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EL SR. PRESIDENT:

I passam a ara al debat número 8, de totalitat  i de globalitat,
secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació; secció
31, serveis comuns, despeses diverses; secció 32, ens
territorials; secció 34, deute públic; secció 77, Institut
d’Estadística de les Illes Balears; entitat de dret públic 82,
Centre Balears Europa; societat pública 02, Parc Bit
Desenvolupament Societat Anònima; i societat pública 07,
Balears Innovació Telemàtica Societat Anònima, BITEL.

Es passa a la defensa conjunta de totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialista a les seccions
incloses en el present debat, per la qual cosa té la paraula per
un temps de deu minuts l’Hble. Diputada Sra. Abascal Jiménez.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras diputadas, señores
diputados, perdón por el tono de voz, pero es que tengo un
resfriado un poco fuerte. En primer lugar he de decir que el
Grupo Socialista decidió presentar la enmienda a la totalidad de
la sección 14, Hacienda, Presupuestos e Innovación, per este
último tema, y lo hemos hecho porque consideramos que las
partidas destinadas a este apartado son totalmente
insuficientes para llevar a cabo los objetivos que se plantean,
y porque vemos por parte del Govern una cierta
despreocupación. Su obsesión por presentar unos
presupuestos ajustados han supuesto un detrimento en estos
temas que se traduce en un retroceso de las políticas
destinadas a innovación, lo que representa menos avances que
permiten mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

La partida presupuestaria aprobada en el 2003 para los
temas relacionados con telecomunicaciones, investigación,
desarrollo tecnológica e innovación fue de 11.290.935,13 euros.
Posteriormente se hizo una aportación extra de 89.820,35 euros
para el programa de innovación. En total 11.380.755,48 euros. El
presupuesto que se presenta para este año 2004 es de
10.595.133,67 euros; representa menos dinero para un tema que
el Govern parece no darle importancia, pero que para nada
coincide con las palabras del Sr. Conseller de Innovación
cuando compareció en la Comisión de Hacienda, Presupuestos
e Innovación, en la que expresó su deseo de continuar con la
política iniciada por el anterior equipo de gobierno y apostar
por un mayor desarrollo. És difícil de creer viendo la dotación
económica para el primer año del actual gobierno que destina
menos dinero.

Cuando el gobierno progresista inició su mandato los temas
relacionados con telecomunicaciones, I+D e innovación
prácticamente no existían. Se tuvo que realizar un gran
esfuerzo; el propio conseller lo reconocía en su comparecencia
cuando dijo que se habían puesto las bases con el primer plan
de investigación y desarrollo, el primer plan de innovación y la
e l a b o r a c i ó n  p r o v i s i o n a l  d e l  p l a n  s e c t o r i a l  d e
telecomunicaciones, para conseguir que estas islas se tomaran
en consideración y se llevaran a cabo políticas que permitan a
la sociedad formar parte de los avances que se producen en un

mundo en continua evolución. Se partía de una pésima
posición: el último lugar en cualquier indicador. Nuestro gasto
en I+D es sólo del 0,25 sobre el PIB. La siguiente comunidad
autónoma nos duplica. El objetivo deseable sería alcanzar el
0,40% sobre el PIB a medio plazo, pero si no se destina más
dinero es imposible conseguirlo.

Hagamos un poco de historia para comprender la necesidad
de apostar por estos temas. Hace 10 años los ciudadanos no
consideraban imprescindible tener un teléfono móvil; hoy
forma parte de nosotros y esto ocurre en todos los segmentos
de la sociedad, desde la adolescencia hasta las personas
mayores. Hace 10 años tener ordenador en casa, en el trabajo,
en los colegios, se consideraba un lujo al alcance de unos
pocos; hoy en día nadie se cuestiona el disponer de uno, es
necesario. Hace 10 años los estudiantes utilizaban los pesados
tomos de las enciclopedias para buscar información; hoy en día
se conectan a cualquier buscador de Internet para conseguirla,
incluso pueden participar en foros de debate con personas de
cualquier parte del mundo. Hace 10 años la sanidad dependía
del contacto directo médico paciente; hoy en día la tele
asistencia ha permitido problemas insalvables como la
distancia, ha resuelto problemas insalvables como la distancia.
Hace 10 años no era necesario tener conocimientos de ofimática
para acceder a un puesto de trabajo; hoy en día nadie se
plantea una formación sin estos conocimientos. Si preguntamos
a los padres qué estudios consideran indispensables para sus
hijos responderán que los idiomas y la informática.

Todo lo que acabo de exponer, que nos resulta tan
cotidiano, se ha conseguido gracias al esfuerzo realizado por
las substituciones en las empresas privadas, que han apostado
por la investigación, su posterior desarrollo tecnológico y,
como no, la innovación, que és la implantación de estos
avances en la sociedad, todo ello con el objetivo que permita a
los ciudadanos acceder a la sociedad del conocimiento y,  a  su
vez, conseguir un crecimiento cualitativo de una región, de una
comunidad y de un país. 

Nuestro grupo entiende que el Govern no demuestra el
interés que requieren los temas sobre innovación y debería
reflexionar sobre ello, rectificando incrementando la dotación
económica.

A continuación explicaré las enmiendas parciales que el
Grupo Socialista ha presentado. Comenzaremos con el
programa 521A; la ordenación, la regulación y el desarrollo de
los servicios de telecomunicaciones es la base de este
programa y atiende a todas las necesidades tanto del Gobierno,
administraciones, atención al ciudadano, difusión de radios y
televisiones emitidas en la comunidad, así como a Protección
Civil: radiotelefonía, proyectos piloto y certificaciones de
emisiones electromagnéticas. Todos estos servicios para poder
llevarlos a cabo necesitan de una mayor dotación económica,
porque les puedo asegurar que con lo presupuestado cuando
llegue el mes de junio la dirección general no dispondrá de
dinero, y proyectos que están contemplados en la memoria no
se podrán ejecutar, per ejemplo la extensión y mejora de la
cobertura, calidad de radios y televisiones públicas, así como
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la ampliación del equipamiento de la red corporativa. La
enmienda relativa al incremento del presupuesto, si decide
aprobarla su grupo, permitirá disponer de más dinero.

En cuanto a la enmienda que solicita una antena para la
recepción de los canales de televisión en Formentera es una
necesidad demandada por los residentes. El anterior equipo
había iniciado el proyecto, ahora simplemente consiste en
ejecutarlo. 

Cuando se habla de nuevas tecnologías y de lo necesario
que es acercarlas a los ciudadanos, se habla de la igualdad de
oportunidades para disfrutar de estos avances. Actualmente
esto no ocurre en nuestra comunidad, sobre todo en las zonas
rurales, donde se ven incapacitados por tener algo tan común
como es Internet. La enmienda que presentamos recoge esta
necesidad a través de un plan piloto que permita el acceso de
las zonas rurales acabando con esta discriminación hacia las
personas que deciden residir en el campo. 

En cuanto al programa 521B, gestión de los sistemas y
tecnologías de la información, que pertenece a la dirección
general mencionada anteriormente y cuyo fin es dar soporte a
todas las infraestructuras del Govern, así como garantizar un
servicio a los ciudadanos en temas relacionados con la
comunicación, carece, como el anterior programa, de dotación
económica necesaria para garantizar cumplir los objetivos y, lo
que es peor, ofrecer el servicio que requieren tanto el Govern
como los ciudadanos, por lo que la enmienda presentada por
nuestro grupo entendemos que debe ser admitida. 

Como he comentado con anterioridad, el presupuesto de
estos dos programas es inferior al del año pasado, 596.436,92
euros menos. Es imposible cubrir todas las necesidades que
plantean. Me temo que si no rectifican a mitad de año la
dirección general se podrá tomar vacaciones porque no
quedará dinero.

En cuanto a la enmienda que hace referencia a la retirada de
todas las antenas situadas en Monte Toro, Menorca, es un
proyecto que ya se había iniciado. Faltaba la construcción de
una única antena para evitar el impacto visual que supone en
un paraje de interés cultural la existencia de varias antenas.
Consideramos que es necesario terminar este proyecto que
permite la recuperación de un entorno paisajístico importante.

Pasemos a analizar los programas 541A i 542A,
pertenecientes a la Dirección General de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación. Ambos programas
adolecen de los mismos defectos que los anteriores. Sus
memorias y objetivos son imposibles de cumplir con el
presupuesto con el que cuenta; es inferior al de este año 2003,
249.364,54 euros menos, y este hecho, como se ha expuesto en
la defensa de la enmienda a la totalidad, nos preocupa por la
falta de interés en fomentar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación como base para la evolución de la
sociedad balear, tanto a nivel de los ciudadanos como de las
empresas, que necesitan de una motivación y de un apoyo para
llevar a cabo planes que permitan un crecimiento en este
ámbito.

En cuanto al programa 541A he de decir que la memoria es
toda una declaración de intenciones que para nada se adaptan
a la realidad de un presupuesto muy limitado. De ahí la
enmienda que hemos presentado; pretende un aumento en la
partida presupuestada que permite por lo menos hacer más
creíbles los objetivos presentados por la dirección general. 

En el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, se aprueba
el estatuto del becario de investigación, y se contempla la
obligación por parte de la entidad que otorga la beca al pago de
las cuotas correspondientes al régimen general de la Seguridad
Social, siendo el sujeto responsable del cumplimiento de la
obligación de cotizar aquél y del ingreso tanto de las
aportaciones propias como de las del becario. De ahí que
presentamos una enmienda para que se cumpla el Real Decreto;
no hemos conseguido encontrar la partida destinada a este
pago de la Seguridad Social.

En cuanto a la enmienda que hace referencia a la creación de
una estación biológica en la antigua base de Maó, la
presentamos porque no entendemos cuál es el motivo de la
retirada de este proyecto, y consideramos su importancia,
confiando en que se recupere y se ejecute. Sólo un comentario
más en referencia a este programa: revisen los objetivos. Para
nada son creíbles cuando se comparan con la dotación del
programa.

El programa 542A, relativo a la innovación tecnológica,
sufre de las mismas carencias que el anterior. Sinceramente no
tiene lógica hablar de incrementar la capacidad de innovación
aportando recursos materiales y humanos, incrementar el nivel
de innovación en el sector privado, conseguir que las islas de
Menorca, Ibiza y Formentera se involucren en la dinámica
innovadora mediante programas y actividades dotándolas de
infraestructuras específicas, cuando no existe, digamos, dinero
suficiente para llevarlo a cabo. Podemos entender que queda
muy bien en el papel, pero los proyectos se tienen que ejecutar
si no queremos engañar a los ciudadanos, y para poder
realizarlos y cumplir con lo que está escrito es necesario
disponer de mayor presupuesto. De ahí la enmienda que
nosotros hemos presentado, porque somos conscientes de lo
importante que es apostar por la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación. En la anterior legislatura se apostó
por ello y se hizo un fuerte impulso y, de hecho, se aprobó el
primer plan de I+D, el primer plan de innovación y el Libro
verde de la sociedad del conocimiento, sentando las bases para
el futuro desarrollo de estas materias. Ustedes, por lo que
observamos a través de estos presupuestos, sólo pretenden
cubrir el expediente.

En cuanto a las enmiendas de afectación de la sección 32
presentadas, lo que pretendemos es que estas obras que se
tienen que ejecutar y estaban comprometidas con la Ley de
t ransferencias se lleven a cabo. No hemos encontrado el dinero
determinado para poder ejecutarlas; entonces hemos creado,
digamos, esas enmiendas y las hemos presentado de afectación
para que pueda haber un compromiso por parte del Govern de
que estas obras, que ya estaban comprometidas, se puedan
ejecutar. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la defensa conjunta de
totes les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds a les seccions incloses en el present debat,
per la qual cosa té la paraula per un temps de deu minuts l’Hble.
Miquel Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. No gastaré ni de lluny els deu
minuts, esper. Són únicament dues esmenes a la secció 32,
d’ens territorials, i són esmenes que tenen molt a veure amb el
que va ser la Llei de transferències dels serveis socials als
consells insulars. Aquestes transferències per primera vegada
es varen fer no a partir únicament del cost efectiu, sinó que
compensaven el dèficit existent quant a equipaments a les illes
menors en relació a l’illa de Mallorca, i així es preveia que en
uns anys hi hauria l’equiparació de despesa per habitant entre
totes les illes.

A més aquesta llei preveia suprimir la diferència
d’infraestructures també que hi havia entre unes i altres illes i
així preveia la construcció d’una residència de 60 places a
M enorca i una de 90 a Eivissa, així com un centre de dia a
Formentera. I com es finançava això? Idò això estava previst
finançar-ho mitjançant endeutament, amb un crèdit convingut
entre els consells insulars i el Govern balear. Tal com es feren
per exemple els centres escolars de les Pitiüses ja que els
municipis que estaven en mans del PP no volgueren firmar
convenis i sí ho va fer el consell insular, ja dic d’aquesta
mateixa manera. I ara el Govern actual, per exemple, per als
centres escolars ho desvia a una altra manera d’endeutament
per la via de creació d’una empresa.

Bé aquest conveni a Menorca no va tenir cap problema,
però en el Consell d’Eivissa i Formentera el PP va impedir amb
els seus vots que es pogués dur a terme la formalització del
crèdit. En aquells moments el PP deia que el consell no havia de
colAlaborar i avui dia, l’actual President del consell, diu el mateix
i ha fet afirmacions en el sentit de què això es finançarà
mitjançant un conveni amb el ministeri, confia amb un conveni
amb el Sr. Zaplana, que no hem vist per cap banda tampoc en
els pressuposts de l’Estat que hi hagi cap partida per a aquesta
qües tió. I com que el Sr. Zaplana està molt ocupat en altres
coses, com per exemple veure si pot  dur a la presó el Sr.
Ibarretxe i tal vegada el Sr. Maragall a partir d’ara, idò no ens
fiam massa d’aquest conveni inexistent fins ara. Per tant,
voldríem que s’assegurés des dels pressuposts de la comunitat.
Com que no veim cap partida concreta demanam una afectació,
que permeti almenys i som molt modests aquí, començar les
obres. Per tant, feim aquesta afectació en aquest sentit, que
almenys comencessin les obres que estaven previstes i que no
havien pogut dur endavant pels entrebancs polítics hi havia
hagut fins ara.

Nosaltres seríem més partidaris de la solució que estava
prevista en el seu moment, però com a mínim que s’acceptés
aquesta afectació per tal de tenir unes partides destinades
clarament a dur endavant allò que és una obligació legal i una

necessit at d’eliminar aquesta diferència en serveis socials que
encara tenen les Illes Pitiüses en relació al conjunt de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En segon lloc passam a la
defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a les seccions incloses
en el present debat. Té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, tenim únicament dues esmenes a
aquesta conselleria, una conselleria eminentment tècnica, tot  i
que en la Direcció General d’Economia i la d’Innovació
adquireixen un contingut polític important. L’any que ve si
estam un poquet més feiners li posarem les coses més difícils
Sr. Conseller.

La primera va referida a la Direcció General de Patrimoni i es
tracta de què el Govern intenti refer tot un conjunt de
situacions que han provocat que es perdés fins ara pel
patrimoni públic un patrimoni històric important com són els
quarters d’Es Cas tell. Admetem la dificultat, confessam que els
hem presentat  aquesta esmena copiant exactament la mateixa
que va presentar el Grup Popular l’any passat. Però sí que
volem dir que avui que els quarters han passat a mans privades,
per desgràcia, no es tracta de contribuir a l’especulació sinó
que s’hauria de pagar el preu de la desafectació que va fer el
Ministeri de Defensa i naturalment, així com sigui possible i el
Govern hauria de colAlaborar amb l’Ajuntament d’Es Castell per
intentar redreçar una situació que jo crec desgraciada pel
municipi d’Es Castell i pel conjunt del patrimoni de l’illa de
Menorca. I ja li dic, sabem de les dificultats, perquè governant
en Es Castell i en el Govern no vàrem ser capaços de resoldre
aquesta situació, però persisteix i per tant, entenem que s’ha de
fer el possible.

La segona esmena fa referència a la Direcció General de
Recerca i Innovació. Bé la passada legislatura, a finals de
legislatura es va aprovar el primer Pla d’innovació de les Illes
Balears, impulsat per la Direcció General d’Innovació, adscrita
a aquesta conselleria, amb la colAlaboració important de la
Direcció General de Promoció Industrial. Que no hi hagués un
pla d’innovació no vol dir que no es fessin polítiques
públiques d’innovació perquè des de les convocatòries
públiques, especialment de la Direcció General de Promoció
Industrial, s’incentiva la innovació que fan les empreses
privades. I des d’aquest punt  de vista i des d’aquesta
experiència jo sempre he pensat que allà on hi ha més recursos
destinats a incentivar la innovació és a la Direcció General de
Promoció Industrial i crec que seria molt més operatiu que
Innovació i Promoció Industrial estiguessin dins la mateixa
conselleria. Ara entenem que l’organització i l’estructuració del
Govern és una competència del President i per tant, una vegada
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dit allò que pensam, a partir d’una experiència de Govern
d’aquests 4 anys, retirarem l’esmena perquè de cap manera
voldríem que el Parlament imposés criteris d’organització al
President, que en té facultat. Doncs ja ho hem dit, pregam al
lletrat que en prengui nota que retiram l’esmena núm. 3981, tot
i que crec que s’hauria de tenir en compte aquesta
consideració. 

I això sí, lamentar que disminueixin els recursos per a
innovació, no només dins la secció 14 sinó també i demà en
parlaré, esper que sigui demà que no sigui passat demà, amb el
conseller de Comerç, Indústria i Energia, que també ha vist una
petita retallada dels pressuposts i sobretot, dels incentius
destinats a les empreses i naturalment també patirà la
innovació, els estímuls a la innovació de l’empresa privada si
disminueixen els pressuposts de promoció industrial com estan
disminuint.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el Conseller d’Economia
i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Aniré contestant inversament a les intervencions que hi ha
hagut. És a dir, començaré per el Sr. Sampol. Dir-li que entenc
que no presenti enguany aquesta esmena a la totalitat perquè
la Direcció General d’Economia puja 1 milió d’euros i supòs que
s’ho ha mirat i ha decidit que enguany no és l’any oportú i
encantat de què l’any ve la presenti per debatre aquest tema de
l’esmena a la totalitat, si al final ho considera oportú.

Vostè fa un tema de consideració, que ja l’ha retirada, del
tema d’innovació i promoció industrial que haurien d’anar
conjuntament. Dir-li que el criteri d’organització correspon a qui
correspon, jo crec que és important la conjunció que hi ha en
aquest Govern i per tant, que les dues conselleries facin feina
conjuntament. I després contestant a algunes preguntes del
Partit Socialista, li detallaré algun projecte transversal que
tenim. Compartesc que estigui dins o no la mateixa conselleria,
sí que és importantíssim aquesta unificació de criteris i que
evidentment el tema d’innovació dins el món de la indústria i en
general de tota la promoció industrial perquè entenc que la
promoció industrial no només la conselleria du temes
d’indústria, ha d’anar unit amb les accions que farà la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.

Respecte l’altra proposta que feia, (...) esmenes parcials ja
que surt la vull contestar. Dir que en aquests moments no hem
integrat cap partida a la Direcció General de Patrimoni per a la
compra dels quarters d’Es Castell, no perquè no sigui
interessant la seva compra sinó (...) hi haurà molts més elements
que siguin interessants i ja és una negociació amb un
particular, que és molt més complicada i no l’hem plantejada. Jo
vull recordar que crec que sí al llarg d’aquest 2004 i una vegada
aquest conseller hagi acabat el tema de pressupost es podrà

centrar en altres temes. Tot el patrimoni de la comunitat
autònoma necessita una anàlisi global per saber cap on hem
d’anar, no tot  són compres de béns de tipus cultural sinó en el
seu conjunt. Dir que enguany sí que hem previst, per les seves
relacions amb el Ministeri de Defensa, la compra de l’Hospital
Militar allà on el Govern ha pogut arribar a un acord. Jo crec
que el primer protocol es dignarà aquest mes, està prevista la
seva firma dia 22 de desembre, tenim una previsió d’1,5 milions
d’euros per al 2004 com a primer pagament, el pagarem en 4
anys. És a dir, aquí sí que es farà una compra en el Ministeri de
Defensa i no en aquest altre cas, no està previst dins el
programa.

El Sr. Ramon feia referència al tema de residències,
especialment en el cas de Menorca i Eivissa, però especialment
en el cas d’Eivissa i Formentera. En aquest tema del conveni per
a residències d’assistència social. Dir, en la meva opinió,
l’esmena es presenta a una secció equivocada perquè la secció
32 és per donar compliment a un aspecte específic de la llei i fa
referència a transferències als consells insulars. És a dir, en
aquest cas jo crec que allò que desitja el diputat  i el compromís
del Govern anterior i que assumeix aquest Govern, és que ho ha
de pagar el Govern i que és una construcció que hem de fer des
del Govern. Aleshores es continuarà mantenint el programa de
les residències d’Eivissa i la residència de Menorca, tal com
hem parlat i si s’aprova l’esmena que hi ha en aquests moments
en el Senat, és a dir, podrà ser amb el conveni amb el ministeri
del Sr. Zaplana i ho podrà finançar Madrid, sinó haurem de fer
un pla de finançament, tal i com estava firmat el conveni, és a
dir, amb Dexia, en concret crec que era amb el Banc de Dexia i
es finançarà per aquesta forma. 

És a dir, aquest tema sí es durà endavant i que en aquests
moments si aconseguim que ho pagui Madrid jo crec que tots
estarem satisfets de què sigui una realitat. Com deia el diputat
d’Esquerra Unida abans, és a dir, no parlem tant i fem realitat.
És a dir, això està dins la llei de pressuposts aquesta esmena i
queden uns dies per aprovar-lo. En qualsevol cas si al final
aquest element no es donés, que es donarà, perquè té el suport
del Grup Popular i el Grup Popular a les cambres de Madrid té
majoria absoluta, és a dir, aconseguirem el finançament. Però si
no es donés aquest cas també hi haurà el finançament i ho
haurà de cobrir perquè és un compromís. En qualsevol cas
creim que no correspon a la secció 32, perquè la secció 32 és
per finançar els consells insulars amb les tres lleis que es veu
afectada.

I després entraríem amb la Sra. Jiménez. En primer lloc
desitjar-li que es millori, és a dir, l’esforç que ha fet per fer la
seva intervenció amb la seva veu. Primer de tot  que es millori.
M’estranya un poc el plantejament que fa quan precisament, les
notícies d’avui ens donen el titular que Balears és la darrera
comunitat en investigació i desenvolupament. Justament ha
tengut la mala sort que ahir l’Institut  Nacional d’Estadística va
publicar allò que hi dedica cada comunitat autònoma i resulta
que Balears és la que surt pitjor parada amb un 0,26%. Quan el
Govern anterior va entrar, en aquells moment s hi havia la
consellera Ramon i no estàvem en darrer lloc, vull dir que
estàvem els penúltims, no és que hàgim empitjorat molt. El PP
ho va deixar en penúltim lloc i vostès l’han deixada en darrer
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lloc. Venir a qüestionar avui el tema d’I+D en aquesta
comunitat, quan vostès ens han deixat aquesta comunitat en el
darrer lloc, no em sembla una cosa molt encertada, però hi
entrarem en el debat, no faltaria més.

Dir-li que evidentment, que una cosa és parlar de vegades
d’allò que figura en els pressuposts i l’altra és l’execució. En
aquest cas si analitzéssim l’any 2000 l’execució pressupostària
del global va ser d’un 85%, l’any 2001 va tenir una execució
pressupostària del global, no d’aquestes partides d’un 67%. És
a dir, que allò que vostè diu que hi havia després no
s’executava en el conjunt de la conselleria. I dir que en el
capítol 6 d’inversió, a nosaltres sempre ens preocupa més la
inversió que la despesa corrent, era aquest 67% d’execució i al
contrari, en el capítol 2 de despesa corrent l’incrementaven en
un 234%. L’any 2002, el darrer que varen executar vostès
completament, l’execució de la conselleria va ser d’un 89%. És
a dir, no miri les xifres en funció del pressupost inicial sinó del
pressupost final. És a dir, és un consell que li don en aquest
cas com a conseller d’Hisenda, és a dir, que tenim les dades
d’execució d’allò que figura a principi d’any i allò que figura al
final.

És a dir, que aquesta conselleria enguany invertirà més
doblers que mai en el conjunt de la conselleria i després
entrarem en el tema de... I aconseguirem invertir més que mai
perquè en despesa corrent hem baixat, és a dir, l’any 2003 es
dedicaven 23.291.000 euros en despesa corrent i l’any 2004
només hi dedicarem 23 milions. És a dir, hem estalviat 1.200.000
euros, un 5,2%. La conjunció de les conselleries ens ha permès
una reducció dels serveis comuns. I en transferències corrents,
és a dir, veig que li preocupen el temes de les empreses perquè
també em presenta esmenes a la totalitat  de les empreses, hem
aconseguit baixar les transferències corrents respecte l’any
passat  en un 10%. És a dir, que hem passat  de 3.600.000 a
3.200.000 euros. Pensam aconseguir en aquest cas una millor
gestió de les empreses públiques i necessitaran menys
transferències corrents per al seu manteniment. 

En concret vostè xerrava de la política de recerca, de
desenvolupament i innovació i allò que presentava a l’esmena
de la totalitat  de la secció, però bàsicament per a aquest tema.
Dir-li que bé, que l’Administració de Balears està dedicant,
vostè ha dit el 0,26%, si miram les darreres dades publicades pel
BBVA fa pocs dies, l’Administració de Balears dedicava el
0,25% i l’empreses el 0,03%, què ha passat aquí? A Canàries,
per exemple que dediquen el 0,49 una xifra que vostè considera
desitjable, però les empreses dediquen 4 vegades més recursos
que a Balears i per què les empreses dediquen tants pocs
recursos i vostès, com sempre, només s’han fixat en el
p ressupost públic i no en el pressupost conjunt del PIB balear,
en percentatges del PIB balear. Tornam que l’empresa balear
dediquen una quarta part  dels recursos que les empreses de
Canàries, per citar economies de serveis similars, perquè la seva
política d’enfrontament empresarial ha duit que no es potenciés
el sector privat i les ha conduït a una situació allà on el sector
privat està molt separat dels temes d’innovació i molt separat
dels temes de recerca. Això és la realitat i per això hem passat
d’aquest penúltim lloc al darrer.

La nostra política i ho vaig dir en comissió, queda un any
d’aquest pla de R+D i un any del Pla d’innovació i consideram
que es volen les polítiques rupturistes en temes que costen tant
entrar dins la societat balear i dins el món econòmic i social. Per
tant, mantenim la majoria de programes que hi havia abans, amb
petits enfocaments, però les mantenim perquè mai... aquesta
ruptura. En aquest sentit  sí que pràcticament les partides són
similars amb els programes que hi ha. 

Dir que la nostra política es basarà en els següents punts,
ja ho començ a anunciar. Crear i potenciar la recerca i la
innovació en el sector empresarial. Durant aquests 4 anys
aquests plans a nivell teòric eren bons, però no ho hem
aconseguit tot, és a dir la societat balear... que aquest Pla de
recerca i desenvolupament i aquest Pla d’innovació calat dins
el teixit empresarial i aquí nosaltres estam disposats a fer molts
més esforços dels que han fet vostès perquè hi hagi aquesta
interconnexió. Hem dut reunions amb la Universitat, les
principals patronals perquè es conegui allò que s’està fent i
quines són les necessitats i aquí és on hem d’avançar perquè
aquest 0,26% que tenim actual en poc temps estigui en el 0,40.
Evidentment amb els doblers públics serà difícil que arribem al
0,40 i a més que no tendrà la utilitat que és necessari perquè
hem de fer la investigació i la innovació que és allò que demana
la societat civil i l’economia productiva d’aquestes Illes.

Dir-li que hem realitzat acords amb diferents institucions,
hem recobrat molt de diàleg social en aquest tema. Vull dir que
fa poc vaig estar en el patronat de la Fundació Cotec i
desenvoluparà a càrrec del programa de la Fundació Cotec un
programa amb tecnologies del turisme. Evidentment això no
està dins els pressuposts de la comunitat autònoma, però ens
ajudarà perquè aquest programa de tecnologies en turisme i a
més no tenc cap inconvenient en dir que colAlaboraran d’una
forma molt activa el Sr. Mulet, vicepresident d’una cadena
hotelera i el Sr. Enric Tortosa, antic director general de Recerca,
perquè és una persona coneixedora d’aquest tema i que està
dins IMEDEA. Si nosaltres podem aconseguir que la Fundació
Cotec financiï aquest programa de tecnologies en turisme, jo
crec que això seran més recursos que tenim i que evidentment
no estan dins els pressuposts.

La bona relació amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia ha
duit per exemple que el Centre IMEDEA, que tots vostès
coneixen, plantegi en aquest moment i per això creixen els
pressuposts del Ministeri de Ciència i Tecnologia en inversió
a Balears, du una ampliació de 1.000 metres quadrats, allà a
Esporles, a l’edifici que possiblement la majoria de vostès
coneixen, s’ampliarà a 1.000 metres quadrats més i no és que
sigui important la inversió de 1.000 metres quadrats, sinó
perquè això també seran més recursos i després més recursos
humans a la investigació i a la innovació. En aquest sentit jo
crec que és una bona notícia que IMEDEA tengui aquesta
inversió i tendrem més recursos provinents del ministeri, a
través del Consell Superior d’Investigacions Científiques,
també en tema d’innovació dins les Balears.

I el proper any signarem un conveni dins el Pla marc
nacional d’I+D+I, el Pla 2004-2005, també amb el Ministeri de
Ciència i Tecnologia i per això hem reservat algunes partides
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fora d’algun programa i ara li ho explicaré. I dir-li que la nostra
idea és desenvolupar el primer pla, el primer pla de R+D+I,
perquè creim que avui dia Europa, Espanya i tota la comunitat
autònoma no fan plans de recerca i desenvolupament i
d’innovació per separat, nosaltres volem crear un pla conjunt
de R+D+I, és a dir, de recerca, desenvolupament i innovació
conjunt perquè així s’ha fet a l’Estat espanyol i així ho fan les
directrius de la Unió Europea.

I dir que en aquest pla el nostre interès es posar en marxa
tots els (...), per allò que dèiem, per tornar implicar els sectors
de l’economia productiva de les Illes. És curiós que vostès en
aquesta llei varen crear un consell assessor per a noves
tecnologies, un consell assessor per a aquests plans i mai ho
varen reunir. No és estrany que després sectors de la societat
civil estiguin tan poc implicats i inverteixin tan poc, perquè
vostès per llei creen un consell assessor i no l’han reunit ni una
sola vegada. Nosaltres en fer aquest pla de recerca,
desenvolupament i innovació sí que ho convocarem, sentirem
les necessitats d’empresaris, de sindicats, de la Universitat,
elements que vostès varen determinar que han d’estar dins
aquest consell assessor i traurem molt més profit en el futur pla.
Anirem en aquesta línia.

Vostè em diu que les partides concretes en aquesta direcció
general baixen. Les partides concretes en aquesta direcció
baixen, però hi ha una partida d’1.700.000 euros que hem
reservat dins l’àmbit de secretaria general i per què ho hem fet
d’aquesta forma? Perquè des de la conselleria han cregut
convenient que hi ha d’haver un programa de tipus transversal,
és a dir, que afectarà vàries direccions generals de la conselleria
i evidentment, com no podia ser d’altra manera i ja ho ha
apuntat  el Sr. Sampol, també la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia es veurà involucrada. És a dir, nosaltres estam
desenvolupant en aquest moment un pla per dur les noves
tecnologies, per dur la banda ampla a totes les PIME de les Illes
Balears i és un pla que tendrà distintes fases, però que té
l’ambició d’aproximar o dur la línia ADSL, o distintes bandes
amples, són les 8 o 9.000 primeres empreses que s’hi vulguin
adherir. Un pla per dur aquestes noves tecnologies i des
d’aquest punt  amb un tema que els pugui conduir a uns
estalvis de costos, amb una sèrie de transaccions econòmiques,
intervenir i posar a l’abast de totes aquestes PIME de Balears
que nosaltres creim que són el principal teixit empresarial. 

D’aquesta forma asseguram..., les inversions no són les que
vostè ha dit, a pesar que la lectura que vostè ha fet és correcte.
Tenim aquest pla en marxa que podem concretar a principis
d’any i com ja li dic, afectarà en altres dotacions que puguin
sortir de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, a
nosaltres ens afecta per l’ambició del pla a la Direcció General
de Telecomunicacions perquè estam parlant de banda ampla
afecta la Direcció General de Recerca, evidentment i també a la
Direcció General de Política Financera en alguns apartats
d’aquest pla. En suma disposarem de més recursos dels que
s’havien disposat l’any passat  i dir que evidentment, el gran
esforç inversor el farem quan tenguem el nostre pla que ja li he
anunciat, perquè l’actual pla acaba el 2004, de recerca,
desenvolupament i innovació i aquí farem l’aposta de futur
perquè no consideràvem que el darrer any de vigència d’aquest

pla hi hagués d’haver uns canvis importants. Amb això crec
que la podem tranquilAlitzar un poc.

Vostè també em citava el tema de Formentera pel tema de la
recepció de la televisió. És un tema que compartim plenament,
està previst aquest tema. Crec que per la nostra part crec que
no hi haurà cap problema per arribar a un acord transaccional
en el tema de Formentera perquè tenim voluntat política i la
previsió, ja s’hi està treballant, és a dir, l’Ajuntament de
Formentera i la Direcció General de Telecomunicacions ja tenen
un solar i el tema ja està molt avançat perquè que durant
aquests darrers anys a Formentera no s’ha vist la televisió,
especialment els mesos d’estiu, és curiós, però segons m’han
explicat els mesos d’hivern les televisions privades es veuen i
els mesos d’estiu, supòs que per qüestions atmosfèriques,
quasi no es veu, excepte els canals privats de televisió, crec
que Televisió Espanyola sí. En aquest tema coincidim
totalment.

També em presenta una esmena pel tema d’internet. Dir-li
que hem presentat  un programa de ciutats digitals, per un
import de 4 milions d’euros al ministeri, fruit de la bona entesa
i colAlaboració que intentam tenir amb totes les institucions i
evidentment amb el Govern. I en aquest apartat sí que hi ha un
tema d’internet per a zones rurals. Vull destacar que aquest pla
en temes anteriors que s’havien presentat  per separat i que el
ministeri havia desestimat. Nosaltres ho hem unit perquè sigui
una presentació única en el pla pilot hi entra Formentera, crec
recordar i hi colAlabora el Consell Insular d’Eivissa, el Consell
Insular de Mallorca, l’Ajuntament de Formentera, l’Ajuntament
de Calvià i la Mancomunitat del Nord, que són els que havien
presentat  aquest pla anteriorment, cada un per separat,
nosaltres les hem ajuntat tots i hem aconseguit fer una
presentació de 4 milions d’euros d’un pla per a tema
d’administració digital i tema d’internet a zones rurals, internet
a les escoles, distints aspectes, jo contempl aquest i que tendrà
una dotació, si s’aprova, de 4 milions d’euros, finançats al 50%
per part  del Ministeri, un 25% la comunitat autònoma i l’altre
25% entre els consells insulars que he citat i ajuntaments. És a
dir, que en aquest tema estigui tranquilAla que estam fent feina
i el mes de març tendrem aquest resultat. Dir-li que això sí que
està pressupostat dins la Fundació IBIT i si en un determinat
moment veu el pressupost de la Fundació IBIT veurà que
aquest tema està en aquesta partida. Per tant, no ho veu
reflectit en el pressupost que debatem avui, però per això
aquest Govern i també el Govern anterior tenia aquestes armes.

Dir-li del tema dels becaris que afortunadament també en el
Senat s’ha aprovat una esmena per la qual les retencions en
tema de beques s’eliminen. Per tant, es podrà disposar de més
doblers per al tema de beques i mitjançant aquest sistema
anirem endavant en altres aspectes.

Després em presenta una sèrie d’esmenes que no acab
d’entendre molt bé a les distintes seccions pressupostàries
perquè esmena exactament totes les seccions pressupostàries.
S’ha presentat una esmena a la secció 31, serveis generals, però
que després no sé molt bé què és allò que no li agrada
d’aquestes esmenes de serveis generals de la secció 31.
Presenta una esmena a la totalitat  d‘aquesta secció, és a dir,
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una secció que té 11 milions de pressupost, d’aquests 11
milions de pressupost es dedica una part important a capítol 2,
capítol 2 que creix espectacularment. I ja ho vàrem dir en
comissió a preguntes d’algun grup, ara no record quin. Creix en
2 milions d’euros, que passa d’1.225.000 euros l’any 2003 a
4.300.000 l’any 2004, és a dir, creix en 2 milions d’euros. Escolti
és que aquest creix en 2 milions d’euros perquè vostès ens
varen deixar un plurianual d’aquest creixement. És a dir, tenim
aquest plurianual d’1.225.000 euros a 4.365.000, què fan una
esmena al plurianual que ens varen deixar? No sé a què es
refereix. 

L’altra partida d’inversió que té dins el capítol 6, li vull
explicar per si no tenia el detall i li interessa saber-lo, la migració
que feim de la versió 4.02, que és la versió que tenim en aquest
moment en funcionament per al tema del SAB, a la versió 4.06.
Aquí hi ha una inversió de 750.000 euros. Aquests són
pràcticament els temes més importants d’aquesta secció 31 on
em presenten una esmena que nosaltres rebutjam.

De la secció 32, hi ha una esmena a les transferències als
consells insulars. Aquesta partida és obligatòria perquè va en
funció d’una llei de transferències als consells insulars, jo no sé
quina llei vol que incompleixi, aquí surten unes partides
tancades de la Llei 2/2002, de sistema definitiu de finançament
dels consells, de la Llei 14/2001, de serveis socials, i de la Llei
16/2001, de carreteres. Aleshores, són partides que, encara que
presentin l’esmena que presentin, nosaltres complirem i que
aquesta secció està per fer transferències als consells insulars,
si es refereix al tema de residències, li diria el que li he dit al Sr.
Ramon, que aquí no s’ha tractat, dins la secció 32, de posar
aquestes quantitats, perquè si es fa, es farà amb finançament de
Madrid i si s’hagués de fer amb finançament propi no seria amb
aquest sistema de la secció 32. Per tant, l’hem de rebutjar
perquè no hi ha lloc dins aquesta secció.

Després, més incomprensiblement, no sé si hi ha fet
referència o no, però jo tenc una esmena a la secció 34 de deute
públic. No hi ha fet menció i voldria que m’explicàs si l’esmena
ha quedat retirada o si es manté, i quin és el motiu. Així la hi
podré explicar en el següent torn perquè no sé a què es refereix
amb aquesta esmena a la totalitat  de la secció 34 de deute
públic. Li agrairia que m’ho explicàs.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Molt es gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula la representant del Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras diputadas, señores
diputados. En los temas relacionados con innovación usted ha
comentado que estamos, efectivamente, en el último lugar de la

lista de las comunidades, pero también usted ha reconocido
que durante los cuatro años anteriores se hizo un gran esfuerzo
en los temas de investigación, desarrollo e innovación, y se
hizo ese esfuerzo porque había unas carencias muy
importantes. Además, se tuvieron que asentar unas bases que
no existían, y usted hablar luego de relacionar a la empresa
privada. Efectivamente, todos sabemos que en los temas de
innovación si no están relacionados con la empresa privada,
por supuesto, no tienen absolutamente nada que hacer, pero
para ello es necesaria la motivación.

Vivimos en una sociedad básicamente de servicios, y una
sociedad de servicios donde el turismo es la principal fuente de
ingresos y donde todavía existen empresas que consideran que
se tiene que seguir trabajando como hace veinte años, y le
puedo poner ejemplos de hoteles en estas islas que todavía no
tienen un ordenador o donde los empleados dicen que es
suficiente la manera que tienen de trabajar, que lo hacen igual
que hace veinte años, y, sin embargo, han cambiado muchísimo
las cosas en esos veinte años. Ha cambiado tanto que no
tenemos el mismo visitante ni, por supuesto, las mismas
exigencias. Pero esta necesidad de implicar el sector privado
pasa primero por la necesidad de implicar a los sectores
públicos, y de ahí nuestra preocupación a la hora de ver que,
aunque usted me diga que luego puede haber otras partidas y
otros incrementos presupuestarios, pero, como usted
comprenderá, cuando uno analiza los presupuestos en primer
lugar y ve que hay una diferencia negativa respecto de los del
año pasado, esta claró que así poco se puede avanzar en estos
t emas. Y desde luego menos cuando de lo que se trata es de
implicar a la empresa privada para llevar a cabo temas y
proyectos que tenemos además profesionales en la universidad
que pueden desarrollar estas tareas, pero que es necesaria su
implicación en el sector privado para que de esa manera puedan
pasar a la sociedad que, en definitiva, es lo que nos importa,
que todos los avances que se lleven a cabo en temas
tecnológicos y de investigación, al final tengan la capacidad de
ser captados por la sociedad y aceptados e introducidos por
ella.

En cuanto a la enmienda que hemos presentado sobre la
televisión de Formentera, no me ha quedado claro si la aceptan
o no. Bueno, ya será el grupo quien me lo diga. Gracias, de
acuerdo.

Y en cuanto al tema de las becas, bueno, sinceramente nos
gustaría saber si tienen destinado un presupuesto para el tema
de las becas, no de las becas, sino de la seguridad social.

Respecto de las becas, ustedes mantienen el mismo número
de becas, 40, que nosotros habíamos creado, es un buen
número, por supuesto nosotros tenderíamos a más, es
necesario ir incrementando el número de becas, y lo que sí nos
preocupa es pensar que ya que se fomenta la participación de
personas en temas de becas doctorales, al menos conseguir
que esas personas se sientan totalmente involucradas, y parte
de la base de que es necesario que se sientan reconocidos
dentro del régimen de la seguridad social. Entonces, de ahí que
nos aclaren, exactamente, dónde está el dinero destinado para
hacer frente al pago de las cuotas de la seguridad social.
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Y, en principio, decirle que cuando hemos presentado las
enmiendas de la sección 32, era porque teníamos las dudas de
saber si esos proyectos los iban a ejecutar desde el Govern
balear o desde el consell, lo que queríamos es saber
exactamente dónde van a estar recogidos estos proyectos para
tener la tranquilidad de que sí se van a hacer, porque han
pasado seis meses, era algo prioritario y no hemos visto ningún
movimiento relacionado con ello. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, vol fer ús
de la paraula el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds?
Té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair sincerament les
paraules del conseller, per diversos motius. Primer, perquè ha
deixat ben clar que en aquesta secció no hi ha partida per
construir la residència d’Eivissa i el centre de dia de
Formentera, al contrari del que afirmava la portaveu del Grup
Parlamentari Popular en comissió. Per tant, ens agrada que això
quedi clar. Primera qüestió: no hi ha partida per a aquesta
construcció.

Segona qüestió. Ha dit que es pagaria, segurament
mitjançant una esmena al Senat, per part  del Govern central. Bé,
si això és així el felicitarem sincerament. La veritat és que no
entenem molt bé que a l’etapa anterior Madrid no amollàs ni un
duro, i ara sembla, només sembla, que està disposat a fer
inversions aquí, si les fa segurament serà gràcies a les gestions
de l’ambaixador de la comunitat valenciana davant el Sr.
Zaplana, i si surt així, molt bé. Ara. Sr. Conseller, també ha dit
que si això al final no vengués de Madrid, sí que s’hauria de fer
tal com estava previst en aquest conveni, i en aquest sentit
entenem nosaltres que estava ben posat a la secció 32, a la
secció on el mateix conveni preveu perquè el conveni deia que
el consell insular construiria aquestes residències, però les
pagaria el Govern de les Illes Balears i per això es feia un
conveni que es va signar i s’havia de fer una operació de crèdit;
i el Govern de les Illes Balears, cada any, aportaria dins aquesta
secció aquestes quantitats. La veritat és que ens és igual, però
és que a una altra secció tampoc no apareix. No apareix enlloc
i vostè ho ha reconegut. Si ho paga Madrid, molt bé, però aquí
hi ha, per llei, un compromís del Govern de les Illes Balears per
igualar les infraestructures a les diverses illes, i de moment no
veim que des del pressupost d’aquest govern hi hagi partides
per fer això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per tancar la qüestió, té la paraula
l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies. Senyores i senyors diput ats. El finançament
via Madrid serà via un conveni, atès aquesta esmena que s’ha
presentat  i que s’aprovarà. Però, en qualsevol cas, això sempre
s’ha de complir, perquè si s’ha firmat alguna cosa és per
complir-la, no com el govern anterior que en tema de la Llei de
carreteres encara no ha complit, des del 2002, el tema del que
havia d’haver lliurat al Consell Insular d’Eivissa, al Consell
Insular de Mallorca, 7.500 milions per carreteres al Consell
Insular de Mallorca, 1.250 al Consell Insular de Menorca i 1.250
al Consell Insular d’Eivissa, això també estava a una llei i no ho
ha complir. Nosaltres sí que ho complirem i també complirem el
que vostès, el govern anterior, no va complir en aquests darrers
tres anys. Que quedi clar. En aquest tema tengui total
tranquilAlitat que Eivissa i Formentera tendran les residències
que es mereixen i que estan pactades.

Respecte de la representant del Grup Socialista, dir-li que
l’esforç en innovació ve de la Llei de tecnologia de l’any 98, tal
com diu l’informe del Consell Econòmic i Social on es varen
posar les bases; després hi ha una segona passa, amb el primer
pla de recerca i desenvolupament i el primer pla d’innovació,
una altra passa, però no s’atribueixi tots els mèrits, fins i tot el
Consell Econòmic i Social va reconèixer al seu informe que les
primeres bases es posaren amb la Llei de noves tecnologies del
98.

El que li vull significar és que aquest esforç que s’ha fet, i
benvinguts siguin tots els esforços, va quedar, i tal vegada no
es podia fer res més, no hi havia capacitat de res més o no hi
havia capacitat de diàleg de res més, en un esforç teòric, i ara,
el plantejament que nosaltres li feim és un plantejament de
passar d’aquest esforç teòric a l’esforç pràctic i que aquest
tema, com vostè diu, repercuteixi a la societat. És un programa
que varen iniciar vostès, el govern anterior, i nosaltres hem
hagut de canviar simplement el sistema de transferir aquest (...)
perquè arribi a tota la societat i no en un concurs públic en
mans d’una sola persona. Nosaltres volem transferir aquest
tema al conjunt de la societat i per això hem fet uns canvis a la
fundació IBIT d’aquest programa perquè pugui arribar a
tothom.

Respecte de les beques, de les consultes que hem realitzat,
no hi ha una partida per al tema de la seguretat social, i així li ho
dic, perquè creim que no és obligatori aquest tema.

No m’ha contestat la pregunta sobre si continuava l’esmena
a la secció del deute públic. Està retirada? Ah!, bé, ho agraesc,
perquè no entenia el sentit  de l’esmena, de si no havíem de
pagar el tipus d’interès, l’amortització, m’estranyava que un
grup que havia tengut responsabilitats de govern i la
responsabilitat del govern de la Conselleria d’Hisenda,
plantejàs una esmena que no pagàssim el deute que ells
mateixos havien creat. Però benvinguda sigui.

Contrasta, i no li he volgut contestar abans per donar-li una
segona oportunitat, perquè em pensava que se n’havia oblidat,
la seva preocupació en la política d’inversió en temes de
recerca, desenvolupament, innovació i telecomunicacions,
conjunt de noves tecnologies, que nosaltres sí que farem un
pla director sectorial, en el tema d’empreses públiques que
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vostès també consideren, després de quatre anys que han estat
en mans del seu partit  totes aquestes empreses públiques, ara
les volen eliminar perquè no compleixen la funció social. Bé, idò
digui clarament, no se n’amagui, que per a vostè tenir un parc
tecnològic, per a vostè i per al seu grup, tenir un parc
tecnològic a les Illes Balears, no és correcte, perquè si em
presenten una esmena al Parc Bit per a la seva eliminació,
perquè no compleix les funcions socials, és que consideren que
un parc tecnològic no és correcte. Nosaltres continuam
apostant, per això ho vàrem crear fa deu anys, pel parc
t ecnològic, pel Parc Bit, i li donam un impuls, i li donam un
impuls en un sentit, com sempre, molt distint. Vostès, perquè en
el Parc Bit es pogués fer alguna cosa, s’havia de fer amb
iniciativa pública i s’havia de fer amb doblers públics la
construcció de nous edificis. Amb la nostra política, ja hem
aconseguit que un edifici que estava a punt  de construir, que
s’havia tret a concurs, conegut allà com a edifici 18, hi entrarà
la iniciativa privada i no haurem de fer endeutament, jugarà la
iniciativa privada perquè aquesta iniciativa sí que té fe que el
Parc Bit va endavant, almenys quan governa el Partit Popular.

Demanar la supressió del Centre Balears Europa un any que
hi ha eleccions al Parlament Europeu, amb tot  el debat de la
constitució, la veritat és que no ho entenc molt bé.
Evidentment, dir que a BITEL, amb totes les funcions que
compleix, s’hi presenti una esmena a la totalitat, tampoc no l’ha
explicada, no m’hi detendré, però aquí també hi ha unes
partides d’inversió importants en el tema de BITEL. La seva
política de major inversió després l’elimina amb les empreses
públiques que també fan inversió a través d’elles.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn en contra? Té la paraula
la representant del Grup Parlamentari Popular, Sra. Misericòrdia
Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Després
de sentir les explicacions del conseller d’Hisenda, evidentment,
som aquí per fer feina, és una altra concepció i és normal que
l’oposició esgrimeixi les seves crítiques, però després de tota
l’exposició que s’ha fet ha quedat ben clar que, en primer lloc,
ens trobem davant uns pressuposts realistes amb l’objectiu de
posar les bases a l’acció econòmica i de fixar les línies de les
prioritats d’aquest govern; són realistes i austers, malgrat tots
els entrebancs deixats per l’antic executiu, com pot ser la
despesa compresa i la despesa amagada.

La preocupació de les esmenes presentades, la
preocupación de la Sra. Abascal era todo el tiempo de que
con las partidas presupuestarias no habría suficiente para
atender a los objetivos. Con las explicaciones del conseller
ha quedado suficientemente aclarado que existe el dinero, se
ha incrementado esta partida en un 5,69% y lo más
importante es que además existen otras partidas que son unas
de programas transversales que ayudarán también al

programa de innovación. Asimismo y lo principal es que una
cosa son las cantidades presupuestadas y otra las cantidades
que, efectivamente, se ejecutaron, y ya ha comentado que la
atribución en el 2000 fue en 85, pero en el 2001, un 67, en el
2002 un 89, o sea, ustedes jamás agotaron estas partidas, con
lo cual las partidas que hay en el presupuesto son más que
suficientes, porque además esta'n incrementadas.

Otra de las preocupaciones ...

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Després, passem al PSM. M’ha sorprès moltíssim l’esmena
que han presentat respecte dels quarters. Efectivament, el Sr.
Sampol ja ha exposat que va ser una desgràcia haver-lo perdut
i que no es va fer la gestió que s’havia de fer. Evidentment.
Pensem que ja el juliol del 2000 vam presentar una moció al
Consell Insular de Menorca per adquirir aquests quarters que
en aquell moment eren propietat  del Ministeri de Defensa,
valien 170 milions de les antigues pessetes, i el consell insular
va votar que no, 7 vots en contra, PSOE, Esquerra Unida i PSM.
El consell insular no es va voler involucrar i tampoc no es varen
volen involucrar a l’ajuntament on en aquell moment hi havia
una regidora del PSM i tampoc no s’ha solucionat això.

Ara resulta que tenim uns quarters que hem perdut la
possibilitat d’haver-los adquirit, i ara aquests quarters que es
van comprar, al cap d’una setmana de presentar la moció al
consell insular, per un particular i ara varen 1.100 milions de
pessetes. Així, ara resulta que el Partit Popular en el seu
moment, no, no valen el mateix, perquè ara ja són d’un
particular; ara resulta que el Partit Popular en el seu moment va
dir i va proposar que ens quedéssim els dos quarters, o sigui es
queda un quarter i l’altre es ven, ara resulta que la batlessa d’es
Castell ha proposat la mateixa proposta que va fer el Partit
Popular fa prop de tres anys i mig, i en aquest mateix moment
diguin vostès com es pot  aclarir aquest tema. Mala gestió, i
sempre, com sempre, improvisació.

L’esmena per transaccionar, l’antena de Formentera. Aquí
seria, tal com està posat  està equivocat i, efectivament,
s’admetria l’esmena núm. 3625 del Partit  Socialista, que és la
instal Alació d’una antena que permeti la recepció dels canals de
televisió a Formentera. Això seria el canvi, el que s’hauria de
posar és que l’alta és el centre de cost 14801, el programa 521A,
el subconcepte 60900, i l’altra 31.000 euros; i baixa, 14801,
programa 521A i subconcepte 64000, i baixa de 31.000 euros. És
que hi ha un error quant a les partides.

I crec que res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes.
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(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

En torn de rèplica, per un temps de cinc minuts com a màxim,
té la paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉMEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras diputadas, señores
diputados, agradecer la aceptación de esta enmienda por parte
del Partido Popular, la verdad es que llevamos una noche de no
saber si caerá alguna o no, bueno, son casi las once y media de
la noche y ha caído una, no llevamos un mal promedio, está
bien. Eso significa que a las tres de la mañana, con un poco de
suerte, tendremos otra. Tendremos que hacer algún tipo de
porra, en este caso.

(Rialles)

Además, comentar que retiramos las enmiendas presentadas
a las secciones 31 y 34, y que, bueno, en principio, todo lo que
hemos comentado ya sobre temas de innovación está dicho,
esperamos, eso sí, que todo lo que ha dicho en conseller se
cumpla, el año es largo y estaremos detrás de todos los
proyectos y de su ejecución. Y ya tendremos más tiempo de
poder comentar y hablarlo. Puede estar tranquilo de que el
seguimiento se hará.

Nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, té la
paraula el representant del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds, Sr. Ramon, si vol fer ús de la paraula. No. Gràcies,
Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la paraula la
representant del Grup Parlamentari Popular, Sra. Sugrañes. No
vol fer ús de la paraula? Molt bé.

Passam, idò, afortunadament, al debat núm. 9, de totalitat,
secció 15, Conselleria de Medi Ambient, EDP 83 Institut Balear
de l’Aigua i l’Energia, EDP 84 Institut Balear de Sanejament
(IBASAN) i EDP 85 Institut Balear de Conservació de la Natura
(IBANAT).

En primer lloc, passam a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds a les seccions incloses al present debat, per a la qual
cosa té la paraula, per un temps de deu minuts, la diputada Sra.
Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. En primer lloc, el Grup d’Esquerra Unida i Els Verds
presentam una esmena a la totalitat dels pressuposts de la
Conselleria de Medi Ambient per distintes raons, les quals ara
intentaré esbrinar el més ràpid possible.

Els pressuposts d’aquesta conselleria baixen un 1%
respecte de l’any anterior, tal com s’esmena a la memòria dels

pressuposts, tot i, encara que és un percentatge petit, però és
una baixada, tot i pronosticar polítiques de màrqueting verd per
part  del Govern del Sr. Matas que contínuament parla de temes
mediambiental, tot  i que vull deixar clar que per a nosaltres el
medi ambient no és exclusivament la Conselleria de Medi
Ambient.

Sobretot el que més augmenta és el deute de les empreses,
gairebé duplica el seu deute en un cent per cent, tot i la
contínua crítica feta pel Partit  Popular, al llarg de l’anterior
legislatura, sobre el tema de l’endeutament. L’actual consellera,
Sra. Isabel Cabrer, que en aquest moment no hi és, però
diputada, portaveu de l’anterior legislatura, va qualificar
d’inconscients, irresponsable i perillosa la política de
l’endeutament fent una aferrissada ofensiva en contra del que
era l’endeutament, però ara resulta que utilitzen l’endeutament
el Partit  Popular i clarament la Conselleria de Medi Ambient
n’és un clar exponent perquè té tres empreses per esquivar la
llei d’estabilitat pressupostària i, per tant, per poder dur
endavant determinades inversions.

Així, veim una vegada més com al Partit Popular li va bé això
d’un cert cinisme, que sense complexos -ja ho he dit avui matí-,
sense cap mania, ara és bo l’endeutament, ara no, sí, no, depèn
i, per tant, a partir d’aquí, evidentment, no són massa de fiar.

A IBAEN les inversions es faran mitjançant l’endeutament
que augmenta en quasi 19 milions d’euros sobre el 2003; quant
als ingressos ens crida l’atenció que la venda d’aigua només
puja un 2%, no sabem exactament què vol dir, si que IBAEN no
vendrà més aigua o la vendrà més barata, com pensa dur el tema
de la venda d’aigua i com es recuperen els aqüífers sense fer
produir les dessaladores, i en aquest sentit ens hem quedat amb
un dubte important.

A IBASAN el pressupost s’incrementa en un 16% i la xifra,
al nostre entendre, no és per tirar coets. El capítol de personal
puja un 29% i es veu que volen pagar bé el personal i
contractar-ne de nou, però la partida pressupostària més gran
correspon a les inversions, concretament 11,5 milions d’euros
més que el pressupost anterior, un 34% més. Però la seva
distribució, per a nosaltres, no té pèrdua; és a dir, davallen les
inversions en reposició un 15%, precisament quan hi ha
contínues explicacions o sobretot un gran “fluïcisme” per part
del conseller de Medi Ambient, que diu que estaven tan
malament les depuradores, però resulta que les inversions en
reposició davallen un 15%; i augmenten fins a un 54% les
noves inversions, així com també es congelen els estudis, que
ja sabem que els estudis, com va dir molt clar el Sr. Matas, no
agraden al Partit  Popular. Per tant, les noves inversions es fan
amb nou endeutament, fins a 13 milions d’euros més que el
2003.

A IBANAT, la tercera empresa, també trobam un increment
important, sobretot en el capítol 4, de despesa corrent i
personal que augmenta un 27,4%, no sabem si és la gent
contractada, la qual cosa estaria bé, contractada em referesc
que ja fa feina dins l’IBANAT, o són els nous assessors,
alguns que ja han estat contractats per aquesta empresa.
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Però malgrat que nosaltres, des del nostre grup
parlamentari, volguéssim que s’incrementàs el pressupost de la
Conselleria de Medi Ambient, el que ens preocupa són les
polítiques mediambientals d’aquesta conselleria que vull deixar
molt clar, com dic, que no és exclusivament aquesta conselleria
els temes mediambientals, fins i tot els temes mediambientals
que ens preocupen més són d’altres conselleries.
Concretament, les polítiques que es pensen dur endavant a
través d’aquests pressuposts són, en primer lloc, polítiques de
desmantellament del que es va fer a la legislatura anterior, hi ha
unes ganes aferrissades, dites, a més, expressades molt
clarament, supòs que avui vespres tendrem la possibilitat de
veure-ho una vegada més, de llevar i eliminar tot allò que es va
fer per part de l’anterior govern en aquesta conselleria,
evidentment amb una sèrie d’arguments que supòs que
tendrem temps de sentir, perquè, bàsicament, és llevar d’enmig
qualsevol qüestió que vengui de l’època anterior.

En segon lloc, polítiques de desprotecció de la biodiversitat,
eliminant segons quins parcs naturals, segons quins no,
perquè ja hem dit avui matí i hem vist a la llei d’acompanyament
que per a vostès no són el mateix els propietaris de Mondragó
que els de Llevant, o els de s’Albufereta, o els de ses Salines,
depèn i, per tant, el que es fa és una desprotecció clara de la
biodiversitat, eliminant els parcs naturals que es varen fer
l’anterior legislatura, i aquí té sentit el primer punt que jo he
emmarcat.

En tercer lloc polítiques, al nostre entendre, per posar més
ciment a fora vila, encimentant torrents o, perquè això sembla
que és una de les qüestions a les quals es creu que s’hi ha de
fer feina, o fer projectes per justificar les dessaladores.
Encimentar. Deixar la gestió de la demanda com un
subprograma menor, evidentment no l’han eliminat, i amb poc
pressupost. Les inversions en actuacions a torrents augmenten
un 45%, i els estudis queden congelats. Nosaltres creim en els
estudis, creim que abans d’actuar s’ha de saber què s’ha de fer,
quines conseqüències té i, per tant, entenem que el primer és
estudiar i després ja veurem si una actuació s’ha de dur a terme
o no. Per tant, polítiques de congelació d’estudis, apostar per
fer obres, però ja es va dir molt clar que aquesta conselleria i
altres estaven plenes d’estudis, i l’important era fer obres.

Per una altra banda, també polítiques de neteja del litoral, a
les quals es destinen 2,5 milions d’euros, quan aquesta no és
una competència exclusiva d’aquest govern ni d’aquesta
conselleria. En el litoral hi tenen competències els ajuntaments,
el Ministeri de Medi Ambient de Madrid, concretament Costes,
amb la modificació de la Llei de costes que es va fer a través de
la llei d’acompanyament que va fer el Sr. Matas, va deixar molt
clar que el litoral, una part important i sobretot pel que fa a la
banda de la marc, és competència de Costes. Aleshores, jo crec
que gastar tots aquests doblers primer, per fer net, nosaltres
entenem, que el medi ambient no és fer net, cosa que hauria de
quedar molt clara, almenys aquest no és el parer que nosaltres
tenim i, a més, discrepam moltíssim que s’hagi de fer net, tot
net, tot  guapo i mono, això no és el medi ambient; i, en segon
lloc, que les competències, com dic, són competències d’altres
administracions, i precisament és a elles que se’ls hauria de
demanar que posassin doblers i no nosaltres llevar-los d’una

altra banda on hi són més necessaris, com, per exemple,
entenem que és més necessari fer aquestes inversions en
residus, en sanejament, en gestió de parcs naturals, etc.

Però també polítiques que du endavant la conselleria a
través d’aquests pressuposts, de rebaixar ajudes ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor, si pot ser.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

És que ho dic seriosament, és que no ho sent. Gràcies.

Polítiques de rebaixar ajudes en temes d’educació ambiental,
on s’han rebaixat en un 30%, i rebaixar les ajudes a sistemes
d’implantació de sistemes de gestió i qualitat ambiental a les
empreses bàsicament del sector turístic que baixen un 87%.
Nosaltres creim que aquesta no és una bona política i veim amb
preocupació aquesta davallada.

Però, a més, polítiques on es rebaixa el pressupost en
matèria de gestió de residus i contaminació, quan això sí que és
una competència del Govern de les Illes Balears i concretament
de la Conselleria de Medi Ambient. Davalla un 15% el Pla de
residus perillosos, que estava a punt  de ser aprovat de forma
inicial, i és una gran necessitats per a la nostra comunitat
autònoma, disposar d’un pla d’aquestes característiques, per
desenvolupar el Plan Nacional de Resíduos, davalla un 29%,
la qual cosa ens sembla que farà que Madrid enviarà menys
doblers del que en principi deia el Govern que enviaria, per tant
no ho entenem, enviarà doblers o no? Per tant, veim que no hi
ha pressupost per a aplicació del Pla de residus perillosos que,
com dic estava a punt  de ser aprovat o, per exemple, per a un
pla de deixalleries que, també, estava ja aprovat i crèiem que era
una bona proposta.

Totes aquestes polítiques ens preocupen i per això hem
presentat  una esmena a la totalitat, però una preocupació, i ja
per entrar a la recta final, que consideram greu i també perquè
és una de les polítiques estrella d’aquesta conselleria, dita pel
conseller, Medio Ambiente es depurar y verter bien el agua,
idò aquesta política serà difícil d’aplicar amb aquests
pressuposts. El capítol 7 d’inversions en depuradores ha baixat
quasi un 25% en total, més de 4 milions d’euros, amb aquest
pressupost es produeix un frau a la Llei del cànon de
sanejament, i una discriminació total entre depuradores
gestionades per IBASAN o gestionades pels ajuntaments. Mai
no havia succeït això, ni en temps del Sr. Cañellas ni amb el
govern del pacte, sempre, els pressuposts de sanejament eren
superiors respecte dels ingressos de cànon. On són aquests
2.360 milions d’euros?, a què es dedicaran? Això ens preocupa,
perquè mai no havia passat  que el cànon, parlam d’un fons
finalista, la Llei de cànon és finalista i s’ha de dedicar
exclusivament a temes de depuració, però ens falten 2 milions
360 mil milions. Per tant, el fet d’endeutar-se més no justifica, al



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 fascicle 3 / 16 de desembre del 2003 777

 

nostre entendre, que no es dediqui tot el que es recapta a la
finalitat que diu aquesta llei.

La partida per a la conservació, manteniment i explotació de
les depuradores és insuficient, fins i tot inferior, en un 3,85% a
la de l’any 2003, i és impossible, per tant, amb aquests
pressuposts, que es pugui depurar bé, les obres no depuren, és
el manteniment que ho fa.

I quant al programa de proveïment d’aigües, disminueix, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vagi acabant, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, gràcies, Sr. President. Ja acab. Quant al programa de
proveïment d’aigües disminueix el 31%, 1,7 milions d’euros en
relació amb el 2003. Bàsicament es produeix per eliminar les
aportacions patrimonials de l’1,7 milions d’euros per a
l’adquisició de l’anualitat corresponent a la dessaladora
d’Eivissa que, malgrat ens ho hagin dit moltes vegades a
comissió, nosaltres no trobam aquesta partida que es destina
a la dessaladora d’Eivissa, que era un compromís que havia
adquirit el govern del Sr. Cañellas.

I ja per acabar, creim que aquests pressuposts per
respondre a les necessitats competencials d’aquesta
conselleria, que afecten molt directament a la millora de la
qualitat de vida, s’han de reestructurar de redreçar, prioritzant
per a nosaltres els principis de prevenció i de precaució en les
actuacions, en els estudis i en la planificació de les actuacions
per saber quines seran les conseqüències perquè per al medi
ambient l’important no és fer obres, l’important és, sobretot,
saber quines actuacions es faran, quines conseqüències
tendran, prevenir i, precisament, aplicar el principi de prevenció
i de precaució. I el que veim és que està més bé un pressupost
centrar en obres que sols, al nostre entendre, servirà per fer
inauguracions, però que no millorarà, sinó que més aviat
empitjorarà els problemes mediambientals. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En segon lloc, passam a la
defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a les seccions incloses
en el present debat. Té la paraula, per deu minuts, la diputada
Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, li faré una confessió sincera per començar aquest
debat, i és que dubtàvem des del nostre partit si presentar una
esmena a la totalitat  o no, i la veritat és que finalment, després
d'haver debatut en comissió d'haver vist el pressupost, en lloc
de donar-li un vot de confiança, perquè durant el primer any de
gestió, sempre, a qualsevol polític ens agradaria que ens
donassin un vot de confiança, i nosaltres tampoc no entenem

per què no hagi de poder ser així, però quan vàrem estudiar els
pressuposts vàrem veure que sí, que com a mínim li havíem de
fer un toc d'atenció, ja que, tot i que els pressuposts
aparentment no disminueixen o disminueixen menys del que
diuen les xifres, sí que tenen la conseqüència que la Direcció
General de Ports se n'ha nat de la conselleria i ha anat a una
altra secció, a la 17, i sembla ser que aquesta és la causa de la
disminució, però llavors, analitzant una mica més, veim que hi
ha una disminució aproximadament d'1 milió d'euros que afecta
principalment la Direcció General de Recursos.

En aquesta secció es plantegen grans inversions, grans
p rojectes, moltes solucions, però no van acompanyades d'una
dotació econòmica suficient. Nosaltres també creim que en un
any no es pot fer tot, però si no s'orienta bé des del primer any,
és impossible que es puguin dur a terme unes polítiques
mediambientals adequades perquè després, en els successius
pressuposts, no hi ha temps suficient per executar-ho.

L'esforç econòmic en recursos propis disminueix, vostè ha
cercat la solució fàcil, que és carregar la gestió a les empreses
públiques i endeutar-les. Aquesta solució és una solució
pràctica que dóna rendiments a curt termini, però a la llarga
sempre és una part  negativa perquè hipoteca les possibilitats
d'inversió a llarg termini. És ver que es poden inaugurar moltes
coses en molt poc temps, perquè el primer any d'endeutament
dóna peu que es puguin encomanar els projectes i que es
puguin treure els concursos i realitzar les obres, i poder fer-se
fotos i poder anar a inaugurar coses abans d'acabar la
legislatura; però això és una hipoteca per al futur d'aquesta
comunitat, i hem de tenir una mica de coneixement per al futur,
perquè la legislatura no s'acaba en quatre anys o les polítiques
no s'acaben en quatre anys.

Evidentment, ja ho he dit abans, el denominador comú de
les empreses públiques és l'augment del capítol 1, augment de
personal i l'endeutament. Aquest és el denominador, el que es
repeteix a les empreses públiques.

Per contra, les direccions generals perden pes i gairebé
queden convertides en simples gestories de les empreses
públiques, i li poc com a exemple la Direcció General de
Recursos Hídrics o la Direcció General de Biodiversitat.

La davallada de transferències de capital destinades a
IBASAN es compensa, evidentment, amb una previsió
d'ingressos per a l'endeutament, però, en canvi, les partides a
corporacions locals disminueixen sense compensació, el que li
deia ara fa un moment de les depuradores gestionades per
ajuntaments. Aquí és on realment hi ha la davallada i a
nosaltres ens preocupa bastant. És per això que també, a part
de l'esmena a la totalitat, li hem presentat esmenes parcials.

Aquesta conselleria, a més de tenir uns objectius específics
que vénen marcats pels diferents programes, entenem, que ha
de tenir una funció transversal, una funció de colAlaboració, de
vigilància i de correcció d'efectes negatius sobre el medi
ambient que provoquen actuacions d'altres conselleries.
Aquesta conselleria és la més sensible de totes, Sr. Conseller,
i vostè, com a conseller, hauria de vigilar molt les inversions i
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les polítiques que fan altres conselleries perquè si el ritme que
duen de depredació del territori, aviat crec que no li quedarà
conselleria, Sr. Conseller, ja no tendrà possibilitats d'exercir una
política des de la seva conselleria, perquè, simplement, no li
quedarà medi ambient. Les seves actuacions o les seves
mancances poden tenir un efecte positiu o negatiu sobre la
qualitat de vida dels ciutadans.

Del que nosaltres ens queixam una mica és de la manca de
definició del pressupost general, que cedeix partides de capítol
7 a la gestió d'empreses, com li he dit, i du com a conseqüència
que els programes d'inversió que proposa a les empreses
públiques no es puguin garantir, perquè avui en dia encara no
té signats els crèdits i, per tant, no hi ha el finançament
necessari per poder dur totes les inversions que preveuen les
memòries de les empreses públiques.

Un altre aspecte negatiu dels pressuposts és una
conseqüència d'una decisió que ha pres el Govern, i amb vos t è
com a capdavanter de la conselleria, d'eliminar les finques
privades del parc natural i de Cala d'Hort, aquest també és un
dels motius pels quals li hem presentat aquesta esmena a la
totalitat, perquè consideram que és l'actuació més negativa de
totes les que s'han produït en aquests sis mesos de govern i
que, sobretot, avui matí, s'ha aprovat en aquest hemicicle, és
l'actuació mediambiental més negativa que s'ha pogut donar a
hores d'ara i que creim que es podrà donar en el futur.
Sincerament, crec que aquesta decisió, voldria pensar que
vostè l'ha presa perquè hi ha hagut un compromís electoral i
vostès s'han aliat amb els propietaris del parc que no estaven
d'acord en estar dins el parc, ha cedit a les pressions d'aquests
propietaris agitadors, però voldria pensar que vostè ha actuat
d'aquesta manera, perquè si no, la coherència no la veig enlloc.
Ni vostè ni el seu govern no són coherents, perquè eliminar
només les finques privades de dos parcs que es varen aprovar
la passada legislatura sense tenir una política igual en altres
parcs, no és coherent. I no vull que amb aquestes paraules es
pensi que desitj que eliminin les finques privades de tots els
parcs naturals, sinó ben al contrari, ben al contrari. Crec que
vostè no sap què ha de fer amb aquest tema, crec que no ho
sap, i és per això que ha provocat la presentació d'una esmena
que li encomana a vostè mateix la redacció d'una llei de
protecció en el termini de sis mesos. Si vostè hagués sabut què
havia de fer, no hauria fet aquesta esmena perquè ja ho hauria
tengut previst.

Nosaltres creim, Sr. Conseller, que vostè pot tenir molt
bones intencions i pot fer la seva feina amb molta empenta,
però amb aquestes polítiques i, sobretot, si continua en aquesta
línia, no passarà a la història com un bon conseller de Medi
Ambient.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Finalment, es passa a la defensa
conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Socialista a les seccions incloses en el present
debat. Té la paraula la Sra. Diputada Joana Maria Seguí.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller. El Grup Parlamentari Socialista presenta
una esmena a la totalitat al pressupost de la Conselleria de
Medi Ambient per reflectir aquesta una concepció política que
no beneficia el conjunt de ciutadanes i ciutadans de les Illes, ja
que té mancances grans en la protecció mediambiental i
presenta una manca de sensibilitat enfront de l'escassetat de
recursos naturals de les Illes Balears, per definició escassos;
així com per contemplar plantejaments incoherents i
contradictoris, per molt que mediàticament, a través dels mitjans
de comunicació, intentin transmetre la política sostenible de la
seva conselleria.

Farem, en primer lloc, dues consideracions de caire global.
Hi ha una disminució absoluta del pressupost destinat a Medi
Ambient respecte del 2003, de 925.825 euros menys que, a nivell
relatiu, ens situa en un 1% menys. I, en segon lloc, per ser
coherents amb el plantejament global de l'esmena a la totalitat,
hem fet esmenes a la totalitat dels tres ens de dret públic, ja que
aquests executen els plantejaments globals polítics generals de
la seva conselleria. S'endeuten amb préstecs per als ens de dret
públic, en 30 milions d'euros més que el 2003, endeutament que
s'ha de fer per a l'estabilitat pressupostària i que ho fan a costa
del deute d'aquestes tres empreses, endeutament que tant
criticaven al govern anterior.

Passant a temes més específics, parlaré seguidament de la
seva política en matèria de sanejament i aigües i, en segon lloc,
de la política pressupostària marcada en matèria de protecció
del medi ambient.

Quant a la inversió en depuradores, a nivell general, el Grup
Parlamentari Socialista pensa que la política ha de centrar-se
més en la millora de la infraestructura existent que en la creació
de nova per rendibilitzar inversions i per a l'estalvi públic. Les
millores en infraestructures ascendeixen a 37 milions d'euros,
però amb una forta inversió en noves, un 54% més elevada que
al 2003, mentre que les inversions en reposició són de 8 milions
d'euros, un 15% menys. Aquestes mancances en reposició les
hem reflectides en diferents esmenes presentades que creim
que poden ajudar a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes que residim aquí. No sembla gens adequada la
legalització de totes les que no disposen de llicències
municipal, ja que es detreuen competència dels ajuntaments i
tampoc no s'adapten a les normatives d'avaluació d'impacte
ambiental preceptives. El mateix que dic per a les depuradores,
és vàlid pel que fa a la legalització de les dessaladores.

Som molt crítics respecte de la seva política en matèria
d'aigües. Pel que fa a les dessaladores, la construcció de noves,
sabem que és una mesura acceptada pel conjunt de la població,
però és contradictòria com a mesura d'oferta d'aigua amb altres
mesures que introdueixen la cultura de l'aigua i la seva
racionalització, és a dir, amb mesures de demanda. Vostè vol fer
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les dues coses i el seu pressupost reflecteix una manca de
coherència.

Hi manca en aquesta conselleria un plantejament global de
la gestió dels aqüífers i del subministrament d'aigua en alta, una
nova llei d'aigües. Hem plantejat aquesta qüestió perquè creim
que la política del Govern balear, en aquest punt, és
contradictòria. En primer lloc, és cert que el projecte de llei de
mesures tributàries i administratives introdueix el servei públic
d'abastament d'aigua en alta de caràcter autonòmic a favor dels
ajuntaments per a consum domèstic; per arribar a aquesta
mesura, que creim positiva, encara que no per via d'urgència, ha
desfet un munt de mesures importants del Reial Decret del text
refós de la Llei d'aigües. Precisament, les més compromeses
amb la realitat territorial de les Illes Balears que, com sabem,
disposen de períodes de sequera amb greus processos de
salinització dels aqüífers a causa de la sobreexplotació. És
contradictòria la mesura, ja que per una banda contempla
menys control en l'extracció d'aigua, a pous privats, i de l'altra
demana autorització per a cabals inferiors a 7.000 metres cúbics,
o introdueix comptadors individualitzats a habitatges per
controlar el consum.

L'apartat 2 de l'article 54 del text  refós de la Llei d'aigües diu
clarament que als aqüífers declarats com a sobreexplotats o amb
risc de ser-ho, no es podran fer noves obres sense autorització.
Aquest concepte de sobreexplotació queda eliminar a la llei
d'acompanyament, on parla sols d'autorització de les
administracions per a extraccions. I no diguem també quan, a la
mateixa llei, es contempla la possibilitat d'obligar tan sols les
entitats locals i no l'ús particular a les extraccions, a posar
comptadors.

En següent lloc, una contradicció més de fons, no està clara
la cultura de l'aigua que intenta introduir, perquè d'una banda
presenta la Llei de servei públic d'abastament d'aigua en alta,
però poques mesures de control de pous privats, i més
dessaladores. És a dir, major oferta de consum d'aigua, quasi
cap a l'infinit, sembla que quan es pensa en la planificació de la
gestió de l'aigua, es pensa en infraestructures i en grans
inversions. Les infraestructures són molt cares i l'aigua
dessalada també suposa una despesa energètica important.
Dessalar un metre cúbic és el consum equivalent a un
quilogram de petroli, combustible fòssil (...) i no surt per menys
de 0,6 euros. Però es continua oferint aigua per satisfer la
demanda que va en augment. Els estàndards estipulats  per  a
l'Organització Mundial de la Salut se centren en 150 litres per
persona i dia, i els de Balears, població resident i flotant,
superen avui en dia els 215. Necessitam, per tant, una llei
d'aigües global que contempli, des del domini públic hidràulic
i la seva protecció, amb tots els béns d'aigua, superficials i
subterranis, i la seva qualitat, el seu règim econòmicofinancer,
els embassaments, el domini de l'administració de comunitat
d'usuaris de les infraccions i de les obres públiques.

Som molt crítics, també, en la política de protecció del medi
ambient derivada dels pressuposts, ja que hi trobam mancances
importants de cara a la seva protecció. Al debat en comissió
se'ns va dir que la conselleria no considerava prioritari prendre
tota una sèrie de mesures en benefici del medi ambient

sostenible, tals com una llei d'impacte ambiental autonòmica, un
pla autonòmic de protecció del clima o una nova llei de
biodiversitat.

El Grup Parlamentari Socialista creu que l'elaboració d'una
llei d'impacte ambiental autonòmica és necessària per diverses
raons: perquè la regulació balear ha esdevingut obsoleta, per la
mateixa evolució de la tècnica, de les avaluacions d'impacte
ambiental, pel dret comparat, comunitari i europeu, és a dir, pel
canvi a la normativa nacional, però sobretot per l'aprovació
recent de la nova directiva europea que omple la llacuna del
dret de l'Estat en  establir els efectes ambientals dels plans i
dels programes. Per això, s'ha de donar compliment a l'article 85
de les DOT on parla de promoure la regulació d'estudis
d'impacte ambiental, dels instruments d'ordenació del territori
i de planejament general.

Igualment deim que els pressuposts d'aquesta conselleria
translluen poca sensibilitat mediambiental, ja que no
introdueixen mesures per al control de l'emissió dels gasos a
l'atmosfera a través d'un pla autonòmic de protecció del clima.
Se'ns va dir en comissió que hi ha, entre els projectes de la
conselleria, el d'elaborar un projecte de llei, bé, però no l'hem
vist per escrit a cap de les memòries ni se'ns va anunciar a la
compareixença en comissió de presentació dels pressuposts.
Del que sí ens va parlar va ser del control de renous i de noves
estacions fixes de control de l'aire, però això no és un pla global
de protecció del clima.

El Grup Parlamentari Socialista demana l'elaboració d'un pla
que impliqui tots els sectors econòmics, que inclogui mesures
fiscals per fomentar l'estalvi energètic i gravar el consum per tal
de complir el Protocol de Kioto de l'any 2010. Balears ha
incrementat, entre el 90 i el 2002, en un 57,6% l'emissió de gasos
d'efecte hivernacle, la tercera autonomia de major augment,
després de Canàries i la comunitat valenciana i seguida de
Madrid. L'any 2001, concretament, les emissions de CO2
accediren al 42,4% de les permeses, s'haurien de disminuir els
nivells del 94, situades en 6 milions de tones, i ara són de 8,75.

Per altre costat, el conseller de forma reiterada als mitjans de
comunicacions parla de la transversalitat de la política
mediambiental i de la sostenibilitat, i això és incoherent i
contradictori amb la política pressupostària, ja que tampoc no
entra dins les prioritats de la conselleria abordar l'elaboració
d'un tractament global de la biodiversitat a través d'una llei. No
són suficients per a aquesta comunitat els projectes normatius
anunciats en comissió. El desenvolupament econòmic i
urbanístic dels darrers 40 anys ha trasbalsat l'equilibri dels usos
tradicionals del territori i ha destruït una part important del
patrimoni natural, hi ha un ús normatiu, però a la protecció de
la biodiversitat li manca un marc jurídic general. S'hauria
d'utilitzar la normativa internacional, com el Conveni de
protecció de la biodiversitat de Río, la normativa europea, la
directiva d'aus i hàbitats, la Xarxa Natura 2000 i la directiva de
bioseguretat, així com els documents de classificació d'espècies
i d'espais de la UICN i la Declaració de Montesquieu per a la
custòdia del territori.



780 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 fascicle 3 / 16 de desembre del 2003 

 

En matèria de protecció mediambiental en espais naturals,
la política pressupostària d'aquesta conselleria també és molt
negativa. En primer lloc, no destina esforços pressupostaris  per
a l'adquisició d'espais naturals que es troben amenaçats pel seu
ús insostenible, com és el cas de zones humides; ni per a la
compra d'accessos als espais naturals protegits, perquè es
puguin dur a terme actuacions per ordenar-los. En segon lloc,
per la reducció extensible dels dos parcs naturals creats en
l'anterior legislatura del pacte de progrés.

El Grup Parlamentari Socialista creu que una de les maneres
de fer possible mantenir l'extensió actual dels parcs naturals, a
partir de l'1 de gener reduïts considerablement a la seva
extensió territorial, seria a través de l'increment d'ajuts a
propietaris que s'hi troben, els diners que s'hi dediquen no són
suficients en aquests pressuposts. Aquest ajut serviria per dur
a terme les activitats previstes en els diferents PORN. Aquesta
és una mesura molt més positiva per al medi ambient que no per
llei d'acompanyament treure-la fora del parc, utilitzant com a
criteri de limitació del patrimoni natural, si la propietat és
pública o privada.

La política del Govern balear en parcs naturals és també
contradictòria ja que, per una banda, manté els ajuts, encara
que insuficients, i per l'altra, vol eliminar dos parcs, i els elimina,
sense tenir un model alternatiu que substitueixi la protecció
actual, en no estar elaborada la nova llei que regularà els dos
parcs desp rotegits i els nous que es declarin, si escau.
Contradictori  també és,  finalment,  crear en llei
d'acompanyament un ens autònom per a la gestió de parcs que,
per altra banda, desprotegeix, en part, a la seva mateixa llei.

Quant a les formes, encara que no hi estam d'acord, seria
molt més desitjable per desprotegir el territori la figura d'una llei
que passàs tots els tràmits parlamentaris, més que en
disposicions addicionals a una llei d'acompanyament de
pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Seguí.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Vaig acabant, Sr. President. Per totes aquestes raons
exposades hem presentat l'esmena a la totalitat a la secció 15, a
la Conselleria de Medi Ambient i als ens de dret públic que en
depenen, perquè trobam que la concepció política que se'n
deriva és molt poc respectuosa amb el medi ambient i amb
l'escassetat de recursos naturals existents a les Balears, per
insostenible i per contenir elements fortament contradictoris
amb les polítiques a aplicar.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seguí. Té la paraula el Sr. Conseller de Medi
Ambient, Sr. Jaume Font.

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

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Em diuen
que he d'anar alerta, perquè he de contestar a tres dones, jo no
vaig diferència entre homes i dones, i convisc amb quatre, amb
quatre dones. Per una altra part, estic encantat de pujar a
aquesta tribuna després de set mesos, gairebé, de vacances, i
que vostès s'hagin passat  cinc mesos i mig sense interpelAlar ni
demanar res a aquest conseller de Medi Ambient, per això els
deman, per favor, una mica més de feina per al proper període
parlamentari. I ja és la segona vegada que els ho dic.

(Rialles)

L'altra qüestió que crec que és important, després entraré en
matèria, però jo em pensava que vostès no entrarien per aquí,
però m'agradaria fer al Partit  Popular, a aquest grup
parlamentari, al govern que presideix Jaume Matas, al pacte que
lògicament tenim amb Unió Mallorquina al Consell Insular de
Mallorca, m'agradaria dir una sèrie de coses.

La Conselleria de Medi Ambient ha elaborat per a l'exercici
2004 uns pressuposts orientats bàsicament a posar les bases
d'intentar resoldre alguns problemes estructurals que aquest
departament pateix, però estructurals, la resta poden ser focs
artificials que vostès vulguin fer. Hi ha uns problemes
estructurals que s'han de resoldre. Podem fer molta comèdia,
però aquesta mateixa comèdia que (...), no la farien enmig de la
plaça a qualsevol poble, i els garantesc que ens entendrien molt
més a nosaltres, quan acabi jo de parlar, que tots aquests focs
artificials que sembla mentida que se n'hagin oblidat, que fins
fa només sis mesos els podien posar en pràctica. Per tant, a
partir d'aquí, parlem del fons de la qüestió.

Miri, un problema és que independentment de l'encert o de
les errades polítiques mediambientals dutes a terme en un
passat  recent, tenen també molt a veure amb el pes que cada dia
és més important per a nosaltres, per a les àrees que gestionam
des de Medi Ambient. Pens que no podem negar, si volem ser
objectius, el protagonisme progressiu que assumeix tot allò que
envolta la maquinària administrativa de la Conselleria de Medi
Ambient, un fet que hem de situar en el marc d'un notable
increment de la consciència mediambiental en el conjunt de la
societat illenca, sigui quina sigui la seva adscripció ideològic o
la seva tendència política. Si som conscients que els ciutadans
no entenen, de vegades, de qüestions ideològiques ni de
partits polítics amb problemes greus, és allà on hem de centrar
el debat de medi ambient i on el vol centrar aquest govern i els
grups parlamentaris que li donen suport. I per acabar amb
aquesta introducció m'agradaria deixar ben clar aquest darrer
punt, perquè en la nostra opinió la defensa del medi natural és
i ha de continuar sent una opció de futur per a tots els
ciutadans i ciutadanes d'aquesta terra, deixant de costat
definitivament els perjudicis ideològics que de manera tan
negativa han condicionat el debat mediambiental que, d’una
vegada per totes, hauríem de reconduir per camins de rigor
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conceptual i d’eficàcia de gestió exclusivament. Tota la resta
pot  ser de cara a la galeria per aconseguir vots i poder tenir un
escó o dos en aquesta sala.

La veritat és que jo crec que una cosa que està claríssima és
que tothom intenta fer els números d’una altra manera, i
aquesta altra manera és que se surt aquí i, si s’hi han fixat
vostès, uns han dit que té 900.000 euros menys el pressuposts,
altres 500.000 euros i altres 1.200.000, amb la qual cosa cap dels
tres no s’ha posat  d’acord amb el que falta, i nosaltres jo crec,
senyores i senyors diputats, que ens convé posar clar quins
doblers manejava l’any passat la Conselleria de Medi Ambient
aquest any que acaba i quins doblers manejarà l’any que ve. 

Com vostès saben molt bé la secció 15 tenia l’any passat  96
milions d’euros, 96 milions 381, que d’aquests 96 milions 381
hem de descomptar els 5 milions 440 de ports que ports que ara
té la Conselleria d’Obres Públiques, amb la qual cosa això
quedaria amb un pressupost de devers 90.800.000 euros, eh?,
el pressupost que manejava l’any passat  M edi Ambient eren
90.800.000 euros si llevam els ports, que és allà on hem de fer la
comparança. El que maneja enguany són 9.055.000 euros, això
secció 15 pura i dura.

(Remor de veus)

90 milions 055, pura i dura. Molt  bé. Anem poc a poc, és a
dir, les pessetes són pessetes, si estan a la secció 15 o a una
empresa pública, són dels ciutadans de Balears, o són d’uns
altres les de les empreses públiques? Què manejaven vostès
l’any passat? A l’IBAEN vostès manejaven l’any passat
31.363.000 euros, i a la vegada tenien un aval d’endeutament de
12 milions d’euros. Què manejam nosaltres enguany?, manejam
50.977.000 euros, i manejam un aval de 31 milions d’euros
d’aval, amb la qual cosa enguany només ja amb l’IBAEN hi ha
una diferència de prop de 20 milions d’euros. A l’IBASAN
vostès varen manejar 52 milions d’euros amb un aval de 24
milions d’euros que quan vàrem arribar el mes de maig ni
l’havien executat, ni sabien on l’havien de gastar. Nosaltres
gestionarem 60 milions d’euros, 60.764.000 euros, amb un aval
de 37. Després ja els explicaré allò de l’endeutament, els ho
explicaré, allò de l’endeutament, i els parlaré del fiscal
mediambiental, i els parlaré de presó, i  els parlaré
d’abandonament, i els diré per què ens endeutam i ho sabran,
i qualque distingida diputada que seu en aquests bancs bé que
vol que, per exemple, arreglem Cala En Porter. Clar, clar!, i jo els
ho explicaré perquè donde las dan las toman.

(Remor de veus)

Amb la qual cosa vostès varen..., i a l’IBANAT vostès
varen tenir l’any passat  9.692.000 euros i nosaltres tenim
enguany 9.725.000, amb la qual cosa vostès, si llevam ports, en
general varen manejar 150.197.000 euros, i nosaltres enguany
manejarem 176.315.000 euros, amb la qual cosa la diferència que
nosaltres tenim en aquests pressuposts, i quan tornin sortir si
diuen el contrari diuen mentides, i els don una còpia ara a
vostès de cada un, m’agradaria que un uixer en pogués fer una
còpia d’aquest document, vostès..., sí, sí, sí, és que això és el
canvi de política, que creuen vostès que a mi em faran callar, i

a aquest govern, i aquest grup parlamentari repetint una
mentida moltes vegades. No, i papers damunt la taula.

El pressupost de Medi Ambient del Govern balear és un
21,80% més que l’any 2003.

(Aldarull i aplaudiments)

Si vostès només agafen el que és la secció 15 és 800.000
euros menys, però si vostès agafen el que realment el Govern
balear, amb els grups parlamentaris que li donen suport,
aprovarà si no hi ha res de nou dijous, és un 21,80% més, són
31.658.000 euros més. Amb la qual cosa que quedi clar a tots els
partits de l’oposició que, per favor, respectin i que queda clar
amb aquesta qüestió que el Govern balear que presideix Jaume
Matas creu en el medi ambient i hi inverteix -no, no se’n rigui,
Sra. Rosselló, no se’n rigui- hi inverteix enguany... No, no, és
que aquest tema jo no el deix passar, porta tancada. Podem
discutir d’altres coses, però aquest no, dels doblers dels
ciutadans de Balears no se’n riuran vostès, els ho garantesc,
això.

(Més aldarull i aplaudiments)

Els ho garantesc. Amb la qual cosa 31 milions d’euros més
que són ni més ni manco 5.250 milions de les antigues pessetes.

Però jo em pensava que debatríem del pressupost, i aquí
tothom ha volgut vendre el que li interessa, i han tornat a la Llei
d’acompanyament. Escoltin, jo l’únic que els vull dir, clar, i el
problema és que jo segons quines coses com el tomicus, la
posidònia, el careta careta, no ho dominava, això, però d’aigua
sí, que sabia de què anava i, portaveu del PSOE, jo no accept
segons quins desbarats com ha dit vostè en temes d’aigües
avui, no ho accept. Quan vostè veu a la Llei d’acompanyament
allò de les autoritzacions de 7.000 metres cúbics, sap què
canviam? La diputada d’Esquerra Unida i Els Verds, en el
Decret de sequera 88/2000 va fer a través de decret que quan
una persona demanàs una autorització de 7.000 metres, de
menys de 7.000 metres cúbics d’aigua hagués de demanar
autorització; si no no importava. Però això només estava per
decret, i el que hem fet nosaltres és elevar-ho a llei; en això
hauríem d’estar tots contents que ningú pugui fer un pou sense
demanar l’autorització. Això és això; que vostè no ho entén, és
una altra qüestió, però això és això. No, no, és que ha estat molt
greu el que ha dit en aquest tema, eh? I l’altre diu això no és
això...

(Rialles)

Per l’amor de Déu, un poquet de seriositat.

Després... No, no, no ho puc permetre perquè el debat
mediambiental és un debat fals dins la societat balear de bons
i dolents, i fins el dia 25 de maig del 2003 pot ser que hagi estat
així, però a partir de dia 25 de maig del 2003 almenys jo,
maldament hagi de morir en el empeño lluitaré perquè no sigui
així.

(Aldarull i aplaudiments)
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Es fiquen en la declaració de servei públic de l’aigua. No,
no, no he dit que (...) i que vulgui morir. És més, la meva forma
de ser és coneguda, jo no duc com qualcú potser sis mesos en
política, jo duc 21 anys i sis mesos. Clar, és a dir, era molt jove
i un aprèn.

Mirin, l’altra qüestió que els don a tots, i sobretot al PSOE,
que jo em pensava que tenia aquest tema bastant més clar.
Declaració de servei públic del tema d’aigua. Mai els partits del
pacte mal dit de progrés no varen tenir el valor que ha tengut
aquest govern i aquest grup parlamentari: d’una vegada per
totes ficar l’espasa, però l’espasa, eh?, l’espasa, dins un tema
cabdal per al futur del subministrament d’aigua d’aquesta
comunitat. Ser valent a qualcú no li degueren deixar fer la
passada legislatura. Aquí hi ha cohesió, i en el grup, sí, sí,
declarar servei públic els temes d’aigua és voler controlar a la
llarga amb una bona política de gestió d’aigua l’aigua en alta.
La prova més evident que aquests pressupostos duen i que he
explicat en comissió és que la primera passa, i aquí hi ha el
president i diputats d’Eivissa i Formentera, la feim a Eivissa i
Formentera, amb què?, amb la declaració d’un sol consorci
d’aigua on aquest consorci, que hi haurà el consell, que hi
haurà el Govern i que hi haurà els ajuntaments, tengui el control
en alta de tota l’aigua d’Eivissa, i no com ara, que resulta que
a Eivissa hi ha uns senyors que són de Sant Antoni que
paguen 50 pessetes el metre cúbic més cara l’aigua que els
senyors de Vila.

Què volem nosaltres? Que tothom pagui igual, i em diuen
que els ingressos baixes, si cobrarem menys. Sí. A Formentera
amb el consorci d’aigua hem baixat el preu de l’aigua un 25%
del que pagaven anteriorment. Per què?, perquè era possible.
On és el batle del pacte de Formentera?, on és el diputat  de
Formentera de la passada legislatura?, que han cobrat més d’un
25% del que era el cost de l’aigua durant quatre anys?

(Aplaudiments)

I està acordat ja pel consorci per unanimitat, i podran
rebaixar el préstec i hauran de pagar un 25% menys.

Duim el Govern, duim el Grup Parlamentari, duim l’equip de
Medi Ambient fent feina com a bojos perquè no s’havia fet res,
i parlar de segons què quan un s’hi està matant, i tot un equip
i tot un partit darrere és molt dur quan no es té el coneixement,
perquè quan s’acaba a les 3 de fer feina a un lloc, i en canvi tu
fas feina fins a les 10 o les 11, sense cap dubte tu arribaràs més
lluny que l’altre, que només acaba a les 3. Així de clar.

Una altra qüestió. El tema que m’agradaria deixar clar és el
tema que també du la Llei d’acompanyament, el tema de la
reserva natural de Formentera, i acab amb la Llei
d’acompanyament. Miri, perquè jo crec que aquesta cambra,
maldament això no s’hagi dit, perquè la resta fins ara ho havíem
dit, mirin si és greu aquest assumpte que em volen donar
lliçons de medi ambient. Resulta que la diputada Rosselló em
diu a la comissió que resulta que m’agrada això que no estigui
el llum encès.

(Rialles)

No, no, ho he d’expressar. Resulta que ens volen dir el que
és medi ambient, resulta que ens diuen que desprotegim, però
resulta que Esquerra Unida i Els Verds, Sr. President, presenta
l’esmena, una esmena a la Llei de mesures tributàries, presenta
una esmena de supressió a l’addicional catorzena. Clar, i diu,
nosaltres declaram Can Marroig reserva natural i resulta que
presenta una esmena de supressió al fet que declarem Can
Marroig reserva natural. I han de venir aquí a donar lliçons
d’això i resulta que vost ès mateixos volen tornar enrera
reserves naturals? Jo crec que no és coherent, a part que donar
lliçons quan un el que vol fer és tornar enrera una reserva
natural, que a mi mateix m’ha recordat que per complir el
programa Life que feia referència al virot era imprescindible
declarar la reserva natural. Què vol, que aquest grup
parlamentari voti a favor d’aquesta esmena i que incompleixi
amb Europa? Li he de recordar, Sra. Rosselló, Europa? L’hi
recordaré un poc més endavant, però ara no.

Aclarit aquest tema jo el que voldria quedàs clar és el
següent: aquests pressupostos diran el que voldran, però en el
tema de protecció d’espècies, educació ambiental i caça lluitarà
contra el furtivisme, farà un pla integral de caça, farà un catàleg
de flora i fauna, crearà un consell assessor de flora i fauna,
ampliarà el conveni de recuperació, farà un conveni d’ampliació
de recuperació i atenció d’espècies marines, crearem un centre
de recuperació d’espècies, crearem amb la Fundació Universitat
Empresa el tema d’assessorament mediambiental més important
que s’ha creat en aquesta comunitat mai, un projecte que va ser
rebutjat per part  del govern anterior que va ser subvencionat
per part  de la Fundació Biodiversitat del Govern central i que
ara la Conselleria de Medi Ambient, conjuntament amb Sa
Nostra i a la vegada la Fundació Universitat Empresa, posarà en
marxa un observatori per assessorar petites i mitjanes empreses
per realment fer una gestió com toca per ajudar aquestes
empreses perquè ambientalitzin els seus espais i siguin menys
agressius. Posarem en funcionament de les 32 línies del pla
estratègic que va aprovar el govern anterior, això reconec
perfectament que ho va aprovar però no va posar cap línia
d’educació ambiental en marxa, en posarem 3 en marxa. Farem
un control exhaustiu de les espècies introduïdes invasores i
millorarem la infraestructura d’educació ambiental en el que fa
referència a l’Escola de Mar i Binifaldó.

Però clar, després parlam de qualitat ambiental, i de qualitat
ambiental ens diuen que resulta que no ens hem preocupat dels
temes que tenen a veure amb el canvi climàtic, que baixa la
partida del canvi climàtic. Vegem, no diguem desbarats. Baixa
la partida que hi ha en temes de canvi climàtic; Sra. Rosselló, jo,
si vostè no ho volia dir, ho retir i ja m’ho explicarà després un
poc millor, si vol, però vostè m’ha dit això textualment, i jo el
que li puc dir d’aquest tema és el següent: vostè tenia
contractada una assistència tècnica que li havia d’entregar un
estudi del tema del canvi climàtic dia 31 de desembre, i el que va
pressupostar vostè l’any passat  i per això hi ha més doblers
que l’any anterior i que enguany és el cost d’aquest estudi que
va comanar a qui va voler, i aquest estudi encara no està
acabat, i per això baixa. Què havia comanat vostè a part d’això?

Jo li puc dir que la Direcció General de Qualitat Ambiental
farà un decret de renous nou, tant dins l’interior com dins
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zones turístiques. Li vull dir que en el tema de control de
qualitat de l’aire, amb un acord amb el Ministeri de Medi
Ambient, posarem una estació fixa a Menorca i una estació fixa
a Eivissa. No, no està previst, on està previst? Digui’m on està
previst. És que jo entenc que vostè ho ha pogut somiar però no
està previst, ho ha pogut somiar però no està previst. No, no,
i si no després em diu on, i aquí hi ha el secretari general de
Medi Ambient i que ho apunti ben clar i demà ho comparam.
No, no està previst, no se’n rigui. Que està...? Bé, ja li contaré
després una altra cosa.

(Rialles i remor de veus)

Li puc dir també que continuarem amb l’ordenació de les
platges i vostès han recuperar la pedrera de Can Set, que està
molt bé, i amb això han fet una bandera com d’aquí a Honolulú.
Nosaltres l’any que ve recuperarem la Penya de l’Indi a
Menorca, l’ermita a Manacor i estam amb el Consell d’Eivissa,
i tenim els doblers per a això, per restaurar-ne una a Eivissa. En
un any tres, i sense tanta propaganda. 

El medi ambient és una qüestió de parlar-ne però també
d’ocupar-se’n, s’han d’ocupar les persones. Clar, mentre tu
pots viure de preocupacions va mel, perquè pareixes més
intelAligent que l’altre en temes mediambientals, tens més cura,
ets més sensible..., però si ets més sensible i tens més cura el
que segurament hauries de fer quan te toca governar és fer més
accions que demostrin aquesta sensibilitat o aquesta cura, i
clar, arriba el gran moment i passes que, a part d’energies
renovables..., que energies renovables, miri, li va dir el
president de la comunitat en el debat de l’estat de l’autonomia,
li va dir claríssim, energies renovables. Miri la diferència: vostès
l’any passat energies renovables -a veure si ho trob; ho he
apuntat  perquè quan sortia aquí el dia del debat de l’estat de
l’autonomia a fer renou amb el tema d’energies renovables-
l’any passat  1.034.000, enguany en els pressuposts 1.300.000
euros, un 25,44%, i de passada no farem el que feien vostès.
Saben com repartien les subvencions?, fent un sorteig, i a
qualcú li ha tocat dos anys seguits i a qualcú en fa tres que ho
li toca. No, no, així de clar. Ens han denunciat, a la conselleria,
ens han duit als jutjats, a vostè no, ja, perquè ara ens toca a
nosaltres; ens han denunciat per això, i lògicament ens
castigaran per aquest tema perquè això és inconstitucional. El
que passa és que a vostè la Constitució li és igual.

(Rialles)

Passam a biodiversitat. Aquí ja es frega l’escàndol, i en
segons quins temes se sobrepassa l’escàndol.

(Remor de veus i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, per favor... Vostè tendrà el seu torn de rèplica
seguidament.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume F o n t  i
Barceló):

Jo puc entendre perfectament que els sàpiga greu que en
lloc de fer de granot faci d’escorpí. No, no, i pens ser molt dur
al llarg dels quatre anys i esper que vostès també ho siguin. El
que també pens ser és noble, i quan digui una cosa els la podré
mostrar, però lògicament no callaré les obvietats i les realitats.
Una altra cosa és que un no arribi a conèixer tot el seu entorn
on ha estat dirigint; això era la seva responsabilitat, no la meva
irresponsabilitat, la seva responsabilitat.

Biodiversitat. Què diuen d’aquest pressupost? Ens
critiquen el tema d’espais protegits. Mirin, no hem tocat
Mondragó, no hem tocat S’Albufera d’Alcúdia, i Muro, i Sa
Pobla, no hem tocat S’Albufera des Grau, no hem tocat ses
Salines d’Eivissa i Formentera. No, perquè nosaltres vàrem dir,
Sra. Vadell, efectivament el que faríem, respon a això. Però
respon a alguna cosa més, que és el que he dit a la introducció,
que volem acabar, i això a Els Verds i a vostès del PSM, que
cada vegada són menys, els han llevat aquest discurs i vostès
m’haurien de comprar aquest discurs, així de clar i li ho dic per
al seu bon “daixò”, resulta que estam cansats que hi hagi un
discurs de bons i dolents en temes de protecció, i mentre estam
tenint un discurs de bons i dolents en temes de protecció no
assentam el discurs definitiu de com ha de ser la protecció en
aquesta terra. 

Què vol el Partit  Popular? Fer una llei de protecció d’espais,
però que tanqui el debat de bons i dolents. Com?, per consens.
És a dir, a mi em diuen: “Quan ha retirat els parcs -que els
retirarem aquesta setmana, passat demà- no ha avisat ningú”.
Miri, jo amb els grups polítics no he parlat, però sí que he parlat
amb l’associació de propietaris de cada lloc i els he dit
clarament que allà volem un parc baix una altra figura, on la
4/89, el tema del tempteig i retracte, no hi sigui, però que la
gestió d’aquell espai en temes mediambientals i de sostenibilitat
es pugui fer, però que es pugui fer per convicció dels que estan
a dins, perquè si un vol la convicció que tenen, i en aquest cas
mea culpa del que vàrem fer a Mondragó, ho hem dit, si volem
la convicció dels propietaris de Mondragó, que no estan per la
labor perquè no ens els hem sabut guanyar, vostè vol això per
a tots els parcs i nosaltres ens vàrem equivocar allà?, jo crec
que tots vostès voldrien un gran acord on quan s’ha de
protegir no sigui lògicament a la força, sigui a través del
consens. I aquesta llei, que estarà vuit mesos, la presentarem
dia 1 de setembre, aquesta llei persegueix això.

I vull dir una cosa als tres grups que han intervengut. En
acabar comptarem qui realment va protegir més o va protegir
menys, en acabar comptarem, i si realment no feim tant com
vostès entendré que he perdut, jo personalment, no el Partit
Popular. En tot  cas si n’hem fet més haurà estat el Partit Popular
amb Unió Mallorquina que hauran guanyat, perquè en aquest
cas la responsabilitat i el repte són meus, són els que m’han
mandat el Govern, el president i el grup, i ho intentarem, amb
aquesta honestedat. 

Però els vull dir una altra cosa: en tema d’espais naturals
coneixen vostès totes les finques de Balears? Si els faig un
examen a tots vostès en deixaran el 80%. Idò assenyalarem
totes les finques de Balears. Els ciutadans d’Eivissa,
Formentera, Menorca i Mallorca coneixeran, i per això hi ha un
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programa de més de 500.000 euros. Farem en el centre de
recepció nou de Mondragó, que l’han volgut fer i n’han parlat
quatre anys i no l’han començat. Farem el centre de recepció,
també el modificarem, de Can Battemann a S’Albufera de Sa
Pobla, Muro i Alcúdia. Posarem en marxa el circuit hídric de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera. Farem el vial no motoritzat de
què tant han parlat durant aquesta legislatura i que s’havia de
pagar amb l’ecotaxa, i al final no hi ha cap paper; el farem. I les
ajudes a propietaris, maldament es torni el parc enrere, es manté
1.200.000 euros, i aquesta és la diferència. 

I en gestió forestal a mi el que m’agradaria que quedàs clar
en aquest tema és el següent: nosaltres posarem en marxa el
plans comarcals de gestió dels boscos per lluitar contra els
incendis, per prevenir. Restaurarem les zones cremades, és a dir,
les zones cremades el 99, el 2000, aquells incendis tan grans,
que no don cap culpa a ningú, ni molt manco, resulta que
hauran duit un pla de reforestació seguit; enguany els tres
incendis més importants, es Ravellar, a Randa i Calicant, a es
Ravellar ja s’ha fet la feina, a Randa s’està tancant el conveni
per a la repoblació, i a Calicant s’ha entrat en contacte ja amb
una gran part  dels propietaris. Aquesta és la forma distinta de
creure o no en la gestió forestal. Clar, diguin-me una finca dels
altres quatre anys d’un incendi important amb la qual hagin
tancat un conveni per treure la llenya i per reforestar; no me la
diran, aquesta és la diferència. I després crearem un fons
genètic forestal i renovarem els convenis forestals amb els
propietaris privats, cosa que és una cosa que abans funcionava
de cine; aquests quatre anys els privats a pa i aigua, res de res.

Però pas -i acab- a la darrera intervenció. Direcció General
de Recursos Hídrics. Mirin, que parlem de depuració de la forma
tan falaguera com n’hem parlat aquí i que es digui: “és que
resulta que -m’ha dit la portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds-
resulta... -com era?, ah, sí- resulta que el manteniment és
insuficient”. Senyores i senyors diputats, Sr. President, senyors
consellers, el manteniment que gestionarem l’any 2004 és el
manteniment que va adjudicar el govern anterior, el
manteniment, les pessetes que hi ha en manteniment són les
que hi ha. Per què?, perquè no acaben fins al dia 31 de
desembre de l’any 2004. Miri, si vostè ara troba que és poc, per
què no ho va trobar abans, que era poc? Jo en tot cas he de
complir el seu mandat.

Però mirin, em diuen que resulta que gastam menys doblers,
també, no en noves..., diuen que gastam més doblers en noves
depuradores, en canvi en el que són reparacions mitjanes
gastam menys. Es veu que no ens han escoltat aquests darrers
cinc mesos. El Govern balear ha presentat dos plans de xoc:
dels 24 milions d’euros que he dit d’endeutament que no
havien gastat hem presentat dos plans de xoc, que tots han
estat per posar en funcionament, en millora, tot  això que em
demanen ara que ha baixat. És que hem gastat els doblers, els
24 milions d’euros en això, un en millor funcionament de
depuració i instalAlacions i l’altre en un pla de xoc per a
emissaris, que ja està en marxa. 

I després em diu, efectivament, inversió. Miri, aquests
pressuposts duen un 140% més de pressupost per a neteja de
torrents. Volem posar formigó; no n’hem posat  enlloc de

formigó ni ho he dit jo, que vulguem posar formigó. Estic
disposat a fer-los com els feia vostè, bé, com vostè no en puc
fer perquè no en feia cap, però..., no en vull posar enlloc, de
formigó, no sé on han dit que hem de posar formigó. Però jo sí
vol, aquest govern i aquest grup parlamentari que li dóna
suport li poden dir què farem. Miri, nosaltres l’any que ve
posarem en marxa l’ampliació de Cala d’Or, la línia de (...) de
Pollença, l’ampliació de Sóller, la millora de Randa, l’EDAR de
Sa Calobra, els abocaments de Sa Calobra, Portocolom, Sóller,
Son Servera Canyamel, Capdepera Canyamel -que n’hi ha dos-,
Sant Elm, Maó, Ciutadella sud, Eivissa, Sant Antoni i
Formentera, i a la vegada farem l’ampliació de Cala d’en Bossa,
l’ampliació de Formentera, tot això en terciàries, Cala Tarida,
l’emissari de Cala Tarida, l’emissari de Binidalí, la millora de Ses
Salines, la millora d’Alaior, la millora d’Artà i la millora de
Puigpunyent, i també el depòsit d’Eivissa, l’EDAR de Cas
Concos, el colAlector de Felanitx, la impulsió de Portopetro, el
colAlector de Sóller, el colAlector de Binidalí, l’EDAR de Santa
Victòria, l’emissari del Port de Sant Miquel, l’emissari de
Ciutadella nord i el colAlector de Can Marí.

(Aplaudiments)

Senyores i senyors diputats a l’oposició, el triple de les
obres que vostès varen ser capaços de posar en marxa en
quatre anys. Per què? Idò perquè no estiguem en el jutjat amb
nou depuradores on distints gerents i directors generals estan
en aquests moments sota sospita de delicte ecològic quan no
són ells que han gestionat les depuradores, i anam allà amb la
cara alta, perquè tant el president, com aquest govern, com el
grup parlamentari els han donat suport, més el conseller
d’Hisenda, han dotat una conselleria de Medi Ambient amb uns
doblers que ha hagut de posar, lògicament amb endeutament
dins IBASAN, perquè no ens passi el que passava a Pollença
durant aquests darrers tres anys, dos i mig, que anaven cada
dia 15.000 metres cúbics a la depuradora on només n’hi cabien
5.000, i vostès podrien dir que ho varen trobar així l’any 99, i
nosaltres hauríem de callar, però és que vostès des de l’any 99
han anat pressupostant  la depuradora de Pollença i hem arribat
i no s’havia adjudicat la depuradora de Pollença, i hem hagut de
modificar el projecte i hem posat la setmana passada la primera
pedra de la depuradora de Pollença, i ja no l’hem feta perquè
arribi a 15.000, l’hem preparada perquè arribi allò a què arribarà
només en dos anys, que seran 22.500 metres cúbics diaris.

Aquesta és la diferència de la gestió. Diuen que medi
ambient no vol dir no embrutar. Home, si a vostès els és igual
que estigui brut o els agrada que la cosa estigui bruta allà
vostè. A mi no, a mi no. És a dir, que estiguin bruts els
emissaris quan tiren l’aigua a la mar amb tota la brutor, això a
vostè li agrada? Que estiguin bruts tots els boscos? O li cont
que estiguin bruts tots els pins que vostès va dir aquí -que això
és molt greu, Sr. President- que vostè va dir que havia llevat el
90% dels pins de les finques privades i el 99% de les finques
públiques? I avui s’ha pogut constatar a través dels informes
tècnics, després de fer una prospecció a més de 283 parcelAles,
on hi ha més de 5.196 polígons afectats, on hi ha més d’1,5
milions de pins en terra, on vostès varen fer un crèdit de 25.000
milions per pagar els efectes del temporal... I què feien vostès
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per saber quants de pins hi havia? Davant això, davant aquesta
falta de responsabilitat lògicament no en puc parlar.

Però acab amb una qüestió. Aquests pressuposts
gestionaran el que he dit, però aquests pressuposts també
gestionaran 56 milions de Sa Costera del Ministeri de Medi
Ambient, que es posarà en el febrer la primera pedra,
gestionaran més de 150, 180 milions de les dessaladores que es
justificaran, aconseguiran sense cap dubte un pla forestal que
el govern anterior va rebutjar, especialment la meva
antecessora, i aconseguirà un pla per al litoral de neteja. I no
tenguin perjudicis d’allò que es meu o no és meu, si és
competència meva o no; els ciutadans de Balears, els ciutadans
d’Espanya, els ciutadans d’Europa, els ciutadans del món
volen, allà on viuen, qualitat, i si l’aigua està bruta com estava
bruta aquest estiu, i amb polítiques transversals amb la
Conselleria de Turisme, lògicament, i altres que farem amb
educació amb la Conselleria d’Educació, però en aquest cas la
neteja de litoral amb la Conselleria de Turisme amb més de 2,5
milions d’euros per part de la Conselleria de Turisme, més de 3
milions per part  de Medi Ambient, lògicament intentarem tenir
les platges més netes, no tan sols per a aquells que ens visiten,
sinó pels que estam aquí. Així de clar. I no és nostre. De què no
és nostre?, mantenir les aigües netes, les aigües interiors? Em
vendrà amb la modificació de la Llei de costes? Per l’amor de
Déu!; aconseguirem els doblers. 

Però l’únic que m’agradaria que tenguessin clar és quan
parlen vostès dels parcs, dels parcs que nosaltres desprotegim.
Miri, i hi ha qualque diputada que diu: anirem a Europa a dir
que vostès han desprotegit els parcs. Miri, Sra. Rosselló, va per
a vostè, a vostè a Europa la coneixen, és vostè que ha
intervengut, parl per la portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds,
a vostè a Europa la coneixen i la coneixen com aquella senyora
que no va voler complir amb el Life Posidònia, on abandonava
les praderies de posidònia; però en aquest pacte no vagin per
Europa a cercar, nosaltres recuperarem el projecte Life
Posidonia, ja no vull llegir les cartes perquè fa por. Perquè
aquests pressuposts duen i no ho diuen, més de 2.800.000
euros que faltaven per complir amb Europa perquè no
perdéssim 500 milions de pessetes, 3 milions d’euros, de la
recuperació de les praderies de posidònia de Balears. I ens
diuen que ara aniran a Europa a dir que desprotegim, no hi ha
res pitjor que mirar d’altri i no mirar-se dins ca seva.

O la darrera qüestió, a Santa Gertrudis. Aquests
pressuposts duen que allò que es coneixia del mes d’octubre de
l’any 2002, on es contaminava un aqüífer i havia les anàlisis
damunt la taula, on ningú va moure un paper, també duen que
seguirem descontaminant l’aqüífer de Santa Gertrudis que, per
cert, va molt bé. I això és la diferència, gestionarem l’aigua,
gestionarem els boscs i sobretot posarem sentit  comú a una
política mediambiental que no per molt dir frases
grandiloqüents és més veritat.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la diputada Sra.
Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Veig que s’ho passen molt bé els del
Partit  Popular quan senten les arengues del Sr. Font, perquè
evidentment li agrada molt fer moltíssima demagògia i es veu
que allò seu és ser diputat  i no ser conseller, perquè, en primer
lloc, vull dir que jo li demanaria, Sr. Font, que estigués en el lloc
on li pertoca, vostè és conseller, jo som diputada, li he fet una
explicació, no només a vostè, sinó a aquesta cambra, respecte
del que nosaltres consideràvem dels pressuposts, i jo li
demanaria, sobretot, dues coses molt clares: en primer lloc, miri,
Sr. Font, vostè està contínuament, des que va començar a ser
conseller, repetint sempre el mateix. Té una fixació vertadera cap
a la meva persona i cap a les actuacions del passat; jo li
demanaria que vostè faci el que li toqui fer, faci de conseller,
defensi les seves polítiques, les defensi clarament, sense
complexes, sense manies, com diu el Sr. Matas, com fan tots els
diputats i consellers del Partit  Popular, defensin el medi ambient
que vostès consideren, però ho facin defensant les seves
polítiques i no estant contínuament volent d’alguna manera
prestigiar-se vostès desprestigiant l’anterior. Crec que això és
de molt baixa alçada política i jo esperava que tengués el Partit
Popular un nivell més del que pertoca, que és quan es governa
saber estar al lloc que li pertoca amb responsabilitat. Això en
primer lloc.

En segon lloc, dir-li, Sr. Font, Sr. Conseller, ho dic perquè ho
he de dir, perquè és una constant i una fixació que té amb la
meva persona, que a mi m’agradaria que no sé què li he fet, que,
miri, jo no vull donar lliçons a ningú, perquè la meva feina no és
donar lliçons a ningú, la meva feina és fer de diputada de
l’oposició que és la tasca que he de dur endavant, és la tasca
que hem de fer i evidentment no hi ha res més; i parlar dels
papers i de les qüestions que es plantegen en aquesta cambra,
i evidentment un control del Govern com pertoca. Però no hi ha
cap ànim ni de dir què és el medi ambient ni què és, cadascú
sabrà el que ha de fer, vostès del Partit  Popular varen aprovar
un programa o tenen un programa electoral, tenen una política
mediambiental i la duen a terme. Idò facin això, sense cap mania,
però no estiguin contínuament amb el cassette posat  que
sempre és un record del passat.

I dir-li, Sr. Font, per acabar sobre aquest tema. Miri, Sr. Font,
vostè pot  fer molta feina, nosaltres també en vàrem fer  molta  i
la vàrem fer amb tota la clara convicció que ho fèiem per al
benefici dels ciutadans, i que li quedi clar; si vostè després no
ho creu és una altra història, però no utilitzi aquesta tribuna per
fer contínues acusacions que jo crec que estan fora de lloc i
que, sobretot, com dic, no té l’alçada que pertoca a un conseller
de medi ambient.

I dit això, entraré evidentment a les qüestions que he de
contestar i esper que el president sigui una miqueta amable amb
jo, perquè s’han fet fins i tot  una sèrie de qüestions que jo sí
que evidentment me veig en la necessitat d’esmentar. Però jo sí
que seré molt correcta i parlaré dels pressuposts. Miri, en primer
lloc, el que vostè ha esmentat, vostè ha dit en aquesta tribuna,
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en primer lloc, miri, estic molt contenta d’una cosa: que se
n’hagi adonat, o vegin o se’n donin compte que els problemes
mediambientals són problemes estructurals, no són problemes
conjunturals, són problemes estructurals; els problemes
mediambientals no se generen de vegades en una sola actuació,
per tant ja se n’han adonat que el que en aquest moment tenim
és producte d’unes polítiques, no només d’una conselleria,
s inó de distints governs sobre el nostre territori i sobre els
nostres recursos. Per tant, no val això de dir és que vàrem fer el
del 4, no és que hem de parlar del 16 i fins i tot del 30. I per
donar-li una exemple, la sobreexplotació dels aqüífers que ha
estat una constant d’utilització d’aigua, que no té la culpa
vostè, no la té ningú per ventura en aquesta cambra, ha estat
perquè durant trenta anys hi ha hagut polítiques de treure aigua
a balquena dels aqüífers. I precisament això és entendre el que
signifiquen les polítiques mediambientals i per tant amb això ja
estic contenta.

En segon lloc, miri, parlam dels pressuposts, jo parl dels
pressuposts, els pressuposts en aquest moment, vostè diu que
hem fet els números d’una altra manera; nosaltres hem fet els
números a partir de la informació que nosaltres disposam i que
nosaltres tenim i li vull dir tres qüestions molt clares envers
d’això: miri, a través de l’endeutament, que nosaltres no hem
estat mai en desacord amb l’endeutament, però un moment,
l’endeutament també s’ha de pensar perquè ens endeutam,
perquè a més deute també més despeses financeres perquè
s’han de pagar evidentment els interessos, i per tant hi ha molts
més doblers públics que se’n va també per als bancs. Amb la
qual cosa, un endeutament s’ha de fer amb coneixement de
causa i sobretot tenint clar què és el que es fa. En segon lloc,
per fer què? Perquè jo sí que li he repetit  i a més ho he repetit
moltes vegades en aquesta tribuna, i els senyors del Partit
Popular ho saben ben bé, obres no són medi ambient. De
vegades s’han de fer obres, però s’ha de dir: és que el medi
ambient és fer obres, perdonin, vostès entenen el medi ambient
d’una manera diferent, jo no diré si és bona o és dolenta, per a
nosaltres és dolenta, però vostès són legítims d’entendre el que
vulguin per medi ambient. Ara, fer obres com a una qüestió que
això és fer medi ambient, perdonin, estan vostès molt
equivocats; perquè, precisament, vostès volen fer
dessaladores, però precisament el que no fan és gestionar
d’una manera, ja no diré la paraula, perquè es veu que al Sr.
Font li cau molt malament, d’una manera eficient els aqüífers a
través d’altres sistemes que existeixen i que hi són i que es
podrien fer. I per tant són sistemes de gestió diferents dels
nostres recursos naturals, això és el que hi ha.

Vostès volen fer obres, perquè volen, a més, inaugurar i dir
que fan moltes coses, i a més perquè volen comptar, ho ha dit
la Sra. Salom, ho ha dit no sé qui més, hem de comptar, al final
comptarem; bé, ja comptarem tot el que vostès vulguin comptar,
a mi, no comptaré dessaladores, jo no estaré satisfeta perquè
vostès en facin moltes, o depuradores si són necessàries. Per
tant, crec que les coses s’han de posar al seu just punt;
endeutament, doblers per als bancs, s’ha de saber per a què.
Segona, obres, fins un cert punt , això depèn del que vostès
puguin entendre.

I tercera qüestió respecte dels pressuposts, fer net. Jo li he
dit ja, miri, fer net no és un tema mediambiental, fer net és voler
tenir les coses arregladetes, fer net un torrent, perdoni, són
polítiques, són maneres d’entendre diferents; fer net un torrent,
supòs que per a vostè significa, en primer lloc, perquè jo
significaria ja no embrutar-lo, que això és el principi de
prevenció i de precaució, intentar evitar que no s’embrutàs i
intentar evitar que s’hi construís damunt o a la zona de policia
de domini públic. Intentar evitar que hi hagi obstacles perquè
un torrent no sigui un problema o de qualque manera no es
pugui desbordar. Per tant, primer, actuacions de prevenció i
després actuacions en tot  cas a zones urbanes; que s’ha de fer
obra, evidentment es fa obra, no faltaria més, però allà on no és
necessari no és necessari. I això de fer net i llevar un poc
l’herba, això és una qüestió que en podríem discutir molt de
temps, perquè en aquest punt  segurament discreparíem perquè
nosaltres entenem que a alguns llocs s’ha de fer alguna
actuació, però a molts de llocs no és necessari. I per tant, jo
crec que amb això no hem de ridiculitzar res, senzillament parlam
de gestions diferenciades.

Després, dir-li, que ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, vaig acabant, perdoni. Un altre tema que m’ha dit això del
preu únic de l’aigua i allò de la qüestió, per exemple, que jo no
li havia parlat d’això, jo no havia parlat de la Llei
d’acompanyament, Sr. Font, jo no havia parlat de la Llei
d’acompanyament; no, vostè no m’ha sentit, n’ha parlat la
portaveu del Partit Socialista, jo no he fet esment de la Llei
d’acompanyament perquè n’he parlat avui de matí quan m’ha
tocat, jo he parlat dels pressuposts de la Conselleria de Medi
Ambient i aposta he demanat al president que me deixàs parlar
perquè m’estava contestant a mi quan jo no li he dit res de la
Llei d’acompanyament. Però ja que n’ha parlat, li diré que
nosaltres el preu de l’aigua vostè sap perfectament, i supòs que
li han dit fins i tot a la pròpia conselleria, que precisament el
diputat  anterior d’Els Verds d’Eivissa va presentar una esmena
i va ser rebutjada sobre aquest tema, anava més enllà fins i tot
...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, vaig acabant.

EL SR. PRESIDENT:

No, va acabant no, li don 1 minut més, du passats 3 minuts
i mig d’una intervenció.
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LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, jo li he demanat...

EL SR. PRESIDENT:

M’ha demanat vostè, però si tothom, aposta ja li don 3
minuts i mig, d’un temps de 5 minuts ja està quasi a 4 minuts. Li
don 1 minut més, que quasi doblerem el temps, si tots ho féssim
igual ens faltarien quatre dies.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, idò, no puc, bé, si me permet, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, la permet, per favor, però sàpiga que tots els
diputats també tenen ganes de parlar.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No, però s’han fet alAlusions personals a jo.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, aprofiti el temps.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Molt  bé, bé, idò intentarem ser el més breu possible, jo no
he volgut, i perdoni, Sr. President, mai no he volgut abusar del
meu temps, únicament i exclusivament en aquest cas perquè
s’han fet alAlusions a determinades qüestions.

Jo no he parlat de la Llei d’acompanyament, però
evidentment sí que he de contestar-li al conseller sobre la
reserva natural. Miri, Esquerra Unida i Els Verds volem la
reserva natural de Can Marroig, ens agradaria que ni tan sols
llevassin les cases, vostès lleven les cases i l’espai públic; però
evidentment nosaltres consideram que no era la Llei
d’acompanyament la fórmula com s’havia de fer. I a més, qui va
dur, precisament perquè Europa ens ho demanava, aquesta
reserva natural va ser el Govern, precisament l’anterior
consellera que, en aquest cas, era jo.

I dir-li que precisament el Partit Popular va fer un Life a Can
Marroig dient que hi havia virots i no n’hi havia ni n’hi ha
hagut mai. I precisament quan vostès parlen de què tant de Life
i tanta cosa, parlin també del que vostès varen fer, vostè no era
el conseller, no sé qui era el conseller, el Sr. Ramis, però varen
dur un Life a Europa dient que hi havia virots i no n’hi havia;
i precisament les cartes que me varen enviar d’Europa va ser a
mi, i jo no me’n vaig anar a fer titulars de diari dient que si un
projecte d’Europa i tal, perquè vostè sap perfectament que
parlant amb els europeus aquest tema s’arregla, Sr. Font. El que
passa és que a vostès els agrada i a vostè sobretot li agrada
molt allò de fer grans titulars i grans diaris i grans escarafalls, jo
què vol que li faci.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, amb tots els meus respecte, té 25 segons més,
perquè ja són 6 minuts, que se sobrepassa.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, i després, és que, i després dir que hem fet un concurs
per a les energies renovables, un concurs per a les energies
renovables -miri, Sr. Font, no tenc temps i no li puc explicar,
però si vol li explicaré fora, perquè consider que fer befa
d’aquest tema consider que és molt poc respectuós per part
seva, perquè a mi no me dóna temps, perquè el president no me
deixa explicar què és el que vostè exactament ha dit, sí.

(Rialles, enrenou i aldarull a la Sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Gràcies, Sra. Rosselló, moltes de
gràcies.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Si vol ho explic, si me deixa ho explic. I després dir, per
acabar, perdoni, Sr. President. I fent esment, sí, és que és fer
befa, sí, sí, és fer befa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

I per acabar, dir que les inversions en depuració baixen als
ajuntaments, Sr. Font, i vostè a això no m’ha contestat res, on
hi ha els 2.000 i busques de mi...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, molt breument. Jo al principi, Sr. Font,
li he dit que ens havíem plantejat no presentar esmena a la
totalitat  i després de veure el número que ha muntat aquí, li vull
dir que me’n penedeix. Vostè no ha entès res, una esmena a la
totalitat  és presentar-li una oportunitat perquè el conseller
s ’expressi i que defensi les seves polítiques, i vostè, en lloc
d’aprofitar aquesta oportunitat  que se li donava el que ha fet
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aquí ha estat pujar a la tribuna com un cavall desfermat, a
ridiculitzar, atacar i menysprear, tractant les diputades que li
estaven plantejant qüestions com mirar tot  el temps cap enrera
i mirant cap enrera l’únic que fa és travelar. Sr. Font, vostè, si
vol ser digne del lloc que ocupa el que ha de fer és defensar els
seus projectes i no mirar enrera, sinó mirar endavant.

I una altra pregunta que li faré, ja per acabar la meva
intervenció. Qui va obrir el debat de bons i dolents sobre parcs
naturals?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Té la paraula la diputada Sra. Joana
Maria Seguí.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, el nostre grup ha de fer esmenes a la
seva política mediambiental, que és diferent la nostra de la seva,
i això és lògic des de la postura política en la qual ens trobam el
nostre grup parlamentari i el grup que governa, vostè governa
i vostè ha de defensar el seu pressupost i nosaltres hem
d’utilitzar el debat parlamentari, hem d’utilitzar els debat en
comissió per fer una defensa política, global i puntual del que
creim o amb el que no estam d’acord, o amb el que no creim que
vostès planifiquen.

Ens reafirmam, ja que els arguments no ens han convençut,
els arguments que el conseller ens ha donat ens reafirmam amb
les mancances greus en protecció del medi ambient que
presenten aquests pressuposts. Aquesta conselleria, en ser el
t ema del medi ambient un element transversal, té molt difícil du
a terme una política mediambiental sostenible, amb polítiques
sectorials desenvolupistes com les que hi ha, per exemple, a la
Conselleria d’Obres Públiques i Transports, amb la construcció
d’autovies i autopistes in crescendo , o amb una política
energètica que duplica amb cable i gasoducte les entrades
d’energia a les illes. Miri, el pressupost de la secció 15, en un
1% és inferior al 2003 i, efectivament, vostè ha incrementat el
pes global a través del deute, cosa que no li criticam,
evidentment, però és un fet, s’ha endeutat; vostè sí que
criticava el funcionament de l’endeutament del Govern anterior,
miri, vostè ha fet el mateix.

No me digui que el pressupost en depuradores és molt més
alt del que havia pressupostat  el Govern anterior, perquè també
el del Govern anterior va ser més alt que el de quatre a n y s
enrera, abans d’iniciar-se la cinquena legislatura en què també
governaven vostès. Aquesta recepta també té un retorn.

M e sembla que en matèria d’aigües m’he explicat molt
malament. Miri, en el projecte de llei de mesures tributàries i
administratives, introdueix el servei públic d’abastament
d’aigua en alta, de caràcter autonòmic, a favor dels ajuntaments
per a consum domèstic. Per arribar a aquesta mesura, que el
Grup Parlamentari Socialista creu positiva, i me sembla que ho

havia dit, encara que no per via d’urgència, ha desfet un munt
de mesures importants del Reial Decret del text refós de la Llei
d’aigües. En el text refós de la Llei d’aigües, l’apartat 2, article
54, del text  refós de la Llei d’aigües, es diu clarament que als
aqüífers declarats com a sobreexplotats o amb risc de ser-ho no
es podran fer noves obres sense autorització. Aquest concepte
de sobreexplotació queda eliminat a l’article 22, apartat 1, de la
Llei d’acompanyament, on parla sols d’autorització de les
administracions per a extraccions.

No parlem ja de l’article 22, apartat 3, que substitueix
l’apartat 4 de l’article 55 de la Llei d’aigües: “Els titulars de
concessions administratives d’aigües i tots els que tenguin dret
al seu ús privatiu estaran obligats a instalAlar i mantenir
sistemes de medició, amb informació precisa sobre cabdals
d’aigua utilitzats i retornats”. La modificació del Govern obliga
entitats locals, no l’ús particular. Per tant, el seu debat en
l’escassesa d’aigua se centra, per una banda, en augmentar
processos de dessalatge i fer nous transvasaments, alguns
d’ells necessaris, com el de sa Costera, que fa tretze anys que
està pendent i que el Govern del pacte li va deixar pràcticament
a punt, és a dir, amb moltes mesures d’oferta -sí, perquè va
expropiar els terrenys- i amb menys mesures en control de
demanda.

Sobretot, igual que li hem dit amb les depuradores, s’hauria
de prioritzar la infraestructura existent i les canonades
d’interconnexió entre pous, fonts i dipòsits, com és ara l’artèria
transversal, abans que la construcció de noves; l’artèria
transversal, que en quedava un tros per acabar de construir fins
a la connexió amb Alcúdia, que vostès han modificat, o millor
dit, han fet un nou traçat que ha sortit a exposició pública.
Hauríem d’introduir en aquesta contemplació global del
problema de la gestió dels aqüífers i del subministrament
d’aigua en alta, hauríem d’introduir un marc legal que
incentivàs la venda i la cessió d’aigua, seguint els mecanismes
de mercat, com per exemple la creació d’un banc d’aigua agrària.
Aquesta comunitat no complirà tampoc el Protocol de Kioto,
amb polítiques energètiques com el cable i el gasoducte alhora,
o amb polítiques de potenciació del transport priva com n’és la
construcció d’autopistes que incrementen l’ús de l’automòbil,
màxim emissor de diòxid de carboni a l’atmosfera, si no es
prenen mesures que contemplin de forma global la protecció del
clima.

Igualment creim que s’han d’establir principis i normatives
que d’inspirar la protecció i l’ús sostenible de la riquesa
biològica de les Illes Balears a través d’un tractament global de
la biodiversitat, materialitzat en una llei. Estam molt lluny de
l’objectiu de l’Informe Brundlant que estableix en un 12%
l’òptim del territori per assegurar la protecció de la biodiversitat
de les activitats tradicionals i de la cultura, tot i que els darrers
anys la superfície protegida havia augmentat considerablement,
ja que el 2000 no arribàvem al 2% i amb els parcs naturals de
Cala d’Hort i de Llevant ens situàrem a nivells de quasi el 6%.
Ara, a partir de l’1 de gener, ens tornarem a quedar molt lluny
de l’òptim.

Finalment, els recursos naturals, ambientals i paisatgístics
s’haurien de mantenir a la totalitat  dels parcs i no sols a finques
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públiques. A partir de l’1 de gener hi haurà contradiccions
greus a la protecció del medi ambient de les illes perquè es
produirà una desigualtat en el tractament dels diferents parcs
naturals i greuges comparatius en els propietaris situats a parcs
diferents, en funció no del patrimoni natural, sinó del color
polític que els ha creat.

Sr. Conseller, per molt inclòs que estigui en el seu programa
electoral, hi hauria d’haver coherència en la política territorial,
de forma global, no sectaritzada, ni sectoritzada, tal volta en el
fons la base d’aquesta desprotecció, dins els seus esquemes,
pot  estar entre d’altres a l’eliminació de la clàusula de tempteig
i retracte de les administracions públiques de la Llei es tatal 4/89.
De tota manera, el problema pareix ser que no el tendrà resolt
aquest Govern amb la substitució per una nova llei autonòmica,
ja que sembla ser que la futura Llei estatal de Montes manté
aquest dret a les comunitats autònomes. Es pot donar la
paradoxa que s’elimini de la nova llei de parcs el dret de
tempteig i retracte, però que es mantengui en vigor la mesura
per la nova Llei de Montes de Madrid. Així ho voldríem de cara
a la futura sostenibilitat del medi natural.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Jo no sé
perquè s’enfaden perquè no els basta el temps, jo record, fa
només un any, que en aquest mateix debat ni un 10% de temps
per tenir més del que tocava en aquest llum vermell, i pareix que
qualcú s’ha d’indignar. No, en tot cas, és legítim el que està
passant en aquesta sala, que no s’indigni la portaveu
d’Esquerra Unida i Els Verds, que és el que ella va fer durant
quatre anys; què és que vostès són distints que nosaltres? No.
I crec que aquest respecte també l’haurien de tenir, perquè això
és respectar també les regles del joc.

Resulta que és el mateix de medi ambient, perquè vostès ho
diuen pareix que ha de fer més lliure, no, és més injust no
acceptar el que vostès han fet durant quatre anys que, a la
vegada, el mateix debat de l’estat d’autonomia, sortien els
mateixos consellers a replicar al mateix president. Ja està bé, i
s’indignen de la meva vehemència, no, del meu descontent es
poden indignar, però respectin això. No respecten ni l’espai que
té el Govern per defensar una esmena a la totalitat  que vostès
han volgut fer. No me la facin, no me la facin.

(Remor de veus)

Sra. Portaveu del Partit  Socialista, li vull dir una cosa perquè
qui li ha fet els papers va equivocat, jo ja veig que no és vostè
que els ha fet. La llei de mesures no deroga en cap moment
l’article 54.2 de la Llei d’aigües, no diu això ni expressament ni
tàcitament. Estigui tranquilAla, és que ha gastat quasi un 20%
del temps en una qüestió que no és així, no ho trobarà escrit

això que diu vostè a la Llei de mesures d’acompanyament, no
sé qui li ha fet, però no, que ho sàpiga. I en tot cas, aquí hi ha
el secretari general de la conselleria que li podrà donar una mà,
perquè estic convençut que vostè no ho ha fet en cap moment
amb cap mala intenció, li repetesc, i ho dic seriosament, li dic
seriosament.

Miri, jo voldria, he començat pel Partit Socialista per dir-li
una cosa. Diu, de l’endeutament, que no el critica, però el
critica; miri, hi ha una qüestió més fàcil, en depuradores,
parlava de depuradores; miri, vostè me diu: el pressupost en
depuració d’altres anys quasi era igual, és el mateix que vostès
plantegen. Miri, els papers firmats amb ajuntaments, amb
convenis firmats amb ajuntaments per fer noves depuradores
o nous emissaris, efectivament que vostè podia arribar a
números pareguts als que presenta aquest pressupost d’aquest
Govern i li diré què va deixar firmat el seu govern: 56 milions
d’euros en depuració, aprovats per conveni, passats pel
Consell d’Administració de l’IBASAN i sense cap pesseta
reservada de crèdit per pagar aquests 56 milions que, a bombo
i platerets s’havien venut els convenis i s’havien aprovat en el
Consell d’Administració, però que no hi havia cap duro
assignat per a aquests 56 milions d’euros.

Clar, això és tanta barbaritat que jo entenc que és mal de
creure, i vostè diu: clar, jo sé que hi havia, per exemple li han
pogut dir, jo sé que hi havia 56 milions d’euros per fer
depuració, doncs l’han enganyada. I no es cregui ningú més
que li puguin cridar de part de darrera, li garantesc i li faré
arribar a vostè els convenis firmats, els acords del Consell
d’Administració d’IBASAN i que no hi havia cap reserva de
crèdit. I quina culpa en tenc jo? Normal, diu la diputada
Rosselló que és normal firmar un conveni, aprovar-lo per
consell d’administració i dir que faràs una depuradora i no hi
posis cap duro, és normal; idò, és normal.

(Remor de veus)

Miri, després hi ha un tema que també li vull dir, vostè me
diu que sa Costera, 13 anys, jo no crec que fossin 13, si no vaig
equivocat se’n compleixen 10, pressuposts generals de l’Estat
de l’any 1993, jo era Senador, vàrem fer una esmena, hi havia el
Sr. Borrell en aquell moment de ministre de Medi Ambient, i és
veritat que ni durant tres legislatures s’ha pogut tirar endavant.
Jo el que li he dit és que l’any que ve gestionarem 56 milions
d’euros d’allà. Per què? Perquè s’ha desbloquejat tot, ahir
mateix fèiem les darreres coses. I li faig saber una cosa que la
llei d’acompanyament du, vostè diu: li hem deixat sa Costera
arreglada. La llei d’acompanyament du, en coordinació amb el
conseller de Comerç, Indústria i Energia, poder fer arribar una
línia de 66.000 vats, perquè no hi havia possibilitat de dur
corrent a sa Costera, el conseller d’Hisenda ho coneix
perfectament, miri si m’ho havien deixat preparat, varen posar
la primera pedra i no hi havia corrent per fer feina. Ho deixi fer.

De totes formes, li vull dir una cosa, Sra. Diputada, que
aquest grup parlamentari no estarà d’acord, ni aquest govern,
amb el banc d’aigua agrària nosaltres no hi estam d’acord, ho
vàrem expressar l’altra vegada així com està fet. Fins i tot, li
recoman que miri de qualque diputat que encara seu en aquests



790 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 fascicle 3 / 16 de desembre del 2003 

 

escons d’aquí, que a la mateixa comissió que es va presentar,
l’anterior Govern, per part  de la conselleria de Medi Ambient,
el banc de l’aigua, va expressar també que no estava d’acord
amb la manera que s’havia fet. Es podia transvasar aigua que es
donava de baixa a ses Salines amb aigua que es donava de
baixa a Formentor; o amb aigua que es donava de baixa a Sant
Josep, amb aigua que es donava de baixa a Sant Joan; o amb
aigua que es donava de baixa a Maó amb aigua que es donava
de baixa a Ciutadella. I això ho va expressar un diputat que seu
aquí avui vespre i que jo no vull ficar el dit dins la nafra ni molt
manco.

Miri, i amb el tema de Quioto, ara els preocupa Quioto. Què
han fet vostès per Quioto amb quatre anys? Miri, només el pla
energètic que hem presentat, on el 25% del corrent ve de fora,
no vull fer trossos de 25% de corrent que vendrà de fora perquè
efectivament serà a un altre lloc que es generarà aquesta
combustió, però en canvi aquí no hi serà. I per l’altra part, el
75% restant el muntam amb gas natural, la qual cosa vol dir que
almenys només amb cinc mesos i 17 dies bastant més que
vostès en quatre anys en aquesta qüestió. I es ve aquí i es té la
santa força, per no dir una altra cosa, de dir això; però és que
això són fets el que els contam, no és una pel Alícula, ja podran
defensar el que vulguin, però segurament no pensaven, Sra.
Portaveu del PSOE, que fóssim així.

Sra. Vadell, vostè me diu que jo he muntat un número. El
número que munta el PSM amb el tema de l’autovia li cont jo a
vostè, el número que munten vostès amb l’autovia; a mi no me
parli de números. Sra. Vadell, si vostè volia fer de bona alAlota
amb jo quan ha volgut entrar aquí, que s’havien pensat que no
farien l’esmena, miri, no me vengui pelAlícules, vostè faci el que
hagi de fer i nosaltres farem el que trobam que hem de fer, és a
dir, però números, en tot  cas, es veu que de vegades pensen
que nosaltres hem de fer i dir només el que vostès volen. Vostè
pugi aquí i expliqui els pressuposts; no, els pressuposts els
vàrem explicar a la comissió i aquí hem pujat els consellers i
conselleres per defensar esmenes a la totalitat, no per explicar-
los una altra vegada els pressuposts. I jo me cenyesc al que
vostè me demana amb l’esmena a la totalitat, i vostès em diuen:
no, ens ha d’explicar les seves polítiques. No, no, és a dir,
resulta que el Reglament cadascú l’interpreta segons li convé;
molt bé, doncs jo li dic clarament, aquí dalt estam rebutjant el
que ens han demanat anteriorment.

Després em diu que nosaltres som els que vàrem iniciar el
debat de bons i dolents. No, no, vostè ens ha dit que nosaltres
érem...

(Remor de veus)

Sí, sí, jo crec que ho hem entès tots. Jo li diré quan vàrem
començar aquest debat. A l’any 1993 el PSM, Els Verds i
Esquerra Unida, el PSOE no, perquè hi havia en aquell moment
el Sr. Aguiló. Un vespre, primer dia de començament de
campanya de les generals del 93 en el mes de maig a Llubí, l’any
93 sí, que la legislatura va començar dia 29 de juny el dia de
Sant Pere. Idò el dia que començava la campanya Esquerra
Unida, Els Verds i el PSM  varen començar en aquesta terra el
debat de bons i dolents, amb el tema del transvasament d’aigua

de Sa Marineta de Llubí. Aquí es varen fer cartells d’insignes
diputats del PP i del PSOE posant a baix “traïdors”, que al cap
dos dies es va canviar dient “criadors”. I resulta que quan el
PSM, Esquerra Unida i Els Verds han governat amb el PSOE, el
PSOE és coherent en aquest sentit  perquè allà estava damunt
l’escenari amb el Sr. Cañellas, són els que més aigua han tret de
Sa Marineta en tota la història. Aquest Govern que vol
preservar l’aqüífer, en aquest moment dia 17 de desembre, cosa
que l’any passat ja faria un mes i 24 dies que estaria en marxa,
encara no ha amollat Sa Marineta, sap per què? Perquè és
veritat que volem preservar els aqüífers i vostès aquell debat
que varen començar allà se’ls va tornat en contra i ja li he dit,
cada vegada són menys en el seu grup i el canviï i li costarà
més.

I acab Sr. President fent la contrarèplica a la diputada
d’Esquerra Unida-Els Verds. Sra. Rosselló, no em xerri
d’arengues que vostè és la que fa més arengues de tots, que a
les compareixences en comissió abans de deixar-me xerrar ja
se’n va pegant crits pels passadissos. És a dir, no em xerri
d’arengues. I em diu que estigui en el lloc on em pertoca, no
dubti que estic en el lloc on em pertoca, que lògicament no és
el lloc que a vostè li agradaria, ni el més còmode per a vostè. I
si li sap greu, perdoni. Però vostè sap com han començat la
primera intervenció? Dient-nos cínics, “vostè és un poc cínic”
ha dit, abans de xerrar estava allà. I a vostè els sap greu que els
posin els punts damunt les i els sap greu. Idò quan surtin vagin
alerta amb el que diuen perquè després lògicament nosaltres
també tenim dret a defensar-nos així com s’ha defensat la Sra.
Vadell o altres diputats d’aquí dins.

Però Sra. Rosselló, jo no tenc cap fixació en la seva persona,
jo li garantesc que no tenc cap fixació, però sí que li vull dir una
cosa. Vostè diu, tema de neteja de torrents, que feim formigó i
tot  això. Miri, ara li diré una altra cosa. El Partit Popular, el
Govern, els grups que li donen suport  quan per exemple xerra
de torrents de què xerra? Formigó i jo deman en aquesta cambra
i m’agradaria, Sra. Vadell vostè que és de Manacor, Sr. Batle de
Manacor, que són diputats alhora, que m’ho diguin. És a dir, si
nosaltres els projectes que feim per a l’any que ve, o bé
directament, o que gestionam són la vinguda d’aigües
d’Eivissa, primera fase, 5.400.000 euros, perquè Vila no s’inundi.
Si l’altre és, Sra. Diputada del PSOE de Menorca, l’altre és
protecció enfront de les inundacions d’Alaior, 2.700.000 euros.
Si l’altre és protecció contra les vingudes d’aigües del casc
urbà de Campos. Si l’altre és la segona fase del Torrent de
Manacor en el seu pas pel casc urbà, 3.900.000 euros. 

És a dir, estam actuant a les zones de risc per als ciutadans,
no li estic dient de fer torrents enmig de les marjals, o enmig del
camp, allà on la Sra. Rosselló passa pena que destrossem els
terrenys. Li estic xerrant que les interseccions de carreteres,
coordinats amb la Conselleria d’Interior, coordinats amb la
Conselleria d’Obres Públiques, polítiques transversals, allà on
hi ha perill per als cotxes i allà on hi ha perill per a les persones
seran l’objectiu prioritari de l’endeutament de 31 milions
d’euros de l’IBAEN. I clar, haver de sentir aquí que som uns
formigoners quan tots els diputats dels partits de l’oposició,
llevat d’Esquerra Unida-Els Verds, estan d’acord amb tots
aquests projectes que nosaltres acabam de dir. No ho podem
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consentir, no li ho consentiré Sra. Rosselló, no, no, no, no
podem consentir això perquè vostès mateixos estan d’acord i
vostès permeten que la Sra. Rosselló, o Esquerra Unida-Els
Verds facin uns atacs que crispen la societat i no ho deixarem.
Som lluitadors per al mateixa llibertat que vostès volen, però
d’una altra manera, lògicament.

I una altra qüestió Sra. Rosselló i acab, acab. Vostè em xerra
de dessaladores, jo li dic clarament en tema de dessaladores el
següent, nosaltres volem fer 4 dessaladors que ja li dic que
segurament no estaran acabats aquests 4 anys, encara perquè
és un procés llarg, si ho coneixen ho saben. Però vostès en
varen fer 9, és a dir, nosaltres ens comprometem a no fer més
dessaladores que les que vostès varen fer. Voldria que ho
tengués clar a això, però les dessaladores quan parlen d’energia
han de saber que les dessaladores que es fien fa 10 anys
respecte al consum energètic que ara gasta una dessaladora, és
només el 33%. Com també fa 15 anys el manteniment d’una
dessaladora en tema de les membranes per les osmosis,
representava el 45% i ara és només d’un 6 o 7%, perquè tot
canvia, les noves tecnologies lògicament ens duen a gastar
menys amb energia.

En tot  cas la secció 15 d’aquest pressupost i les empreses
públiques el que fan és invertir més de 175 milions d’euros per
millorar les depuradores de Balears, per millorar les masses
forestals de Balears, per tenir una llei de protecció d’espais i
perquè els torrents i allò que és educació ambiental, protecció
d’espècies, organisme autònom per a la gestió dels parcs a
Balears siguin una realitat i que no siguin només una política
virtual que quan han passat  4 anys i s’ha pogut veure, darrera
no hi havia res.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn en contra té la paraula el Grup
Parlamentari Popular la Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Seré
breu perquè els de Menorca ens hem aixecat molt de matí i més
ser madurs, estam madurs, encara que la Sra. Rosselló està un
poc verda...

(Rialles)

Després de la brillant exposició que el conseller ens ha fet
és difícil superar-ho. Jo li diria al Sr. Conseller que ha estat com
un huracà d’aire fresc dins aquestes 4 parets que hem estat
tancats tot  el dia. Per tant, amb aquest aire fresc han
desaparegut les males olors que hem tengut durant aquests
darrers 4 anys.

El Grup Parlamentari Popular, pel que fa a la defensa del
pressupost de la secció 15, referent a la Conselleria de Medi

Ambient, volem anunciar el nostre rebuig a les esmenes de la
totalitat  presentades pels diferents grups a l’exposició, tan a la
mateixa com dels ens públics IBASAN, IBANAT i IBAEN.
Aquests pressuposts responen perfectament a les demandes
de la societat balear. Per tant, el nostre grup parlamentari
considera que els objectius i les activitats de la política
mediambiental que preveu desenvolupar la Conselleria de Medi
Ambient garantirà i respondrà a les demandes de futur dels
ciutadans i del seu territori. Uns ciutadans que no hem
d’oblidar varen depositar la confiança amb nosaltres i amb el
nostre programa electoral. 

El Partit Popular és un partit compacte, amb les idees ben
clares com acaba de demostrar el conseller Font i tots remam
cap al mateix sentit i al mateix ritme, no com els 4 anys anteriors
que, hem de tornar a repetir, cadascú remava al seu vent i pel
seu compte i açò es va traduir en ineficàcia i inoperància en al
gestió, com ens ha demostrat el conseller. La política
mediambiental de les nostres Illes és vital per al
desenvolupament sostenible i per gaudir del futur econòmic i
la qualitat de vida. Per açò en aquests pressuposts la
Conselleria de Medi Ambient disposarà de 90 milions d’euros,
com ha explicat el conseller, i passa a ser la conselleria més
inversora de totes les que hi ha en el Govern, amb unes
inversions previstes que superen el 74 milions d’euros.

El Partit  Popular va deixar fetes l’any 99 unes
infraestructures en depuració d’aigües de les millors, no ja
d’Espanya sinó d’Europa i en aquests 4 anys hem vist la
deixadesa i la mala gestió en el manteniment de les mateixes. Per
açò el pressupost del 2004 té previst destinar a l’IBASAN un
pressupost de 37 milions d’euros, un 54% més que a l’anterior
gestionat pel pacte, per solucionar la desastrosa situació i la
deficiència en què ens hem trobat en les depuradores, per
finançar obres complementàries a les mateixes i també per fer-ne
de noves. La conselleria ja ha posat en marxa un pla de xoc,
com també ens ha comunicat el conseller, per tal de reparar un
total de 13 emissaris que es troben en molt mal estat i aboquen
les aigües massa prop de la costa. I com molt bé ha dit el
conseller, invertirà en aquest pla de xoc 558.743 euros. Mentre
que les inversions en els 4 anys anteriors eren iguals a les que
farem nosaltres en un sol any.

En matèria de recursos hídrics volem destacar la millora dels
torrents i la conservació de la xarxa hidrològica, amb un
increment pressupostari d’un 140% en relació a l’any passa t .  A
través de l’IBAEN ens donarà solució als problemes de
proveïment d’aigua a tots els municipis de les nostres Illes.
Nosaltres creim en la política de dessaladores, com també molt
bé ha dit el conseller, però no enganyarem a ningú, no direm
que són mòbils perquè la gent es pensi que es poden moure
d’un lloc a l’altre amb rodetes com ha dit la vicepresidenta avui
matí. Tant de bo a Ciutadella ens hagués posat una
dessaladora, encara que fos amb rodetes.

Per acabar vull posar de manifest el notable increment en
totes i cada una de les inversions que es duran a terme des de
la conselleria i afegir també que quan acabi aquesta legislatura
podrem parlar de qui té més espais protegits, de qui ha fet més
inversions en matèria de medi ambient i de l’estat en què
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deixarem totes les depuradores, que ben segur serà infinitament
millor que en l’estat en què les hem trobades.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula la
representant del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida- Els Verds
la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Veig
realment l’alegria reflectida en els diputats i diputades del Partit
Popular, sobretot en la seva portaveu que repeteix d’una
manera constant i continua que aquests 4 anys anteriors no
s’ha fet res. Tenen vertadera obsessió per aquests 4 anys i jo
els deman que els eliminin, de fet s’està fent. Ho eliminin, com
si no haguessin existit mai i així es sentiran tots contents i tots
feliços.

Miri, jo li diré una cosa però. Vagin alerta amb allò que
diuen i amb les promeses que fan perquè evidentment hi haurà
grups parlamentaris, entre ells evidentment el grup parlamentari
que jo represent, Esquerra Unida i Els Verds, que estarem
perquè és la nostra feina, seguint la tasca que es durà en temes,
en aquest cas en temes d’aigua o en temes competencials
d’aquesta conselleria que parlam. I sobretot els voldria recordar
una cosa. Miri fa 5 anys concretament el Sr. Matas, que no és
aquí mai, es veu que no li agrada escoltar el debat de la cambra,
el President actual del Govern va dir que amb la dessaladora de
Palma s’hauria solucionat definitivament el problema de l’aigua.
Resulta que no ha estat així i ara vostès resoldran
definitivament el problema de l’aigua. Per tant, jo crec que s’ha
d’anar alerta amb allò que es diu i s’ha de ser seriós amb allò
que es diu.

Mirin si a vostès no els agraden aquests 4 anys, ja els ho he
dit, els eliminin, però facin el favor de no continuadament dir
“no es va fer res” ja ho han dit moltes vegades, ja està. Parteixin
del no res, però abans d’aquests 4 anys hi va haver moltes
altres coses que es varen fer i que a més també jo els ho vull
recordar. Precisament varen eliminar el conseller, que ara és el
President de Gesa, va eliminar 400 milions de pessetes en aquell
moment en manteniment de depuradores. I això va ser l’herència
que va rebre el Govern del pacte i que evidentment va haver de
fer la seva feina. 

Però jo no entraré en el passat, entraré en allò que hauria
d’haver entrat la representat del Partit  Popular, o la portaveu i
que era als pressuposts. I li torn dir i li torn repetir, aquests
pressuposts que ens han duit i pels quals estam aquí per
debatre-ho, hi ha qüestions que a nosaltres no ens surten els
comptes respecte a què milloraran allò que és la política

ambiental de les Illes Balears i sobretot, ja m’he centrat molt
concretament en el tema de les depuradores. I vull tornar
repetir, ningú m’ha sabut explicar encara on són aquests 2
milions i busques d’euros que és el desfasament entre allò que
es recapta per la Llei de cànon, que és finalista i que ha d’anar
als ajuntaments i resulta que es rebaixa en els pressuposts de
la Conselleria de Medi Ambient i no hi són. 

Jo vull saber on són aquests 2 milions i busques d’euros,
que algú per favor m’ho pugui explicar perquè ni en comissió,
ni enlloc ho hem vist. I els números estan escrits en els papers,
no m’ho estic inventat jo. Jo no he fet els pressuposts, els han
fet vostès i els han fet com han trobat. Per tant, on són aquests
doblers, perquè si ens xerren de millora de depuració, nosaltres
volem veure que efectivament aquests doblers estan reflectits
allà on toca estar-hi que són els pressuposts.

I ja per acabar, dir que evidentment la política mediambiental
no és política ni de bons ni de dolents, és una política molt
clara. És una política que senzillament requereix la protecció del
nostre territori, de la nostra biodiversitat i dels nostres recursos
naturals. I evidentment amb això nosaltres estarem sempre a
favor de les actuacions que es facin, però fins ara allò que s’ha
fet per part  del Govern de les Illes Balears envers la protecció
del medi ambient deixa molt que desitjar. Però com que els fets
parlen, nosaltres no comptarem, nosaltres l’únic que farem serà
evidentment veure el que fan, perquè a nosaltres l’únic que ens
interessa és defensar els recursos d’aquestes Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la
paraula pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la Sra.
Vadell. Renuncia.

En torn de rèplica té la paraula la representat del Grup
Socialista la Sra. Joana Maria Seguí.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé després d’aquest debat, després
del posicionament del Grup Parlamentari Socialista en matèria
de medi ambient i després o en posterioritat es veurà encara
més clar les mesures que hem presentat en base a esmenes a la
globalitat. Senzillament esperam altres debats al llarg d’aquesta
legislatura i poder continuar parlant en matèria mediambiental
pròximament.

Res més. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la diputada Sra. Assumpte Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Contestaré molt breument també a la Sra. Rosselló que és la que
està més dolguda en totes les intervencions d’avui. Vostè ha
dit que el President Matas no hi és aquí, però l’ex-president
quasi mai hi és, sempre se’n va i avui fins i tot  ha votat amb
nosaltres, miri si està atent que no se n’ha donat ni compte.

No compartim les seves teories sobre medi ambient i dic
teories, perquè la veritat és que la pràctica no l’hem vista a un
(...). La política duita per vostè vertaderament ha estat
desastrosa. Tenim feina d’embarg per reconduir la seva mala
gestió.

El President Matas no ha dit mai que no volia fer més
dessaladores a Palma. Sempre ha defensat que a Palma feia falta
més dessalació, més dessaladores.

També l vull dir que dia 14 de gener del 2003, es va desviar
de Medi Ambient 400 milions de pessetes a la Direcció General
de Comunicació per fer publicitat el Sr. Antich. Açò vostè ho
sap molt bé.

I vostè també ha dit que el més important és prevenir i no fer
obres. Prevenir què vol dir Sra. Rosselló? Tapar-nos el nas?
Perquè açò és allò que ha passat a Menorca, almanco jo puc
rallar de Menorca.

És a dir, que qui fa demagògia és vostè, no cal que es
justifiqui perquè ja la coneixem. I tots els ajuntaments es
queixen de la falta d’inversions d’aquests darrers anys, no
només som jo, són tots els ajuntaments. Jo he estat  en un
ajuntament Sra. Rosselló, he estat 8 anys en un ajuntament. O
sigui que ho sé perfectament, visc prop a més dels llocs on hi
ha més olors.

Li vull dir que ja veig que no li agraden les obres Sra.
Rosselló per què? Perquè el pont del Canal Salat, un tram
curtíssim, tal vegada té 50 metres quadrats, el va tenir dos anys
peus per amunt, dos anys, no hi podia circular ningú. I a més a
més, li diré una altra cosa, el cartell que vostè va posar era tot
en castellà, miri per on, tot  el capvespre sentint la gran defensa
del català, mecachís!

Però és que vostè, per allò que he vist, ha passat de
puntetes damunt Menorca, ha passat olímpicament, Cala En
Porter pudors de la depuradora, Ciutadella Sud pudors, el llac
de Cala En Bosch inundat de materials no vull dir de què.
Emissaris, de tot aquest tema ha passat olímpicament. Per tant,
li hem de dir açò és una queixa que nosaltres feim aquí perquè
no ens queda més remei, vostè i tothom ho ha de saber, perquè
fins i tot els seus socis tal vegada no ho sabien.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Assumpta Vinent. Jo demanaria un poquet
d’atenció a tots els portaveus perquè, si els sembla bé, podríem
passar a votar totes les esmenes en els diferents debats que hi
ha hagut, el debat número 3, el debat número 4, el debat número

5, el 6, el 7, el 8 i el 9, llevat del 8 que hi ha una transacció, la
3625, que aquesta es podria votar per assentiment i totes les
altres les votaríem conjuntament.

Les sembla bé que la transacció del debat número 8 s’aprovi
per assentiment? Digui? En una sola votació. D’acord?

O sigui, la 3625 Sr. Lletrat Major es vota per assentiment.

I ara votarem conjuntament el debat número 3, 4, 5, 6, 7, 8 i
9. Està clar? Les esmenes.

Bé idò podem passar a votació.

Sí 25 vots, 32 no i cap abstenció. Per tant, queden
rebutjades aquestes esmenes.

Senyores i senyors diputats s’aixeca la sessió i demà
reprendrem a les 10 del matí.

Bon vespre a tothom.
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