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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a tots. Començarem aquesta comissió d’Hisenda,
compareixença del conseller de Medi Ambient. En primer lloc
procedeix que comuniquin a aquesta mesa si hi ha
substitucions.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Jaume Font substitueix Manuel Jerez, Miguel Jerez,
perdó.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President. Carolina Torres substitueix el Sr. Pere
Palau.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Lleuger substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha alguna substitució més?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Catalina Soler substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Doncs començarem.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2008 (RGE núm. 2885/07).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller de
Medi Ambient per tal d’explicar els pressuposts de la seva
conselleria per a l’any 2008. Assisteix l’Hble. Conseller Sr.
Miquel Àngel Grimalt i Vert, acompanyat del Sr. Josep Pastor
Palenzuela, secretari general tècnic; Sr. Miquel Ferrà Jaume,
director general de Biodiversitat; Josep Lliteres Vidal, director
general de Qualitat Ambiental i Litoral; Sra. Magdalena
Estrany Espada, directora general de l’Oficina General del
Canvi Climàtic; Sr. Damià Nicolau Ferrà, director gerent
d’ABAQUA, Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat
Ambiental; Sr. Manolo Patiño Gómez, vicepresident de Ports
de les Illes Balears; Sr. Josep Jiménez Serra, assessor de la
conselleria; Sra. Joana Francisco Vidal, cap de gabinet; Sra.
Margalida Miquel Perelló, cap de relacions institucionals. 

Té la paraula, idò, el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició
oral dels seus pressuposts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel
Àngel Grimalt i Vert):

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

Presentam avui el primer pressupost de la Conselleria de
Medi Ambient, un pressupost que ve condicionat per tres fets,
bàsicament: per una banda, per la situació financera amb què
s’ha trobat el nou govern, que com vostès saben és delicada.
Per altra banda, per la situació financera de la mateixa
conselleria i de les seves empreses i entitats dependents, una
conselleria i unes entitats que arrosseguen un deute total que
supera els 600 milions d’euros que implicaran per a l’any que
ve una càrrega per a la conselleria superior als 40 milions
d’euros entre interessos a pagar i quantitats a amortitzar; per
tant aquests 40 milions que d’entrada ja vénen compromesos
condicionen, evidentment, l’elaboració del pressupost. 

Per una altra banda aquest pressupost, pel fet de ser el
primer de la legislatura i de ser el primer després d’un canvi
polític, també ve condicionat per actuacions i compromisos
adquirits la passada legislatura, actuacions i compromisos que
tenim la voluntat de mantenir en la mesura que no s’oposin
radicalment a la nostra concepció política i als nostres objectius
per a aquesta legislatura, perquè pensam que s’ha de donat
continuïtat a l’actuació de l’administració en tot allò que
impliqui una millora de les nostres illes al marge d’alternances
polítiques; per tant hi ha determinats programes, hi ha
determinats projectes que estaven ja amb projectes redactats o
en tramitació, que tal vegada potser nosaltres no els hauríem
considerat prioritat si els haguéssim hagut de començar, però
atès que ja estaven iniciats i que en definitiva són positius els
mantendrem, perquè pensam que hem d’oferir una continuïtat
i hem de procurar no malbaratar cabals públics perquè pensam
que aquest fet constituirà un senyal de maduresa política i de
seriositat al qual no volem renunciar.

Així i tot, tenint en compte aquests condicionants i molt
especialment la penúria econòmica d’aquest govern, s’ha fet un
esforç molt important per mantenir, i si pot ser incrementar, la
capacitat inversora en un àmbit, el mediambiental, que és
fonamental i estratègic per a aquest govern. Com vostès poden
haver vist el pressupost de la conselleria per al 2008 puja a un
total de 121.617.871 euros, cosa que representa un increment
d’un 19,5% en relació a l’any anterior. Si en lloc d’agafar el
pressupost de la conselleria exclusivament, hi sumam també els
pressupostos de les empreses, tenim que en total es tendrà
disposició de 263.435.455 euros, i això evidentment inclou tots
els ingressos de les empreses que no provenen directament
d’aportacions de la conselleria, és a dir, un total de
141.819.000 euros, cosa que sumant-ho tot, sumant el
pressupost de la conselleria i els altres ingressos de les
empreses, representa un increment d’un 22,8% en relació a
l’any passat. Per tant estam parlant de quantitats importants que
demostren l’interès d’aquest govern per apostar pel medi
ambient.
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Concretament ABAQUA, l’Agència Balear de l’Aigua i la
Qualitat Ambiental, incrementa en un 15% el seu pressupost;
l’empresa Espais de Natura Balears en un 23,62%; l’IBANAT
en un 7%; i Ports de les Illes Balears, que és l’empresa que
incrementa més el seu pressupost, en un 99%, si bé en aquest
cas s’ha de recordar que hi ha una gran obra en marxa, que és
la remodelació i l’ampliació del port de Ciutadella, que
òbviament se’n du una part important d’aquest pressupost.

Realment aquest increment tan important del pressupost de
la conselleria no significa, com ja he dit abans, que tenguem
més doblers disponibles per a inversions en tot el seu muntant,
ja que s’ha incrementat notablement la càrrega financera que
suporta la conselleria i més concretament les seves empreses.
Els períodes de manca del deute existent que es va renegociar
la passada legislatura van acabant i les quantitats d’amortització
de crèdit que s’han de retornar han augmentat de forma
considerable, concretament en el cas d’ABAQUA es veu
obligada a incrementar en 15 milions les partides destinades a
amortització de crèdits i interessos, l’IBANAT en 1 milió i
Ports de les Illes Balears en 3 milions. 

Tanmateix, a la vista dels nombres globals de la conselleria,
convendran amb mi que és innegable l’esforç realitzat per
assegurar que l’increment de les obligacions de la conselleria
derivades precisament d’aquest deute no implicaran una
disminució de la capacitat inversora sinó tot al contrari, ja que
tot i que les despeses derivades del deute s’incrementen un total
de 19 milions, el pressupost global de la conselleria ha pujat en
gairebé 48. I és que un pressupost és sempre el reflex de la
política que vol dur a terme un govern, i en aquest cas un
govern que vol apostar pel medi ambient, que vol apostar per
la qualitat del nostre entorn, té l’obligació de fer un esforç
important en aquesta matèria. 

De tota manera, al marge de les quantitats disponibles en el
pressupost, és sempre fonamental gestionar amb eficàcia els
recursos econòmics, i dic això perquè..., i en el nostre cas ho
serà encara especialment més, les necessitats són moltes, la
necessitat d’invertir en millora de molts d’aspectes, la
necessitat d’abocar dobler públic per solucionar moltes
qüestions que depenen de la Conselleria de Medi Ambient, fan
que el pressupost, tot i ser important, sigui evidentment
insuficient, i farà falta trobar solucions imaginatives per poder
tirar endavant els nombrosos projectes necessaris per a aquesta
terra comptant amb una disponibilitat econòmica limitada. Per
això comptam amb un bon equip que avui és aquí present per
mirar de resoldre els dubtes i aclariments que aquest pressupost
susciti, i que se’ns dubte aquest equip, amb la seva capacitat,
dedicació i entrega a la conselleria, podrà dur a terme aquesta
gestió eficaç i amb resultats que el nostre país necessita. Per
això els vull agrair per endavant la feina feta fins ara i demanar-
los que continuïn treballant de valent al servei d’aquesta terra.

Passant ja a analitzar el pressupost de la conselleria, com
que és tard i el temps diguéssim que va corrent, em limitaré a
assenyalar alguns dels aspectes més remarcables i, en tot cas,
en el torn de preguntes concretaríem més si hi ha algun aspecte
que es considera que s’ha d’aprofundir. Analitzant per capítols
el pressupost de la conselleria, el que crida més l’atenció és
l’increment d’un 57% que experimenta el capítol 7. Aquest
increment és degut bàsicament, com ja he explicat abans, a

l’increment de les transferències a les empreses públiques tant
per a l’amortització de l’enorme deute que arrosseguen, com
per a inversions que, com vostès saben, es realitzen bàsicament
a través d’aquestes empreses. Per tant l’increment més
important per capítols és del capítol 7, per una banda per fer
front a les obligacions de deute, però també per fer inversions.

Passant a l’anàlisi de cada una de les direccions generals,
pel que fa a la Secretaria General Tècnica enguany té un
pressupost de 7.887.000 euros, amb un increment del 5,69% en
relació a l’any passat, i aquesta secretaria general té com a
objectiu bàsic l’excelAlència o aconseguir l’excelAlència en la
gestió de la conselleria. Volem destacar el programa
d’assessorament ambiental, que pretén implantar i fer participar
els ciutadans en l’elaboració de plans i programes ambientals,
i en els programes sotmesos a l’avaluació d’impacte ambiental.
I, per altra banda, vull destacar també que és un objectiu
prioritari la tramitació de les autoritzacions ambientals
integrades per a totes aquelles empreses subjectes que encara
no en gaudeixen, que encara no les tenen, aspecte en el qual
hem de reconèixer que es va avançar poc la passada legislatura
i que la legislació empeny cap al fet que totes aquestes
empreses disposin ja d’aquestes autoritzacions ambientals
integrades.

Passant ja a la Direcció General de Recursos Hídrics,
destacar que aquí hi ha un increment important del seu
pressupost: es passa de 55 milions d’euros a 70 en aquesta
legislatura, en aquest pressupost de l’any que ve, per tant amb
un increment del 27,23%. L’increment correspon pràcticament
en exclusiva a l’increment de les aportacions a l’Agència
Balear de l’Aigua. Els 15 milions d’increment del pressupost de
la direcció general corresponen bàsicament a aquests 15
milions que s’incrementen els capítols 4 i 5, que són les
aportacions que es faran a l’agència.

Volem destacar com a inversions importants en aquesta
direcció general tres fronts, bàsicament. Per una banda, el
subministrament d’aigua potable, on s’ha de fer front a
importants inversions en construcció d’infraestructures,
condicions i millora del subministrament d’aigua potable en
alta; són les interconnexions que ja estan previstes en convenis
i, a més a més, aquestes interconnexions s’han d’ampliar per
arribar a altres indrets de les nostres illes i sobretot de
Mallorca. També vull destacar..., evident l’any que ve es posarà
en marxa el transvasament de Sa Costera, i això és un element
molt important a tenir en compte a l’hora d’interconnectar els
diferents municipis per assegurar que els recursos d’aigua de
qualitat arribin arreu en les millors condicions. Per altra banda
també és important destacar els plans de qualitat de l’aigua
potable a les diferents illes, sobretot per lluitar contra el
problema de la presència d’aigua amb quantitats importants de
nitrats. Existeix un problema important en alguns municipis de
Menorca -recordaran els casos d’Es Castell i de Sant Climent-,
i en general s’ha de lluitar per fer front a aquests problemes;
també n’hi ha a Mallorca en alguns municipis, i és important
disposar a cada una de les Illes de plans de qualitat d’aigua
potable per fer front a aquesta pèrdua de qualitat que crec que
com a comunitat que vol ser capdavantera i de qualitat no es
pot permetre.



176 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 12 /  15 de novembre del 2007

 

Passant ja a l’apartat de sanejament vull destacar l’impuls
a l’ampliació i la millora de les depuradores existents, moltes
d’elles insuficients per atendre les necessitats derivades de
l’increment de població d’aquests darrers anys, i d’altres
d’envellides i deteriorades a causa de molts d’anys que fa que
estan construïdes. Recordar que a les Balears vàrem ser pioners
en la construcció de depuradores a l’Estat espanyol i que aquest
fet fa que tenguem moltes depuradores obsoletes o amb
problemes importants. Per això des de l’Agència Balears de
l’Aigua es té previst en el pressupost de l’any que ve, i així ho
demostren les importants quantitats en inversió, es té previst
iniciar i continuar tota una sèrie d’obres de depuradores, que
algunes d’elles ja en vàrem parlar a l’anterior compareixença.
En qualsevol cas destacar que en aquells casos en què no
puguem, amb el pressupost de la conselleria, fer front a la
construcció de noves depuradores, anirem pel sistema de
concessió, que ens assegurarà que les obres es realitzin encara
que en aquests moments no tenguem prou disponibilitat
pressupostària.

Per altra banda també continuarem amb la instalAlació de
sistemes de tractament terciari per poder reutilitzar l’aigua en
moltes de plantes de depuració de les nostres illes. Com ja
vàrem dir a la compareixença anterior és un objectiu prioritari
de la nostra conselleria aconseguir el màxim de reutilització de
les aigües depurades i, en el cas que no sigui possible
reutilitzar-les, que s’aboquin a la mar en les millors condicions.

I un altre aspecte a destacar, i jo crec que aquest és molt
important, vists a més -crec que la població en serà
especialment conscient- vists els problemes que hem tengut
aquests darrers mesos, és la inversió en matèria de torrents. Per
una banda es duplicarà la inversió en neteja i obres per a
millora de torrents de Balears i, per altra banda, es realitzaran
actuacions i inversions importants en actuacions de canalització
i millora dels torrents. Per una banda tendrem disponibilitat de
més recursos econòmics perquè enguany ja s’han pagat
250.000 euros, o enguany s’han hagut de pagar 250.000 euros
corresponents a expropiacions derivades del desviament del
torrent de Manacor, amb la qual cosa l’any que ve ja hi haurà
més doblers disponibles per destinar a altres actuacions de
millora de la xarxa de torrents; i, per altra banda, ABAQUA
invertirà 9,5 milions d’euros en actuacions de canalització i
millora de torrents, ja que com hem dit és una prioritat
d’aquesta conselleria treballar de forma decidida en la reducció
del risc d’inundacions. La concreció de les actuacions a
realitzar està pendent d’un estudi que s’està realitzant sobre
cada torrent per tal de saber on és més urgent actuar per evitar
inundacions, però podem avançar que l’àrea de Palma serà una
zona d’actuació prioritària. 

Queda pendent també -ho podem recordar- d’executar part
del conveni d’obres hidràuliques, concretament l’actuació
corresponent a Alaior, amb un pressupost inicial de 4 milions
tot i que segurament el projecte que finalment s’executi tindrà
un cost superior, projecte que volem adjudicar el més aviat
millor, tan aviat com es tanqui definitivament la solució que
vagi bé tant a l’ajuntament com al Consell de Menorca. En
aquest sentit aquestes darreres setmanes hem arribat a un
principi..., a una possible solució que si confirmam que
tècnicament i econòmicament és viable per a la conselleria
s’implementaria amb el consens de les tres administracions.

Per altra banda vull assenyalar també que estam en
converses amb el Ministeri de Medi Ambient per tal de signar
un conveni de colAlaboració per executar inversions importants
en alguns torrents que necessiten importants obres de
canalització, i evidentment els candidats, com ja he dit abans,
serien en part important alguns torrents que travessen el
municipi de Palma, que presenten un cert risc d’inundació que,
atesa la densitat de població de l’àrea de Palma, convé fer-hi
front de forma immediata.

Passant a la Direcció General de Biodiversitat, aquesta
direcció general té un pressupost de 25 milions d’euros, amb un
increment d’un 0,48% en relació a l’any anterior; és un
pressupost que es manté pràcticament inalterat en relació a
l’any passat amb un lleuger increment de la inversió en
detriment de despeses de persones i de transferències corrents.
En aquesta direcció general vull destacar, en relació al
programa d’espais de rellevància ambiental, que com a
objectius principals hi haurà l’elaboració dels plans
d’ordenació de recursos naturals de Cala d’Hort, que s’ha
reiniciat; de Llevant, també reiniciat; d’Es Trenc, nord i sud de
Mallorca, que estan en tramitació; i també és intenció culminar
el PRUG de l’Albufera des Grau i iniciar-ne algun altre.

En relació als informes, també es donarà prioritat als
informes d’avaluació, repercussió i seguiment derivats de les
directives d’hàbitats i d’aus; donar a conèixer a la ciutadania la
xarxa d’espais de rellevància ambiental de les Illes, en especial
la Xarxa Natura 2000; i actuacions urgents de gestió
precisament en aquests espais de la Xarxa Natura 2000 que no
siguin espais naturals protegits.

En relació al programa de conservació i millora del medi
natural es preveu una despesa de 12 milions d’euros, el que
suposa un increment de 198.000 euros en relació a l’exercici
anterior. Aquest programa aglutina la part principal de les
despeses de personal i despeses corrents de la direcció general,
i a més es pressuposten les transferències a la Direcció General
de Biodiversitat cap a l’IBANAT, l’Institut Balear de la Natura,
i també la inversió dels agents de medi ambient. Com poden
haver vist en el pressupost els objectius principals són
l’elaboració de normativa i gestió de la direcció general, la
gestió forestal i la gestió i el manteniment dels espais naturals
protegits. Destacar en aquest apartat l’increment que es
produeix en les transferències de capital a l’IBANAT; aquesta
empresa incrementa en un 18% el pressupost destinat a
inversió, i dins aquest increment l’empresa s’ha fixat com a
objectius prioritaris la reforestació, la lluita contra les plagues,
l’execució de tallafocs i altres mesures de prevenció i extinció
d’incendis, és a dir que bàsicament es farà feina en tres fronts:
lluita contra incendis i prevenció, bàsicament actuacions de
prevenció, lluita contra les plagues i actuacions de reforestació
i gestió forestal.

En relació al programa de planificació forestal, que
evidentment ve enllaçat amb l’anterior, per al 2008 es preveu
una despesa de 4.672.000 euros, el que suposa un increment
d’un 26% en relació a l’any anterior, i dins aquest programa
òbviament també les actuacions seran bàsicament de
reforestació, de recuperació de zones forestals degradades o
afectades per incendis forestals, evitar l’erosió i la pèrdua de
sòl, i planificació dels recursos forestals i lluita contra incendis.
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És a dir, és un altre programa molt lligat a l’anterior i en aquest
sentit destacar l’objectiu d’aquesta legislatura de reforestar:
volem durant aquesta legislatura dur a terme importants
inversions i importants feines en reforestació. Tenim a Menut
el viver, tenim una certa disponibilitat de personal, i estam
incrementant els recursos en inversió per poder fer front a
aquesta important reforestació que voldríem que es veiés, a
més, a final de legislatura el canvi experimentat a les zones
reforestades.

Pel que fa a gestió d’espais naturals i parcs naturals per al
2008 es preveu una despesa de 6.700.000 euros. En aquest
programa es pressuposten les transferències a l’empresa pública
Espais de Natura Balear, així com els convenis d’interès
mediambiental que s’hagin subscrit en els diferents espais
naturals protegits. Les línies prioritàries d’aquesta empresa van
referides a l’execució dels plans anuals de cada espai natural
protegit, a la implantació -i aquest és un objectiu i un
compromís que ja hem avançat en altres ocasions- la
implantació del nou pla de senyalització a tots els espais
naturals protegits, pla de senyalització que consideram
prioritari tant pel seu ús per part dels ciutadans de les Illes
Balears com per a l’aprofitament i el gaudi dels espais naturals
per part dels nostres visitants, per part dels turistes, cosa que
òbviament és important a la nostra comunitat. I per altra banda
també destacar les subvencions als propietaris per a la
conservació i millora de les seves finques. Es produeix, com
hem dit, un important augment de les transferències tant
corrents com de capital a Espais de Natura Balear, ja que el
2007 tenia unes transferències de 5.700.000 euros, i per al 2008
es preveu un pressupost de 7 milions d’euros. 

En definitiva, per tant, i per acabar la Direcció General de
Biodiversitat, que jo crec que és una direcció general molt
important, vull destacar quatre aspectes: per una banda la
importància que volem donar a la gestió forestal, tant a la
prevenció i vigilància contra incendis com a la reforestació; per
altra banda destacar la gestió dels espais naturals i fer especial
esment de la senyalització; també assenyalar els temes d’ajudes
als propietaris de les finques en els parcs. També vull recordar
que l’any que ve, si tot va bé i si al final acabam arribant a un
acord amb l’Administració de l’Estat, es transferirà el Parc
Nacional de Cabrera i el centre d’interpretació de Ses Salines;
evidentment això en aquest moment no està pressupostat, ja ens
agradaria saber a nosaltres de quina quantitat disposarem.
Recordar una vegada més que aquesta conselleria no acceptarà
la transferència a qualsevol preu, però sí que consideram que
és prioritari que es produeixi aquesta transferència; per tant en
aquest sentit estam en converses amb el Ministeri de Medi
Ambient i estam, diguéssim, els requerim perquè aquesta
transferència es produeixi el més aviat possible i amb una
dotació suficient.

Per altra banda, ja passant a la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Litoral, destacar que té un increment d’un 6% amb
relació a l’anterior exercici, d’un 6,74%, amb un pressupost de
9 milions d’euros, i aquest increment correspon, per una banda,
a l’increment de les despeses de personal i, per l’altra, a la
major provisió d’inversions. Quin objectius s’ha marcat amb
aquests pressuposts?, en què pensa invertir la Direcció General
de Qualitat Ambiental aquests 9 milions d’euros? Alguns
objectius estratègics són promoure la participació de ciutadans

i empreses en la implantació de sistemes de gestió ambiental
mitjançant els programes ISO, EMAS i Ecoetiqueta europea;
precisament despús-ahir érem a Londres promocionant aquells
hotels que tenen, gaudeixen de la certificació EMAS, i a més a
més vàrem tenir l’ocasió de tenir contactes amb els majoristes
de viatges per avançar en la publicitat d’aquests hotels que han
fet aquest esforç perquè els clients de cada vegada agraeixen i
valoren més aquest tipus d’esforç, i com que els paquets al final
es donen a través de majoristes de viatges, convé que els
majoristes donin a conèixer quins són els hotels que duen a
terme bones pràctiques mediambientals.

Per altra banda un altre objectiu important és, com no pot
ser d’altra manera, la neteja del litoral de les Illes Balears. I un
altre objectiu que, així com l’anterior, la neteja del litoral no és
nou sinó que cada any s’hi va fent un esforç, en allò que sí ens
hem marcat un objectiu nou és en la construcció d’una xarxa de
deixalleries en els principals municipis de Balears, tasca que
s’haurà de dur a terme juntament amb consells i ajuntaments.
Hem de passar dels punts verds, allà on es tenen, perquè en
alguna illa ni tan sols no s’arriba a això, però s’ha de passar
dels punts verds a autèntiques deixalleries amb un servei de
més qualitat per a la recollida dels diferents residus, i recordar
que el Govern és competent en residus perillosos.

Per altra banda volem impulsar també la neteja de les
platges durant l’hivern, cosa que ja es ve fent, i que ens
agradaria incrementar en colAlaboració amb els ajuntaments.
També hem de treballar en la realització i implementació de les
agendes locals 21, i en les actuacions de millora del litoral
recordar que queden pendents de licitació i execució diferents
obres del conveni de costes que volem tirar endavant durant el
proper any, si és que ja no en podem començar alguna durant
l’actual exercici, com són els passejos marítims de Portocolom,
s’Illot, Cala Morlanda, Can Picafort o la platja de Son Moll de
Capdepera, amb un pressupost pendent d’executar d’uns 13,5
milions d’euros.

Passant ja a la Direcció General de Caça, Protecció
d’Espècies i Educació Ambiental, per a l’any que ve té previst
un pressupost de 4.800.000 euros, els quals representen un
increment d’un 15%, d’un 15,9, pràcticament un 16%
d’increment. I en aquesta direcció general ressenyar que
s’increment bàsicament els capítols d’inversions i de
transferències de capital, transferències de capital les quals
òbviament aniran a les empreses, i que s’increment en 400.000
i 200.000 euros respectivament.

Aquesta direcció general, com saben, té tres pilars:
educació ambiental, protecció d’espècies i caça. En relació amb
l’educació ambiental es preveu incrementar l’actuació en aquest
sentit, volem donar molta d’importància a l’educació ambiental
perquè pensam que és una inversió de futur i això es pot
comprovar perquè s’incrementa la partida destinada a educació
ambiental i, a més a més, es disminueix allò que ha de pagar,
perquè l’Aula de la Mar ha passat a la Direcció General de la
Mar, amb la qual cosa realment, a part de l’increment, hi haurà
una major disponibilitat pressupostària. Volem, per tant, ja
l’any que ve incrementar la feina en educació ambiental
engegant tota una sèrie de plans i projectes i programes de
formació i educació ambiental, tant en relació amb l’aigua,
residus, energies renovables, biodiversitat, medi natural,
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sistemes de gestió ambiental i d’una manera transversal amb
qualsevol altra activitat que es desenvolupi des de qualsevol
altra direcció general de la conselleria.

Volem garantir la dotació de recursos humans i educatius a
l’Aula Mòbil; impulsar el Fòrum d’Educació Ambiental a les
Illes Balears; equipar el centre de recursos d’educació
ambiental i mantenir les línies d’ajuda pel que fa a educació
ambiental i als centres ecoambientals. Es tracta d’unes
actuacions de caràcter molt ampli que permeten intervenir a
més d’un nivell i jo, en aquest sentit, voldria destacar i agrair
la colAlaboració de la Conselleria d’Educació amb la
implantació del Programa de centres ecoambientals. A més a
més, hem tengut converses amb la Conselleria d’Educació i
s’incrementarà el nivell de colAlaboració entre totes dues
conselleries, per treballar amb educació ambiental en els
centres docents.

Passant ja, i vaig ràpid perquè el temps passa i tampoc no
convé allargar-se excessivament, a l’aspecte de protecció
d’espècies, on voldria destacar una sèrie d’inversions. Per una
banda, en la detecció de verins, com vostès saben és un
problema que contínuament trobam animals enverinats, algun
d’ells protegits, espècies amb risc d’extinció i volem fer
actuacions en aquest sentit i per això volem posar en marxa un
equip de cans ensinistrats per detectar l’ús clandestí d’esquers
enverinats. També volem ampliar el conveni amb GESA per
evitar electrocucions. Mantenir els plans de recuperació
d’espècies aprovats aquest estiu, del milà, ferreret i limonium
i iniciar diversos plans de vegetals, àguila peixatera i d’altres.

Per altra banda, també volem donar un impuls al programa
de recuperació del vell marí, on ampliam els recursos
econòmics d’aquest programa. I estudiam, a més, la possibilitat
d’arribar a un conveni amb qualque entitat per tenir una
aportació de recursos externs. I per altra banda, també
s’incrementa o es crea una partida per a finançament als
ajuntaments per a acció a favor de flora i fauna silvestres.

Pel que fa a la caça, es pretén impulsar la conservació i
consolidació dels recursos cinegètics de Balears i es prepara
per al 2008, i confiem que ho puguem culminar durant aquest
exercici, la transferència de la caça als consells insulars. Per
altra banda, mentre aquesta transferència no es produeixi,
també s’impulsaran els vedats socials a les quatre illes, es
mantenen i s’intentarà en qualque cas incrementar la superfície
del vedat i es continuarà invertint en el Centre Cinegètic de
Balears amb nombroses activitats de formació per als caçadors.

Pel que fa, passant ja a la Direcció General de Canvi
Climàtic, és una direcció general, segurament, segurament no,
segur, la que experimenta un major increment pressupostari.
Som a una època que començam tots plegats a ser de cada
vegada, tots o quasi tots, de cada vegada més conscients de la
necessitat de lluitar contra el canvi climàtic i pensam, des
d’aquest govern, que és fonamental que això es tradueixi en una
major dotació pressupostària. Per això incrementam en un 50%
el pressupost d’aquesta direcció general i ens comprometem,
com a govern, no tan sols com a conselleria ni com a direcció
general, en la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest aspecte destacar que s’impulsarà l’Estratègia
balear contra el canvi climàtic, la qual confiam poder presentar
breument. Aquesta estratègia contempla, per una part, un pla
d’acció per mitigar els gasos d’efecte hivernacle amb tota una
sèrie de mesures per part de les diferents conselleries d’aquest
govern, amb un calendari i uns indicadors per valorar
l’evolució de les mesures. I per un altre costat, tota una sèrie
d’actuacions horitzontals, per part de la Direcció General de
Canvi Climàtic, que consistiren en un pla educatiu, un pla de
conscienciació, amb elaboració d’auditories energètiques
exemplars per a la ciutadania.

Per tant, a part d’aquests aspectes més de conscienciació o
educatius, vull destacar que hi haurà mesures a implantar pel
propi govern amb un calendari i indicadors de compliment; per
tant, ens ho prenem molt seriosament i anam més enllà de
simples declaracions d’intencions proposant una actuació
valenta per part de tot el Govern.

Per altra banda, també es posarà en marxa un pla de qualitat
de l’aire de Palma, dotat amb 180.000 euros, perquè Palma
incompleix el límit de diòxid de nitrogen i aquest incompliment
dels límits de contaminació de l’aire de Palma implica, per part
de la conselleria, l’obligació d’assegurar als ciutadans una
qualitat d’aire òptima i per tant haurem de treballar en aquest
sentit.

Relacionat amb aquest pla, volem dur a terme una
campanya de captadors passius a Palma mitjançant la
instalAlació de diversos captadors passius a la ciutat, per tal de
poder tenir una distribució de la contaminació atmosfèrica dins
el nucli urbà. I també potenciar mètodes de divulgació de la
informació de la qualitat de l’aire a la població. Així mateix, es
consolidarà la xarxa de qualitat de l’aire de les Illes Balears,
amb la dotació tècnica necessària per a les instalAlacions i
s’impulsaran convenis, com el que l’altre dia vàrem impulsar
amb la Universitat, per realitzar projectes, estudis i programes
en la lluita contra el canvi climàtic, fent especial incidència en
un aspecte que pensam que és fonamental, que és saber quins
escenaris futurs ens trobarem amb el canvi climàtic, que
provocarà el canvi climàtic a les Illes Balears, per poder
adoptar ja mesures de prevenció i mesures per adaptar-nos als
canvis que venen; perquè, desgraciadament, encara que des
d’aquest govern se’n sigui conscient i s’hi estigui fent feina i
des de molts altres llocs, també és cert que hi ha altres governs
que no són tan sensibles o altres països que no són tan sensibles
i en aquests moments l’escenari que tenim és que hi haurà un
canvi important del clima en els pròxims anys i hem de fer
feina ja per adoptar mesures per fer-hi front.

Anant ja a la Direcció General de la Mar, una direcció
general nova, té un pressupost de 3.400.000 euros. En aquest
cas no podem comparar amb el pressupost de l’any anterior, si
bé algunes de les seves activitats, com l’Aula de la Mar, ja
funcionen dins altres direccions generals de la mateixa
conselleria o dins altres conselleries, com és el tema del
busseig. Destacar, dins aquesta direcció general, la creació de
la Fundació del Museu de la Mar i la realització de les primeres
passes per tal de fer que aquest museu sigui una realitat el més
aviat possible i, en aquest sentit l’any que ve ja farem algunes
actuacions. També la posada en marxa de la secció
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administrativa de busseig marítim, amb l’objectiu d’impulsar
aquesta modalitat i de regular i controlar la seva activitat.

Amb això hem acabat el repàs de les diferents direccions
generals i ara ja correspon anar a les empreses.

Port de les Illes Balears, evidentment, alguns dels objectius
i de les tasques ja els hem anat esmentant quan parlàvem de les
direccions generals que hi transferíem recursos, això és
especialment important en el cas d’IBANAT i Espais de
Natura, on pràcticament els únics recursos que tenen provenen
de la pròpia conselleria; per tant, ja el que hem dit abans
serveix en certa manera per a les empreses. N’hi ha altres dues
que tenen importants recursos propis i per tant, bàsicament, me
centraré en aquestes dues.

Ports de les Illes Balears, té un increment pressupostari molt
important, passam de 27 a 54 milions d’euros, per tant un
increment de 99 milions; ara bé, com ja he dit al començament,
25 d’aquests 27 milions d’increment del pressupost
corresponen al conveni per a l’execució de les obres del Port de
Ciutadella, obra que ja està en marxa i de la qual s’aniran
pagant les corresponents certificacions d’obra, així com la
progressiva execució d’aquesta ho vagi exigint.

Com a altres obres i actuacions destacades per part de Ports
de les Illes Balears, vull destacar durant el 2008 les següents:
obres de pavimentació i ilAluminació del Port de Cala Figuera;
recalçament del dic del Port de Cala Rajada; acabament de la
construcció d’un pantalà al Port de Pollença; condicionament
de la instalAlació portuària de Banyalbufar; reconstrucció del
dic exterior de Porto Cristo; obres en el Port de Sant Antoni i
algunes obres o actuacions de millora en els ports que
consideram importants, com són les instalAlacions contra
incendis, la veritat és que la majoria de ports en aquests
moments estan en una situació molt feble en relació amb el
compliment de mesures contra incendis, per tant s’hi ha de fer
una especial incidència també. I com no podia ser d’altra
manera, tenint en compte que ara els ports depenen de la
Conselleria de Medi Ambient, inversions en punts verds, en
adaptació de mesures mediambientals. També s’ha d’invertir en
càmeres de vigilància i, en general, en millores de les
instalAlacions portuàries, perquè els ports a les Illes Balears són
importants i són una important font d’ingressos i un important
recurs econòmic per a les nostres Illes. L’altre dia em
comentaven, la veritat és que no ho he pogut constatar, però
segurament no es deu fer gaire lluny, que el sector nàutic mou
tants de doblers com tot el sector primari. Per tant, és, sense
cap dubte, un sector important que convé cuidar.

Per altra banda, també constitueix un objectiu estratègic de
la conselleria continuar invertint en la implantació d’un sistema
integral de gestió portuària, amb la qual cosa s’han previst al
pressupost partides per a adquisició d’equips informàtics i de
software per poder tenir una gestió on line dels amarratges i
donar el millor servei possible als nostres visitants.

Per altra banda, també, de cara a la rendibilitat de
l’empresa, continuarem amb l’actualització dels cànons
satisfets per les diferents entitats concessionàries de ports de
gestió indirecta i renegociant els títols concessionals perquè
això constitueix una important font d’ingressos, a més que crec

que estam fent justícia actualitzant uns cànons que en aquests
moments la veritat és que m’atreviria a qualificar en alguns
casos de ridículs.

Per acabar, voldria fer un esment al pressupost de l’Agència
Balear de l’Aigua, una Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental que mou un pressupost molt important i que, per
tant, mereix una atenció específica. El pressupost previst per a
l’agència el 2008 és de 118 milions d’euros, els quals
representen un increment important en relació amb els 102 de
l’exercici anterior. Entre els principals objectius de l’agència hi
ha la remodelació, adequació i construcció de depuradores i les
seves instalAlacions annexes per oferir a la població una bona
gestió del cicle de l’aigua, implantant el tractament terciari a tot
allà on el pressupost ho permeti i la garantia de reutilització
també ho faci prudent, per tal d’aconseguir la millor aigua per
a la seva reutilització i, en el cas que no sigui reutilitzada,
l’abocament a la mar sense minvar la qualitat de les aigües
litorals. També s’incrementa l’esforç en el manteniment
d’aquestes depuradores i en la implementació de sistemes de
telecontrol de les estacions de bombament per millorar la seva
gestió.

Es controlarà, per altra banda, la millora de la qualitat de
l’aigua subministrada, posant en marxa, com ja hem dit, sa
Costera, i la interconnexió d’aqüífers per garantir la millora i la
transferència d’aigua de qualitat entre un aqüífer i l’altre.

Per altra banda, també volem fer especial esment, ja ho hem
dit abans quan parlàvem de recursos hídrics, de la millora i
manteniment de torrents i evidentment bona part d’aquestes
inversions es faran des de l’Agència Balear de l’Aigua.

Per tant, ens hem de centrar en el capítol 6, en relació amb
les inversions reals representen el 52% del pressupost global de
l’agència, una quantitat de 62 milions d’euros i aquests doblers
es destinaran tant al manteniment de la depuració com a noves
inversions, a manteniment hi destinarem 13 milions d’euros i a
noves inversions els 49 restants.

Per altra banda, també vull destacar a un altre capítol, el de
passius financers, el capítol 9, on aquests 15 milions d’euros
representen un 12% del pressupost i correspon a les anualitats
d’amortització dels préstecs subscrits per l’agència,
amortitzacions que per a l’any que ve s’incrementen de forma
notable perquè alguns crèdits han acabat els períodes de manca
i s’han de començar a amortitzar.

Fins aquí quatre pinzellades bàsiques dels diferents, un
repàs dels diferents capítols que integren aquest pressupost. Jo,
més que continuar, ja duim 50 minuts d’exposició, més que
continuar explicant-los capítol per capítol o programa per
programa, crec que ara convindria que fossin vostès els que
plantejassin els aclariments o els aspectes en els quals
considerin que s’hagi d’aprofundir, i així ja ho centrarem una
mica més.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió per un
temps màxim de 45 minuts, per tal que puguin preparar
observacions o qüestions. Els portaveus consideren que podem
continuar o hem de fer una suspensió? Podem continuar?

Doncs, pel Grup Mixt, intervenen els dos, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Primer de tot, donar la
benvinguda i agrair la compareixença del conseller i del seu
equip directiu i com que tenc cinc minuts i hi ha poc temps per
argumentar, aniré directament a preguntar les qüestions més
concretes que el conseller ha assenyalat que podríem fer.

I anant ja concretament a la secretari general de la
conselleria, el programa 511A, hi ha una partida de 900.000 i
busques d’euros, tot el que li preguntaré fonamentalment en els
pressuposts que vostè ens ha passat posa inversions de caràcter
immaterial i la meva missió és esbrinar un poc en què estan
fonamentades aquestes quantitats pressupostades; idò bé, en
aquest programa 511A hi ha una partida d’uns 962.000 euros
que posa això, inversió de caràcter immaterial.

Així, igualment, dins la Direcció General de Recursos
Hídrics, el programa 441B, sanejament i depuració d’aigües, hi
ha una inversió en infraestructures importantíssima, de 25
milions d’euros, li agrairia si ens pogués especificar un poc la
relació d’aquestes infraestructures.

Igualment també, en el programa 512A, directiva marc de
l’aigua, dins la Direcció General de Recursos Hídrics, hi ha una
inversió també en infraestructures d’1.400.000 euros,
m’agradaria saber en què s’invertiran; i també una transferència
als consells d’1.803.000 euros, si pot especificar un poc a quins
consells i en concepte de què.

Passant a la Direcció General de Biodiversitat, Xarxa
Natura 2000, programa 443L, hi ha una inversió de caràcter
immaterial de 775.000 euros, si pot ser que ens pogués
especificar en concepte de què. I dins aquesta mateixa Direcció
General de Biodiversitat, en el programa 533B, planificació
forestal, el conseller ha dit, quant a reforestació, el pressupost
és molt important també, m’agradaria saber quins llocs hi ha
prevists reforestar.

Passam a la Direcció General de Qualitat Ambiental, en el
control de contaminació hi ha una inversió en el programa
443B d’1.013.000 euros, de caràcter immaterial, m’agradaria
saber on està previst fer aquestes inversions. I també, en
aquesta direcció general, en el programa 443C, de gestió de
residus, hi ha una transferència als consells de 2,5 milions
d’euros, m’agradaria en concepte de què i a quins consells, si
es té la informació.

I seguint amb aquesta, no, passant ja a la direcció, no,
perdó, seguint a la Direcció General de Qualitat Ambiental, a
ordenació del litoral, programa 514A, hi ha 3 milions d’euros,
també de caràcter immaterial.

Ja passant a actuacions més concretes, m’agradaria saber,
si pot especificar per illes, vostè ha dit que seguiria amb els
vedats socials; m’agradaria preguntar-li si hi ha qualque lloc
concret on es prevegi ubicar qualque vedat social o a quines
illes.

I passant també a l’illa de Formentera, si hi ha qualque
partida o qualque actuació concreta per a Ca’n Marroig, la
finca del Govern que té a Formentera, Ca’n Marroig. I també
per acabar, les obres d’adequació de circuïts per caminar, per
passejar i d’àrees recreatives a la finca d’Allà Dins que va
comprar també el Govern balear a Formentera.

La xarxa de deixalleries, m’agradaria si ens pogués
especificar on té previst implantar les primeres deixalleries o no
es té previst començar. I si hi ha qualque conveni o qualque
actuació concreta per instalAlar un centre de descontaminació de
vehicles a Formentera, que és l’única illa ara mateix que no en
té cap.

I ja acabant també, amb la inversió territorialitzada hi ha a
Formentera a l’Agència Balear de l’Aigua una inversió de
818.000 euros, m’agradaria saber si aquesta inversió és per al
tractament de fangs, una centrífuga de fangs que hi ha a la
depuradora, o per acabar la depuradora amb el tractament
terciari.

I també a l’IBANAT, hi ha a capítol 6, 600.000 euros quant
a terrenys, si es té previst, on es té previst gastar aquests
600.000 euros per a adquisició de terrenys, quan posa la
memòria superfície de titularitat pública.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, gràcies al Sr.
Conseller i al seu equip per la seva presència i la seva
explicació. Jo més que preguntes, faré una sèrie
d’observacions, algunes de caràcter general, i d’altres ja més
concretes per a cada direcció general.

En primer lloc, valoram molt positivament aquest increment
del pressupost de la Conselleria de Medi Ambient i que
nosaltres pensam que és simplement el reflex d’una de les
prioritats que es marca aquest govern i per tant li donam la
benvinguda.

Vostè ha parlat de la situació financera trobada, de la
situació pròpia de la conselleria i de compromisos adquirits i jo
voldria afegir una cosa que ja he afegit en altres
compareixences, i és ... -(Rialles de la intervinent)-, perdó, és
que estàvem cercant les mirades i no ens trobàvem, perdoni; i
voldria afegir els problemes de finançament amb l’Estat
espanyol, és pràcticament un tema que es repeteix, però és així,
efectivament, haurem d’encoratjar aquest govern perquè
s’arribi a un millor finançament per part de l’Estat espanyol.
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Passant a les direccions generals, he pogut observar que hi
ha direccions generals en què l’augment és major que en altres,
per la qual cosa interpreto que hi ha també una priorització dels
objectius.

Passant ràpidament, pel que fa a la Direcció General de
Recursos Hídrics, crec que ja s’ha discutit en el plenari i en més
d’una ocasió se n’ha parlat i nosaltres tenim una coincidència
bàsica amb els plans d’aquest govern, i pel que fa a l’illa
d’Eivissa coincidim que hi ha una planificació que és ajustada
i que és assenyada. Simplement esperam que aquesta
planificació realment es pugui dur endavant en els terminis
prevists i amb els pressuposts reservats.

Pel que fa a la Direcció General de Biodiversitat, nosaltres
destacaríem dels objectius que vostè ha plantejat
fonamentalment dos: d’una banda, la importància que donen
vostès al tema de la reforestació, la qual nosaltres pensem que
és vital. En segon lloc, valoram molt positivament que ja s’hagi
posat en marxa el Port de Cala d’Or, de fet, quan la seva
compareixença al principi de la legislatura, va ser una de les
preguntes que li vam fer i estam satisfets que ja estigui en
marxa. I després, també, el nou pla de senyalització, que també
era una de les demandes que havíem fet i podem observar que
això també tira endavant.

Pel que fa a la Direcció General de Qualitat Ambiental,
volem destacar la nostra identificació en el tema de la
necessària gestió de residus d’una manera eficient i jo diria amb
afany, cosa que tal vegada no s’ha fet fins ara, i aquesta xarxa
de deixalleries la valoram molt positivament i sobretot la
necessària colAlaboració amb els consells.

Passant ja a la Direcció General de Caça, simplement
referir-me a l’educació ambiental; m’ha agradat molt sentir que
tenen pensat actuar de manera transversal, vostè ha esmentat la
Conselleria d’Educació, jo també crec que es podria ampliar a
la Conselleria d’Agricultura i Pesca, la qual també té programes
d’aquest tipus, i crec que això és molt positiu.

I finalment, sí que voldria fer una esment especial a aquesta
Direcció General de Canvi Climàtic, jo entenc que el pas d’una
oficina a una direcció general suposa, diríem, donar-li més
importància i que això vagi acompanyat d’un increment
pressupostari general, però sobretot en inversions, ho valoram
de manera també molt positiva. També es va sentir aquesta
combinació que faran entre feina simplement de
conscienciació, que és molt important, però que això vagi
acompanyat de mesures pràctiques que en moltes ocasions
trobam a faltar.

Simplement això, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, en primer terme, des del nostre grup parlamentari

l’agraïment per la seva compareixença, acompanyat dels alts
càrrecs del seu departament. Manifestar que compartim
evidentment les línies generals que ens ha explicat al llarg de
la seva exposició, unes línies generals amb les quals volem
mostrar la nostra total coincidència i amb les quals volem
encoratjar-lo a fer feina per tirar-les endavant. Vostè, el seu
departament té unes tasques molt importants a fer, tasques en
matèria d’infraestructures, com pot ser la dotació d’una millora
de la xarxa d’aigua potable, la xarxa de depuradores, la
construcció del Port de Ciutadella; també té una tasca important
en matèria d’equipaments; la xarxa de deixalleries, el Museu de
la Mar; també té com a funció desenvolupar activitats cabdals
per al medi ambient de les Illes Balears, com pot ser el Pla de
reforestació que vostè ens comentava.

Des del nostre grup, també l’encoratjaríem a tirar endavant
aquestes negociacions amb el Govern central als efectes
d’aconseguir, d’una vegada per totes, la transferència del Parc
de Cabrera i del centre de interpretació, ens agradaria. Vostè no
ha manifestat res al llarg de la seva exposició, suposam que la
compra de finques naturals està previst que sigui per part del
Ministeri de Medi Ambient, ens agradaria saber a quin moment
de la negociació i a quin estat ens trobam per aconseguir
aquesta propietat pública d’aquestes finques naturals.

Vostè, a més a més de totes aquestes funcions, també ha de
tirar endavant una tasca de difusió de valorització positiva de
les qüestions ambientals i sobretot de les mesures de protecció
i gestió dels espais naturals més rellevants de les Illes Balears,
amb aquestes ajudes als propietaris que vostè comentava. Ens
agradaria saber si en aquesta tasca de difusió vostè té prevista
una reunió periòdica amb futurs propietaris que es puguin
incorporar a aquestes xarxes d’espais naturals a efectes
d’incrementar les hectàrees protegides i que són objecte de
gestió semipública, per dir-ho d’alguna manera, en aquesta
comunitat autònoma.

I també ens volem referir a la colAlaboració que el seu
departament ha de tenir amb els diferents ajuntaments, tant en
matèria de neteja de platges com en tractament terciari i xarxa
de distribució, ens agradaria saber si el tractament terciari que
evidentment té la seva consignació pressupostària també,
suposam, inclourà xarxes de distribució per fer accessible
aquesta aigua a les zones verdes i als espais privats perquè
siguin objecte d’aprofitament d’aquesta aigua de qualitat que
sortirà de les depuradores. I també el programa d’ajuda als
municipis o de colAlaboració amb els municipis a efectes de la
neteja de les platges, el seu increment pressupostari i els
sistemes de concertació amb els diferents ajuntaments.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Gràcies, conseller, per la
compareixença. Jo només volia, en primer lloc, mostrar també
la coincidència bàsica amb el que s’ha exposat i amb aquests
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pressuposts, i fer comentaris puntuals sobre tres o quatre
aspectes concrets.

En primer lloc, per començar per alguna, Direcció General
de Canvi Climàtic, que quasi és una reflexió, nosaltres
aplaudim aquest augment del 50% en el seu pressupost i si
hagués estat més gran més haguéssim aplaudit, però bé, ja està
bé, no?, pensam que és una instància administrativa que té les
seves funcions, que ja ha explicat, en qüestions de seguiment
estadístic, de seguiment d’indicadors, d’educació, de
conscienciació, etc.

Jo crec que aquí hi ha un risc, l’altre dia en parlàvem al
Parlament, que quan parlam de lluita contra el canvi climàtic,
parlem que feim polítiques de transports, polítiques
energètiques, etc., i al marge, com si fos una qüestió a part,
feim polítiques de lluita contra el canvi climàtic. Òbviament
això no és possible, les polítiques de lluita contra el canvi
climàtic només són efectives i reals si tenen traducció en les
polítiques energètiques, de contenció del creixement, de
transports, de suport al transport públic, etc. Per tant, bé està
que aquesta direcció general tengui més pressupost, i aquesta
és una cosa que va adreçada quasi quasi al conjunt del Govern,
no?, la lluita contra el canvi climàtic, ja ha dit el conseller que
no és una qüestió de declaració d’intencions, però ni tan sols és
una qüestió d’alguna cosa que es pugui fer des d’una direcció
general singular, sinó que ha de formar part del conjunt, ha de
ser un eix que ha de ser una prioritat del conjunt de l’acció de
govern, perquè efectivament això sembla que va de ver, eh?

Una qüestió sobre la Direcció General de Biodiversitat. El
conseller també ha dit que les prioritats d’un govern i les
polítiques d’un govern es tradueixen pressupostàriament en allò
a què s’assignen més recursos o menys, en aquest sentit,
nosaltres pensam que aquesta direcció general en lloc de tenir
una línia continuista pel que fa al pressupost que té, hauria
d’haver estat, ens hagués agradat que hagués estat una de les
que ha crescut, perquè capítols com la gestió dels espais
naturals existents o com les subvencions a propietaris, capítols
als quals ha fet referència, és positiu que hi siguin i seria positiu
que cresquessin, perquè jo crec que són els que permeten
resoldre aquella polèmica que hauríem de donar ja per
periclitada sobre si la protecció d’espais naturals és bona o no
per a la propietat, jo crec que aquesta polèmica es resol
demostrant que és bona i es pot resoldre, per exemple, amb
qüestions com subvencions a propietaris i polítiques efectives
de gestió d’espais naturals que facin veure que la protecció és
positiva, no només per a la preservació dels valors purament
ambientals, sinó també per a la qualitat de vida, la propietat i
la mateixa rehabilitació social i econòmica d’aquests espais. En
aquest sentit, és una qüestió de recursos i com més recursos
vagin a aquesta qüestió, més es farà evident que la protecció no
és incompatible amb el respecte a la propietat, i no només no
és incompatible, sinó que va en benefici de, ja dic, de la
qualitat de vida i de la rehabilitació social i econòmica
d’aquests espais i els seus entorns.

I finalment recursos hídrics, aigües, ja n’hem parlat aquí
mateixa a la compareixença ni n’hem parlat al plenari algunes
vegades, nosaltres consideram positiu tot allò que s’ha anunciat
en termes de millorar el sanejament, donar prioritat a la
depuració, fer totes les obres d’interconnexions i d’artèries i de

dipòsits que l’altre dia vàrem parlar al plenari de la cambra,
però tornam a fer l’èmfasi en la necessitat que també hi hagi
capítols que incorporin aquesta altra òptica de l’eficàcia, de
l’eficiència, del gastar menys, de tot allò que es diu la gestió de
la demanda i només de l’oferta. En aquest sentit, saludam que
s’hagi fet referència a la depuració terciària i a l’interès per la
reutilització d’aigües depurades, però també ens agradaria
saber les previsions pressupostàries per a altres capítols, com
un pla de fuites que va anunciar a la primera compareixença i
altres coses que tenguin a veure amb l’estalvi i l’eficiència que
nosaltres pensam que són capítols essencials de la política
d’aigües.

I un darrer punt, agrair els esforços per arribar a consensos
respecte de les obres de les pluvials d’Alaior, que nosaltres
sabem que tant des de l’ajuntament com des del Consell hi
havia la demanda de poder arribar a consens i agraïm els
esforços en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, volem agrair
la presència i l’exposició que ens ha fet el Sr. Conseller, així
com la presència també dels alts càrrecs que l’acompanyen.

Compartim les valoracions positives fetes pels companys
que m’han precedit, així com també les apreciacions i
consideracions fetes pel company més ecologista. Ha parlat
vostè de l’herència rebuda dins la conselleria, reflexió que han
anat fent un darrera l’altre tots els consellers que han
comparegut i que, per tant, es pot fer extensiva al Govern en
general, que condiciona les seves decisions i el poc marge
d’actuació que açò li permetrà, és una cosa evident. Creim que
l’anterior govern va fer molta feina en medi ambient, tot i que
des del nostre grup sempre consideràvem que era insuficient,
però també per altra banda el que va quedar evident per les
grans inversions fetes en altres matèries, és que el medi ambient
no era la prioritat de l’anterior govern. En tot cas, però, la feina
feta que ja hem reconegut que va ser molta i bona en molts de
casos, no justifica aquest deute de 600 milions d’euros o
aquesta càrrega financera de 40 milions d’euros que en molts
de casos, fruit d’una enginyeria financera responsable, vostè ara
s’ha trobat. Nosaltres ja en altres institucions ja estam
acostumats a aquestes qüestions de renegociacions i de
períodes de mancança, etc.

Tot i aquesta herència rebuda, vostè ha parlat de continuïtat
en les actuacions i en els compromisos trobats damunt la taula,
i açò nosaltres creim que és una mostra de responsabilitat i la
valoram molt positivament.

L’hem de felicitar, també, perquè en aquesta delicada
situació hagi estat vostè capaç d’incrementar de manera
important la capacitat inversora en medi ambient i que, per
exemple, la seva conselleria hagi pogut incrementar en un 57%
les transferències de capital que es fan bàsicament a les
empreses i als ens públics. Valoram també molt positivament
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aquest increment del pressupost per al canvi climàtic així com
la creació de la nova direcció general. Esperam que aquesta
estratègia balear contra el canvi climàtica tan important i
estratègica doni bons resultats i que entre tots agafem
consciència  d’aquest problema.

Valoram també molt positivament que vostè hagi fet esment
del problema de nitrats als aqüífers de Menorca i també a altres
municipis de Mallorca, és un tema que ens preocupa
profundament, de difícil i molt llarga solució, i el volem
encoratjar que sigui constant i entre tots aconseguim ser
eficaços per solucionar aquest problema.

També és evident que li he d’agrair que hagi fet esment de
la gran importància i de la gran magnitud de la inversió del dic
per a Ciutadella, com he dit és un projecte de gran importància,
no sols per a Ciutadella, sinó per a Menorca, és un projecte de
gran consens, jo diria que es tracta d’un acord històric, fruit del
lideratge del consell insular i també vull destacar de la gran
flexibilitat que va tenir l’anterior govern del Partit Popular, i li
dic jo que era un anti-dic i que, finalment, vaig acabar donant
suport al projecte que ara hi ha damunt la taula.

L’anterior govern va destinar per a l’exercici del 2007 8
milions d’euros, i veim que per a aquest exercici vostè n’hi
dedica 31 al que és el dic més altres actuacions com és Cala En
Busquets i d’altres. 

A més d’açò li hem d’agrair que vostè hagi fet constar a la
memòria la inversió plurianual per als pròxims exercicis que
farà que Menorca rebi una inversió de 78 milions d’euros, cosa
que el Partit Popular no va fer a l’anterior pressupost i que açò
fa que sigui la inversió pública més important que s’hagi fet
mai a Menorca i la hi volem agrair. Però també permeti que li
digui que tan important és fer coses, fer inversions com que
aquestes es facin bé i amb totes les garanties de qualitat i
mediambientals i que no ens passi el que ja estam acostumats
a veure per a aquesta terra amb altres obres públiques; i li dic
açò perquè no sé si vostè sabrà, supòs que sí, que els veïns
d’aquesta obra del dic han denunciat que hi ha una ocupació de
terrenys, i parlam de diversos milers de metres quadrats, no
contemplats al projecte i que són abocaments de "peltret", de
material de l’excavació que es fan damunt les roques a un lloc
d’un valor paisatgístic, és una zona de passeig dels visitants i
de la gent de Ciutadella. Ja li dic, està denunciat pels veïns, no
està contemplat al projecte que ha estat a exposició pública, és
una actuació que pot afectar de manera irreversible a una zona
de gran valor; avui un veí mateix em parlava que s’estimava
més “xapapote” perquè el podrien anar a retirar amb raspalls i
amb poals, i en canvi aquest "peltret" serà de molt difícil
reparació. M’agradaria que vostè hi estigués damunt i que
intentàs trobar les solucions perquè, com ja li he dit, tan
important és posar recursos, que vostès n’hi han posat molt,
com la qualitat de les inversions que hem de ser capaços de dur
a terme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Carretero. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr.
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, gràcies per les seves explicacions, li desitjam els
millors èxits possibles al capdavant de la seva conselleria i
també als alts càrrecs que l’acompanyen.

El que li he de dir el primer de tot, a part que cadascú l’ha
volgut vestir de la manera que li pertoca i que legitim, és que
és evident que són uns pressuposts continuistes, continuistes i,
amb aquest cas, jo li agraesc. Li agraesc perquè crec que hi
havia moltes coses en marxa, projectes que valien la pena i que
veig que el seu equip i vostè, i el govern actual, volen seguir.

En el tema del deute, si miram el deute que enguany, nou
deute que enguany voldrà tenir aquesta conselleria quan acabi
la legislatura, si anàs proporcionalment al deute que vostès han
previst, acabarien amb un increment de deute igual que el que
nosaltres havíem previst, que teníem, exactament igual, 49
milions d’euros per una part, 16 per una altra i 25 per l’altra, si
és així encara ho superarien. Miri, en el deute jo no m’hi ficaré,
tanmateix vostè s’haurà d’endeutar, si no, haurà de pujar el
cànon i com que ni nosaltres ni vostès l’han pujat, el cànon, que
pareix que no són capaços de tenir un consens a nivell d’estat
de quin és el cost més important que vostè té i que ha hagut de
fer el gran increment a la Direcció General de Recursos
Hídrics, acabar per pagar aquests compromisos, jo entenc que
hi hagi gent que no ho conegui, però entengui que jo conec les
entranyes i els racons d’aquesta conselleria, per això entenc que
l’esforç que es fa és aquell que no queda més remei que fer.

Per una altra part, és ver que vostè passa a tenir un
increment, té 25 milions de l’aval del que és el dic de
Ciutadella, però el que és important és que tendrà 49 milions
d’euros a l’Agència Balear de l’Aigua que li donaran joc per
poder continuar fent coses.

Nosaltres, més que entrar en segons quines qüestions a
nivell general, li demanaré tota una sèrie de coses que crec que
valdria la pena avui poder ampliar i, en tot cas, en el transcurs
del debat de pressupost i amb les esmenes que puguem fer,
també en tendrem coneixement.

El primer de tot té a veure amb biodiversitat. A
Biodiversitat veig un increment de 800.000 euros a l’IBANAT,
més o menys, i vull entendre que aquest increment deu ser per
complir el pla d’estabilitat, és a dir vostè es troba amb un
capítol 1 que ja anirà més o menys a 10 o a 9 milions d’euros,
i jo em vaig trobar un capítol 1 d’1.600.000 euros, tota la resta
estava a projectes d’inversió capítol 6, ja em dirà quina
ilAlegalitat es feia, i vull saber si això és per això, perquè de la
resta, perdó, vostè té un increment de prop de 3 milions, vull
pensar que 800.000 deuen anar a aquests que es pugen a capítol
1 per complir el pla d’estabilitat signat amb els sindicats; la
resta són les meves preguntes.
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Quins projectes nous farà amb aquests 2 milions d’euros?
He volgut entendre en el seu discurs, que en temes de plagues,
processionàries i tal vegada també tommicus o ..., no sé com
aconseguirà el del banyarriquer, supòs que una part deu anar
destinada a aquest tema i m’agradaria saber quina part aniria a
plagues. I després voldria saber, si no passen més que aquests
doblers, quins nous refugis ens podem trobar, quines noves
àrees recreatives es pensen fer, perquè clar si nosaltres miram
un poquet com funcionava aquest tema només fa gairebé quatre
anys, l’any 2003 hi havia sis refugis a les Illes Balears, avui si
no vaig equivocat n’hi ha deu, perdó, onze, que estan acabant
vostès, si no vaig equivocat, el de la Duaia, perdó, estan
acabant el del Coll Baix, el de la Duaia, perdó, i tenen 60 o
70.000 euros per al del Coll Baix, amb la qual cosa ens
situarem en tretze. Aquest pressupost a IBANAT provoca que
hi hagi més àrees recreatives i més refugis, o no?

Després incrementa 1.200.000 euros a espais de natura. Són
aquests euros -és la nostra pregunta- per seguir el pla de
senyalització ja començat? Vostè es troba amb un pla de
senyalització amb 600.000 euros on l’any 2005 es varen gastar
30.000 euros per al pla general, després hi ha un primer
projecte ja acabat que és la senyalització del Parc Natural de
l’Albufera de Mallorca, l’adaptació també d’aquest pla, en total
72.000 euros; està fet també el pla i el disseny i estan
colAlocades a l’àrea de Son Real, i també estan colAlocades les
de les Fonts Ufanes, més el que va ser la previsió inicial de
Serra de Tramuntana. Hi havia un concurs en licitació, no sé si
eren de 50.000 o de 60.000 euros, que feien referència a
adaptar els espais d’altres finques públiques i (...) Vostè d’això,
de projectes que vénen darrera, que no ha perdut els doblers,
perquè em consta que els té, li queden més de 300.000 euros.
Vull entendre que aquest nou pla de senyalització és continuar
amb la senyalització d’aquells paratges que han sortit, o parcs
naturals o reserves, que estaven al concurs. Vull saber si és
això. A mi em sembla bé que li vulguin dir nova senyalització
i els seus companys del BLOC i el PSOE estaran contents, però
almenys jo sí que vull saber la veritat.

També li volia demanar, hi deu haver una part d’aquest
milió 200.000 euros que incrementa en espais de natura per
poder posar en marxa tot el tema dels paratges naturals de la
Serra de Tramuntana. És a dir, el paratge s’aprova dia 16 de
març del 2007, és a dir a dos mesos escassos de les eleccions,
i amb això que vostè té dues places, allà, dotades, que es varen
aprovar el mateix dia, una plaça de director i una de tècnic
superior, i jo sé que no tenia res més per posar en marxa aquest
tema. Voldria saber si aquest milió 200.000 euros si part aniria
també damunt això.

I clar, si d’aquestes preguntes que he fet, si el pla
d’estabilitat que li passa el transfereix a IBANAT, aquests 3
milions d’euros on 800.000, 900.000 haurien de ser a capítol 1
per complir amb el pla d’estabilitat, vull entendre que amb
incendis, volem entendre que en prevenció d’incendis es farà
el que hi havia en aquests moments. No veig increment de
mitjans aeris o si la política, que jo li lloaria en aquest cas, pens
que l’esforç l’hauria de fer Madrid si pensa reivindicar un Air-
tractor més o un Canadair més que cobreixi d’Inca cap al sud
de Mallorca i les Pitiüses, i un altre que és el que està a Port de
Pollença, que cobreixi d’Inca cap al nord de Mallorca i
Menorca.

Pel que fa a l’altra qüestió, vull entendre que el tema dels
arbres, de la resembra, vostè continuarà amb el projecte que hi
havia de sembrar per cada quatre habitants un arbre a les Illes
Balears, és a dir a Nairobi la Premi Nobel de la Pau va plasmar
que seria bo que se sembràs un arbre per cada sis persones que
vivim en aquest món, el Govern balear l’any passat ja va
complir, un arbre per cada quatre, un increment d’un 33%; vull
demanar si es pensa continuar a voler sembrar 250 arbres cada
any, que el que representa és un per cada quatre, un increment
d’un 33%, ja que la maquinària, com molt bé he volgut
entendre que ha volgut dir, ja està a Menut i es pot fer això.

També voldria saber si el reglament de l’autoritat de gestió
que han de tenir reserves naturals, parcs naturals, paratges o
monuments naturals, especialment les tres primeres, el
reglament de l’autoritat de gestió, on dóna incorporació als
propietaris, si sortirà prest de la conselleria. I quina partida és
la que la conselleria destina, no sé si en destina cap, a compra
de finques públiques. També quin criteri de compra de finques
creu que ha de seguir el Ministeri de Medi Ambient, i també
com serà aquest conveni que creu que es pot signar de torrents,
si serà semblant als altres, de 50 i 50, o si assumirà el cent per
cent el Govern central.

Després, quins terminis creu que tendran les infraestructures
del conveni d’infraestructures d’aigua d’Eivissa que poden
donar-se per començades, si serà al llarg d’aquest primer
semestre, ja sé que és Madrid, no depèn de vostè, però a veure
aquest tema con serà.

Per una altra part li volia demanar a Cala d’Hort, mantendrà
l’àmbit que es va aprovar el dia que es va aprovar la LECO o
s’ampliarà? A Llevant, l’àmbit vull entendre que és el que es va
deixar més les finques que s’han incorporat, si és així. I després
la gestió que vostè ha anomenat, que pensa posar en marxa una
gestió en els espais de Xarxa Natura 2000, on no sigui públic,
si pogués concretar un poquet més com pensa arribar a aquest
acord amb la gestió.

I després l’altra cosa, hi havia una part de doblers que es
poden destinar a convenis amb propietaris, per exemple, a
qualsevol parc natural o paratge natural perquè es puguin
preservar excursions clàssiques, perquè es pugui passar sense
cap problema, convenis d’aquests en té per firmar a la vista?

Tema del canvi climàtic. Vull entendre que vostè fa una
nova estratègia de canvi climàtic, jo record que quan vàrem
començar la legislatura passada, jo vaig assumir l’estratègia
d’educació ambiental que havia deixat el govern anterior, feta
per la Sra. Rosselló, per (...), jo puc entendre que aquí no es
respecti i es vulgui fer una nova estratègia. Ja la veurem quan
la presentin, em sembla molt bé, si creuen que ha de ser més
ambiciosa li alab el gust, en tot cas nosaltres voldríem saber
quina força li pensa donar -i en això, sense que serveixi de
precedent, coincidesc amb el portaveu del BLOC-, quina força
li volen donar a la Comissió Interdepartamental, perquè malgrat
diguem que hem pujar un 50% el pressupost de canvi climàtic,
el pressupost de canvi climàtic de 800.000 euros ha passat a
1.600.000, és a dir no té 40 milions i passa a 80, però és que no
té per què tenir-los, perquè jo crec que la seva principal feina
és la de coordinació de tots els departaments del Govern.
Davant això, m’agradaria saber, vist que mantenen el conveni
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amb la UIB en aquest sentit, que crec que és la clau, és a dir
nosaltres hem de fer la predicció per d’aquí 20 anys, i tal
vegada d’aquí 4 o 8 anys podrem prendre mesures importants
per al que passarà d’aquí 20 anys, la resta és fer demagògia,
cercar quatre vots, però tanmateix la veritat és aquesta; i amb
això nosaltres serem responsables amb vostè en tot moment.
Davant aquest tema m’agradaria saber, aquesta coordinació que
nosaltres vàrem aconseguir amb centres d’educació, amb
habitatge públic, amb tema d’infraestructura sanitària, amb
residències sociosanitàries, amb centres de salut, si aquest és el
seu objectiu.

I una altra qüestió a què vostè ha donat importància, que és
el tema de la qualitat de l’aire, que lògicament té molt a veure
amb els canvis climàtics que hi pugui haver, vostè s’ha trobat
una xarxa d’estacions meteorològiques, set a Mallorca, dues a
Menorca, dues a Eivissa i una a Formentera, més una xarxa de
captadors de polAlen, que n’ha trobat un a Formentera, un a
Eivissa, un a Menorca i un a Mallorca més una mòbil, més una
que l’aporta la Universitat, si això ho pensa ampliar o no.

I també sobre aquest tema, nosaltres no vàrem ser capaços
d’aprovar el decret de zones humides, reconec aquest tema, a
veure si vostè creu que el podrà treure aviat, hi havia moltes
dificultats, no sé si ho podrà aconseguir o no.

I passa a recursos hídrics ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Supòs que ja m’he passat ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ja du quasi tres minuts de més.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Bé, d’acord. Això és una conselleria molt grossa encara que
n’hi hagi que no ho creguin.

L’altra qüestió que li vull plantejar és el pla de qualitat
d’aigua, jo veig que vostè assumeix un fet que crec que està
molt bé, que és que encara que no sigui competència seva la
qualitat d’aigua, assumeix el repte que va agafar el govern
anterior, cosa que no havia passat mai amb cap govern dels que
havien governat anteriorment, vull entendre que vostè arribarà
i tirarà endavant el projecte d’infraestructures més o menys que
s’havia trobat. El que li vull demanar és si l’aigua a Deià,
l’aigua a Portocolom, l’aigua a Valldemossa, l’arribada d’aigua
a Manacor i a Porreres he volgut entendre que seria a través
dels concursos, però a aquests altres municipis si hi arribaria,
i li volia demanar a veure si amb el tema de reutilització
d’aigua terciària que en aquest moment que en aquest moment
en té molta, a veure si podrà aconseguir el que nosaltres no
vàrem ser capaços d’aconseguir canviar en el Ministeri de Medi
Ambient, que és que el conveni que té Agricultura per a
reutilització de reg d’aigua, es pogués reutilitzar per fer

convenis com aquests que vostès tenen signat a Cala d’Hort, on
hi ha un 33% de l’ajuntament, un 33% del Govern balear... -
acab, acab, Sr. President- ...i un 33% del ministeri. D’aquesta
manera és que es perdran molt de doblers que no
s’aconseguiran gastar en agricultura, i jo crec que això seria
una forma d’utilitzar aquest tema.

I acab demanant-li el següent: les depuradores d’Alaró, Can
Picafort, Port d’Addaia, Sant Carles, Cala Tarida i Santa
Eulària, si em podria dir de quina forma s’executaran i si
aquestes aniran dins aquest aval de 49 milions d’euros de l’any
passat. I si continuarà amb el Pla de fuites d’aigua que hi havia
en marxa per part de la conselleria. I si mantendrà els
contractes amb les empreses amb discapacitats per al
manteniment dels jardins de les depuradores. I les altres quatre
direccions generals en el pròxim temps diré el que pens, perquè
tanmateix llegirem el discurs de la comissió i continuarem fent
feina durant els pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel
Àngel Grimalt i Vert):

Bé, respondre i donar detall de totes les demandes
d’informació que m’han fet serà complicat, perquè alguns
només m’han donat el número de programa i la veritat és que
no hi ha temps pràcticament ni de mirar-ho.

Començaríem amb un tema que en certa manera està darrere
moltes de les coses que plantegen tots vostès. Ja els he dit en un
començament que aquesta conselleria, tot i tenir un pressupost
important, tot i haver-lo incrementat en relació a l’any passat,
no té un pressupost suficient per fer front a les seves
necessitats. Vull dir que aquesta conselleria està i continua, i ha
estat, i en això don la raó al Sr. Font, sempre mal dotada
pressupostàriament. És cert que aquest govern fa un esforç per
corregir això però continua essent insuficient, i el problema ja
no és un problema d’aquest govern o d’un altre, sinó també és
un problema de finançament de la comunitat autònoma, i en
això coincidesc amb vostè: aquesta comunitat autònoma té un
problema greu de finançament i hem de resoldre’l quan es
renegociï, que crec que toca l’any que ve, perquè si no
difícilment podrem fer tot allò que els ciutadans requereixen
que es faci.

En relació a la reforestació, que me n’han parlat també
alguns de vostès, sí, Sr. Font, nosaltres tenim la intenció de
sembrar 250.000 arbres cada any, és a dir, 1 milió d’arbres en
aquests quatre anys, però el que ens agradaria és que aquests
arbres sobrevisquessin i que no acabassin essent aliment de les
cabres, perquè efectivament..., és a dir, la reforestació són dues
actuacions que s’han de fer paralAleles: una és la de sembrar els
arbres i l’altra la de controlar les poblacions de cabres
assilvestrades perquè si no estàs fent una feina i estàs invertint
uns doblers que no serveixen per a res. Per tant volem no tan
sols semblar el milió d’arbres sinó assegurar que bona part
d’aquest milió d’arbres acabin sobrevivint. El milió d’arbres
evidentment en els quatre anys, no l’any que ve perquè, d’això,
no en tenim possibilitat.
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El Pla de senyalització. És cert que es varen fer algunes
actuacions durant la passada legislatura encaminades cap a
aquest objectiu, però la veritat també és que si vas pels parcs el
problema hi és, i nosaltres el volem resoldre. A cada illa que he
anat se m’ha reclamat solucionar el problema de senyalització:
se’m va demanar a Formentera, se’m va demanar a Eivissa, i a
Mallorca també és evident la necessitat d’una adequada
senyalització perquè jo crec, a més, que és molt important i
molt educatiu que quan un ciutadà entri a un parc natural sigui
perfectament conscient que hi entra i que hi és i, a part d’això,
que hi pugui circular amb comoditat.

Deixalleries. Com feim comptes tirar endavant el tema de
les deixalleries? Primer fa falta una regulació, i aquest
regulació la volem anticipar al Pla director de residus perillosos
i fer una regulació específica per a les deixalleries, amb uns
terminis d’adaptació dels diferents municipis, calibrant els
requeriments de cada una de les deixalleries en funció de la
mida de la població a servir, i evidentment aquesta tasca,
llavors, de transformar els punts verds, o construir, o crear les
noves deixalleries, no seria una tasca exclusiva del Govern sinó
que correspondria també als ajuntaments i als consells
colAlaborar i, en tot cas, correspon també al Govern fer la seva
aportació i el seu esforç.

Implantació d’educació ambiental; jo crec que tots
coincidim que és fonamental, que és una inversió de futur. I en
relació al canvi climàtic el que sí els volia explicar, que, a això,
tots hi han fet esment, és, escoltin: nosaltres no farem la lluita
contra el canvi climàtic des de la Direcció General de Canvi
Climàtic, entre altres coses perquè si havíem d’aconseguir
aturar la contribució de les Illes Balears al canvi climàtic amb
el pressupost que tenim de l’Oficina Balear del Canvi Climàtic
o de la Direcció General del Canvi Climàtic, encara que
l’augmentem un 50, un 100 o un 200% no serviria de res. La
Direcció General de Canvi Climàtic el que ha de fer és liderar
i coordinar les actuacions de tot el Govern, i en aquest sentit és
molt important la transversalitat; la setmana que ve ja reunim
representants de totes les conselleries del Govern per presentar-
los un esborrany de l’Estratègia balear del canvi climàtic
perquè precisament inclou mesures que afectaran totes les
conselleries i és important que en parlem entre tots, i aquest és
el sentit i el lloc on s’ha de lluitar contra el canvi climàtic per
part del Govern de les Illes Balears, amb una actuació
coordinada de totes les conselleries. 

Òbviament és fonamental la comissió interdepartamental,
que a més a més hem modificat la seva composició perquè hi
siguin totes les conselleries, i evidentment les mesures que
adoptarem no només les implementarem nosaltres, sinó que les
hauran d’implementar totes les conselleries, i a més a més en
una segona fase hauríem d’anar més enllà i preveure que també
les altres administracions, ajuntaments, consells insulars i fins
i tot altres agents que poden contribuir a la seva minimització,
també s’hi impliquin. Per tant les mesures no seran evidentment
de la conselleria, seran de tot el Govern, i les hem d’adoptar
entre tot el Govern.

Direcció General de Biodiversitat. Jo, de la Direcció
General de Biodiversitat, els de reconèixer que la veritat és que
no estic satisfet del pressupost que té assignat; és a dir, jo pens
que la Direcció General de Biodiversitat hauria de tenir més

pressupost, però els duros no s’estiren, i l’assignació que
teníem era la que teníem i hem hagut de prioritzar. La veritat és
que si al final, per exemple aquest conveni en tema de torrents
que estam negociant amb l’Administració de l’Estat, si al final
aconseguim més recursos per fer front a les necessitats
d’intervenció en els torrents, tal vegada llavors serà el moment
d’estudiar modificacions pressupostàries que permetin
solucionar, diguéssim, l’insuficient finançament de la Direcció
General de Biodiversitat. La veritat és que en confiam, confiam
aconseguir recursos suplementaris i poder tenir més marge
d’actuació, però de moment amb els que tenim intentarem
treure’ls al màxim el suc.

Pla de fuites, no sé qui m’ho havia demanat. Existeix un pla
de..., continuarem amb el Pla de fuites, un de nou amb 1 milió
d’euros. Per tant en el tema de les fuites evidentment és
fonamental continuar-hi fent feina. 

Abocaments de Ciutadella, denúncies dels veïns. És una
zona contigua a l’obra que sembla que s’ha explanat el terreny
per ubicar uns contenidors que seran oficines d’assistència a les
obres. Això és la informació que tenim. Si no s’ha fet així i s’ha
anat més enllà evidentment se cercaran les responsabilitats que
corresponguin. De moment la informació que em donen de
ports és que allà hi han d’anar les oficines d’assistència a les
obres i que només és una explanació. Evidentment si no..., si
s’ha anat més enllà es depuraran les responsabilitats i
s’adoptaran les mesures que siguin pertinents.

Tema pressupostos continuistes que plantejava el Sr. Font.
Jo no sé si vostè considera que els pressupostos són
continuistes; nosaltres pensam que -i ja l’hi he dit al principi-
mantenim aquells compromisos que consideram que eren
positius i feim aquelles actuacions que, continuant la línia que
ens trobam, pensam que són bones, en alguns casos introduïm
algunes correccions o començam alguns aspectes que vostès no
havien prioritzat, però ja li he dit en un principi que l’objectiu,
segurament en els següents exercicis sí que ja tendrem més
marge de maniobra, però l’objectiu era, en la mesura del
possible, continuar allò començat per no perdre esforços ni
perdre feina feta, perquè jo crec que això és important.

En relació a Espais de Natura també voldria assenyalar que
l’empresa Espais de Natura que ens hem trobat és una empresa
en construcció i que té problemes importants. Li incrementam
el pressupost per mirar d’anar fent front a aquestes necessitats,
però la veritat és que així i tot veim que aquesta empresa no
està encara completament activa i que farà falta un major
esforç, i en aquest sentit el que deia abans en general per a la
Direcció General de Biodiversitat és especialment vàlid per a
Espais de Natura, ja que si en qualque moment podem
aconseguir recuperar fons d’altres direccions generals perquè
arribem a acords amb el ministeri i els poguéssim, diguéssim,
injectar a Espais de Natura, la veritat és que és un dels llocs on
consideram que fa més falta.

Compra de finques públiques. Em sembla que tenim
750.000 euros per a adquisició de finques, però bàsicament
confiam en els 40 milions d’euros que en quatre anys pensa
invertir el Ministeri de Medi Ambient per a adquisició de
finques de litoral, perquè evidentment les possibilitats
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pressupostàries que en aquest moment tenim com a govern són
aquests 750.000 euros i això tampoc no dóna per fer filigranes.

Àmbit dels PORN. Ja ho he dit en repetides ocasions i crec
que això seria important que quedàs clar: en els PORN que hem
reiniciat estam oberts, durant la tramitació, a arribar als acords
que faci falta amb propietaris, però volem, i en aquest sentit
volem ser continuistes, volem respectar allò que diu la LECO,
que la majoria de propietaris hi estiguin d’acord. És a dir, si un
moment donat un propietari queda envoltat d’altres que sí que
volen entrar, evidentment hi entrarà, hi estigui d’acord o no
perquè al final hi ha un interès públic i el que no podem fer són
coses rares, però la voluntat és arribar al màxim consens amb
els propietaris perquè al final consideram que estam actuant
damunt finques seves i que la seva complicitat és fonamental en
aquest aspecte. La veritat és, de totes maneres, que la
disposició que en aquests moments tenen els propietaris no és
dolenta, però perquè fos encara més positiva, el que parlàvem
abans, que és una major dotació pressupostària d’Espais de
Natura Balear seria fonamental. En aquest sentit potser els
confiats van a l’infern, però confiam aconseguir finançament
per a altres temes, per al tema de torrents, del ministeri, per
poder alliberar recursos i destinar-los aquí.

Xarxa meteorològica. Efectivament tenim una xarxa
important i ens agradaria aprofitar-la més, i avançar cap a la
creació d’un serveis de seguiment del clima, d’un servei de
seguiment gairebé meteorològic que aquest govern no té, i que
és una llàstima no aprofitar més la xarxa que tenim, tot i que en
aquests moments el servei meteorològic, com vostè bé sap,
sigui competència d’una altra conselleria.

Per altra banda en relació al Pla de qualitat d’aigua sí, la
conselleria s’hi vol implicar. Som conscients que és important
com a país donar una aigua de qualitat als ciutadans, i si bé la
responsabilitat immediata és dels ajuntaments nosaltres pensam
que hi hem de ser darrere o hi hem de ser devora per ajudar-los.
Evidentment nosaltres no podrem pagar al cent per cent les
infraestructures però sí que estam oberts a arribar a diferents
fórmules de colAlaboració. N’hi ha una que seria que nosaltres
facem les obres i llavors els venguem l’aigua, i l’altra és que
colAlaborem i invertim conjuntament i l’explotació la duguin
ells. Vull dir que hi ha diferents fórmules i es tracta d’arribar a
acords amb els ajuntaments perquè els ciutadans, que al final
són els que ho pateixen, tenguin aigua de suficient qualitat. De
tota manera la veritat és que amb la interconnexió que es
planteja de cada vegada serà un tema menys municipal i més
global, és a dir, pensar amb els ajuntament, amb els municipis
com a compartiments estancs a dia d’avui és absurd; si es
contamina un aqüífer afecta diferents municipis; si un moment
donat tenim una dessaladora, la dessaladora subministra molts
de municipis. Per tant es tracta d’anar avançant en la idea que
hem d’oferir aigua de qualitat a tothom al marge del terme
municipal on ens trobem.

Per altra banda, evidentment volem continuar amb les
empreses de discapacitats ajudant..., de fet ara em diuen que ja
està en marxa la renovació, supòs..., ja està renovat, idò millor,
però evidentment, com no podia ser d’una altra manera això, al
marge d’objectius mediambientals hi ha objectius socials
importants.

Bé, i en relació a qüestions més concretes, Deià, l’aigua
potable de Deià està en estudi des de Sóller arribar a Deià; a
Valldemossa està pressupostat 4,5 milions per a aquest pròxim
exercici; l’arribada a Manacor i Porreres també la concessió
està en marxa la seva licitació o la seva propera licitació. I en
reutilització de l’aigua també volia avançar que la reutilització
ha de ser agrícola però també ha de ser per a zones verdes i
hotelera, i evidentment, com no pot ser d’altra manera, perquè
legalment ha de ser així pel tema dels camps de golf. De tota
manera en el tema dels camps de golf una cosa a apuntar que
estam estudiant per implantar l’any que ve, és que els camps de
golf tenen l’obligació de pagar la depuració, i això en aquests
moments és cert en certa manera, i hem d’avançar en aquest
sentit. 

Per altra banda les depuradores de Can Picafort i Port
d’Addaia es licitaran i seran concessió; Alaró està en estudi que
sigui en concessió; la depuradora de Santa Eulària tenim previst
iniciar l’ampliació i la remodelació l’any que ve; com vostè sap
hem prioritzat per a enguany Platja d’en Bossa, però és un
objectiu per a l’any que ve. 

L’increment dels mitjans aeris, si no vaig malament, s’ha de
negociar el nou contracte i hi ha previst l’increment de mitjans
aeris que està previst i pressupostat l’increment que no aniria
a través de l’IBANAT, si no vaig malament, sinó a través
pròpiament de la conselleria. 

Deute. Bé, jo crec que efectivament incrementarem el deute,
no queda altre remei si volem fer coses, i el que he dit abans:
aquesta comunitat autònoma té un problema i un problema
global. Una altra cosa és, i jo crec que en aquesta concreta
conselleria és cert que el deute acumulat, el deute que
s’arrossega és molt important, són 600 milions d’euros, però
també és cert que aquest deute òbviament no es va generar tot
els darrers quatre anys, ni és per mala gestió, tampoc, de
governs anteriors. Aquesta comunitat autònoma en el seu
moment va fer un esforç molt important, sobretot en tema de
depuració, i així com a la resta de l’Estat ara els ho estan
pagant, nosaltres ens ho vàrem fer tot solets, i jo crec que això
en certa manera és un deute històric que té l’Estat amb
nosaltres que estaria bé que es tengués.

En qualsevol cas una altra cosa és que altres conselleries
potser sí que han estirat més el braç que la màniga i que han fet
despeses que no són tan necessàries, però jo sí aquí vull dir que
a la Conselleria de Medi Ambient la veritat és que allò que ens
estam trobant és que s’invertiren en coses que són positives per
a la ciutadania i que nosaltres volem continuar amb aquesta
feina, i per tant no ens queda més remei que continuar-nos
endeutant.

Àrees recreatives. Està prevista una a la zona nord i una
més a la zona de Palma; estam cercant un lloc per a una nova
zona d’acampada a la zona de Llevant. Les àrees recreatives i
les zones d’acampada, la seva potenciació és molt important
perquè evita que..., concentra, concentra els usuaris i evita que
envaeixin i facin malbé zones més sensibles. Per tant, en aquest
sentit estam fent feina per crear-ne de noves.
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I jo sí que..., sé que m’han demanat moltes més coses, però
com que em demanaven en referència a projectes, a programes
concrets i em deien el número, la veritat és que ara no tenc
temps d’anar mirant cas per cas. Per tant si tenen qualque cosa
concreta que els interessi els ho podria anar contestant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, senyora...

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, molt breument. És una reflexió final
arran d’una observació que ha fet el Sr. Carretero sobre el que
representa el medi ambient. Podria semblar que després
d’aquesta compareixença i sobretot amb la intervenció del
Partit Popular, que pretén presentar aquest projecte com un
projecte de continuïtat, es pogués pensar que aquest govern
realment té una mateixa actitud cap el medi ambient que el
govern anterior, i jo en aquest sentit i com a part d’un grup que
dóna suport a aquest govern, jo vull manifestar que crec que
d’una manera claríssima aquest govern té una actitud cap al
medi ambient radicalment diferent de la del Partit Popular,
perquè això té a veure amb temes com ordenació del territori,
té a veure amb temes com mobilitat, té a veure amb molts altres
aspectes, i en aquest sentit jo crec que és important aquesta
reafirmació i que no hi hagi malentesos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Més intervencions? Sr. Melià? Sr.
Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que es parla de
continuïtat dins un canvi, per descomptat, evident del que són
les prioritats d’uns o altres. Jo crec que he estat el primer
portaveu que he fet esment de la bona feina que es va fer dins
medi ambient, de valorar positivament que el nou conseller
vulgui donar continuïtat però també des d’una visió crítica del
que era el global de les accions de govern de l’anterior govern.

El mateix quant al deute. És evident que vostè s’haurà
d’endeutar, és evident que el deute és necessari, i que un deute
és un recurs positiu per allò que realment sigui necessari, però
en aquesta comunitat s’ha generat un deute de manera
irresponsable per qüestions que no eren prioritats, perquè la
realitat financera és la que és, no val açò de donar excuses que
estam mal finançats. Per primera vegada s’estan posant les
passes correctes amb una estratègia a mig i llarg termini que
crec que donarà fruits. Ja ho estam veient, almenys ara es
reconeix per part de Madrid aquesta manca de recursos, i el que
s’ha de fer és feina amb els recursos que hi ha i realment
establir les prioritats allà on toca. Evidentment medi ambient és
una prioritat, creim que aquest increment inversor és
absolutament necessari i per tant mai no serà criticat un
increment del deute per aquestes qüestions.

Quant a la resposta que m’ha donat de les oficines
d’assistència de les obres, nosaltres ja coneixíem que
l’explanació era per aquestes qüestions. La crítica no és per
açò, sinó perquè sembla ser, sembla ser que no estava
contemplada aquesta explanació en el projecte, almenys açò no
està contemplat en el projecte que ha estat a exposició pública
a l’Ajuntament de Ciutadella, i crec que l’administració, i
sobretot aquesta conselleria, ha d’actuar de forma transparent
i ha d’actuar de forma exemplar quant al compliment dels
projectes i de totes les mesures en favor del medi ambient,
perquè si no es fa d’aquesta manera hi perd..., és una pèrdua de
credibilitat que va en detriment del prestigi de les institucions;
i en el cas que jo conec de Ciutadella també li vull fer la
reflexió que aquest prestigi, aquesta credibilitat està tocada. No
sé si vostè coneix els casos de (...) o Son Savineta, que estan
ara damunt els diaris, on hi ha informes incomprensibles que
creim que s’han de donar moltes explicacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Carretero. Pel Grup Popular, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, jo vull entrar..., ja em va bé que cadascú se senti
feliç interpretant d’una manera distinta el que hi ha, si és
continuista o no és continuista, a mi ja em valen les
explicacions que hi ha hagut, i a més hi ha una cosa que no
falla, que és el document, i com que no he tengut temps per a
tot, jo don per bones les explicacions que m’ha donades, i
segons quines coses més intentarem contactar amb vostès
mateixos o amb el seu equip per tenir l’aclariment.

Una de les coses que amb l’aigua no se’ns ha aclarit i
m’agradaria saber-ho és l’aigua a Portocolom, a veure aquest
projecte si el pensen dur endavant. 

Ens han quedat coses importants a la primera intervenció,
que és el tema de l’Agenda Local 21. És a dir, tenim una
agenda local 21 que l’any 2003 hi havia 38 municipis dels 67
immersos, on a finals del 2007 es preveia que serien 63, i vaig
voler entendre a la compareixença del conseller que quasi tots
han iniciat, amb la qual cosa aquests 4 que faltaven és un 10,
perquè de 38 vàrem passar a 63, però hi ha hagut un pla
d’ajudes que ja tots els que estaven dins la xarxa i ja tenien
unes subvencions més altes que el que era l’ajuda per posar en
marxa agenda local 21, jo no sé a quina partida, o si hi ha o no
ajudes per al que són ja projectes per desenvolupar que de
qualque manera s’han acordat.

L’altra qüestió que volia demanar és la següent: el tema de
Secretaria General, Comissió Balear de Medi Ambient, tot
això. És a dir, pensen fer qualque canvi funcional, organitzatiu
del cos d’agents de medi ambient? Com que a mi me varen
donar molta canya, m’agradaria saber què passa ara.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 12 /  15 de novembre del 2007 189

 

L’altra qüestió. Vostè ha estat xerrant que pensen donar un
impuls important damunt el tema IPPC avaluació ambiental
estratègica. Bé, aquesta passada legislatura s’ha passat l’IPPC
de l’abocador de cua i dels forns de Tirme, s’ha passat a la
cimentera de Lloseta, s’ha passat Mac Insular, s’ha passat
l’ampliació de Son Reus i l’ampliació de Maó. No crec que en
faci tantes aquesta legislatura tan grosses i voluminoses com
aquestes indústries contaminants. M’agradaria saber en aquest
sentit aquest impuls que li volen donar, cap on va.

L’altra qüestió. Què pensa de la instalAlació de parcs eòlics
o fotovoltaics en sòl rústic? Perquè clar, hem de complir amb
uns megavats d’energia neta, però després resulta que ens fan
mal als ulls els molins o les plaques. I per altra part,
lògicament, no volem energia nuclear i tot aquest tema. És a
dir, volem complir amb aquest tema o no? Aquí la Comissió
Balear de Medi Ambient és la madona, amb diferència, per
molt que vulgui dir Indústria, o Presidència, o qualsevol altra.

L’altra qüestió és degut al gran nombre de planejaments que
s’han d’adaptar als plans territorials de cada consell, o de cada
illa, pensen ampliar la dotació de personal a la Comissió Balear
de Medi Ambient en aquest sentit? Jo li ho dic perquè crec que
aquí hi ha molta feina a fer i a veure si pensen fer alguna cosa
en aquest sentit.

Després l’altra qüestió és si pensa ampliar el nombre de
fondeigs ecològics. Vaig voler entendre a la compareixença que
sí, però veig que avui no n’ha parlat.

L’altra és, hem sentit aquests dies la recàrrega d’aigua de
les Fonts Ufanes. Nosaltres això ho veim un tema sagrat, però
si és per quan corre el torrent, recarregar tal vegada qualque
aqüífer, com és el de Crestatx, estaríem d’acord. Voldríem
saber si va per quan corre les Fonts, o quan no corren, que és
quan hi estaríem en contra i supòs que el BLOC també.

L’altra qüestió és el tema de la tarifa única d’aigua per a tot
Balears. La pensen implantar per tot igual?

I l’altra és en tema de caça. Pensa transferir caça a finals de
legislatura o abans?

L’altre tema. Ha contestat el tema de Valldemossa i
l’arribada a Manacor. Jo tenc res a dir de Valldemossa, em
pareix molt bé, ho teníem programat, però jo crec que allà on
és més necessari és a Deià. I Deià té el projecte fet i sobretot,
té l’acord del dret de pas de tots els propietaris i no ho haurà de
gestionar ABAQUA. M’ha parlat de les concessions de les
EDAR. M’agradaria saber si el CAR de Formentera pensen
donar-li una subvenció per al centre de descontaminació de
cotxes a Formentera.

I vaig acabant. Només li volia dir en el tema de protecció
d’espècies. Vull entendre també que el tema del virot i sobretot
el tema de la milana, ens podem convertir en centre de
referència de tot el món si seguim amb aquesta idea que teníem
de fer un gran centre d’investigació.

He volgut entendre de la seva intervenció que en el tema de
les eco-escoles pensen seguir endavant amb aquest projecte.

I volia acabar amb el tema del canvi climàtic. Vostè rep una
herència que en fotovoltaica, el que és potència instalAlada,
maldament ja sé que Energia està a Indústria i Energia, però
clar, aquesta transversalitat que xerram... Vostè rep una
herència l’any 2006, crec que s’haurà instalAlat l’any 2007, que
té de potència instalAlada 6.378.000 vats. El que implica de
creixement respecte el 2003, que eren 2.192.000 i vostè ara en
té 6.378.000. És a dir, 4 milions més instalAlats. Del total que
s’han instalAlat a Balears en tota la història, 6 milions,
4.270.000 se varen instalAlar els darrers 4 anys, maldament
nosaltres facem una política destructiva i tot aquest rollo.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, no ho adorni. Concreti.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Deixi'm acabar. Vostè creu que un animal polític com jo
deixaré d’adonar-me d’allò que realment em puc lluir?
M’ajustaré, Sr. President.

Si no aclarim el tema de l’impacte de camps de fotovoltaica,
aquest no l’augmentarem. El Partit Popular fa una crida perquè
puguem arribar a un acord tots els partits perquè d’aquí pocs
mesos s’acabarà la subvenció per a les empreses que volen
instalAlar aquest tema. I després ja haurà de ser el Govern el que
posi de la seva butxaca i el deute serà més gran. Per tant, jo
crec que hauríem d’arbitrar unes normes de minimitzar
l’impacte per aconseguir més energia renovable.

Sr. Conseller, vostè rep una herència allà on les emissions
actualment del transport privat s’han estancat i el transport
públic estan pujant. Per tant, és un bon indicador. S’està
equilibrant les emissions i l’Oficina del Canvi Climàtic ho té.
Però jo vull que em digui com pensa complir amb Kyoto? A
veure si coincideix amb mi.

És la meva darrera intervenció. Hi ha una qüestió, nosaltres
sabem, som conscients que emetem més de 10 milions de tones.
Vostè coincideix que l’entrada del gasoducte li reduirà aquest
1,5 milió de tones que el Pla d’eficiència energètica li reduirà
devers 1.300.000. I un tema molt important, quan tots estiguem
connectats amb la península, amb el gas, ara quan Madrid ens
calcula aquests 10 milions, o nosaltres calculam els 10 milions,
resulta que per cada megawatt/hora a la península només es
computen 0,427 tones de CO2, perquè allà tenen energia
nuclear, hidràulica i aquí és tèrmica o de cicle combinat, o
carbó. Vostè està d’acord que quan connectem els megavats
produïts no els calcularan a 0,843, que és el que dóna que
estiguem passats i que serà 0,427 i si li aplica el 1,5 de reducció
de gas vostè pot complir l’any 2012 amb Kyoto, maldament
Espanya no compleixi. I no vull donar cap culpa als qui ha (...).
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Moltes gràcies. Sr. President i Sr. Conseller, nosaltres
estarem a l’expectativa durant aquest any del compliment
d’aquest pressupost, perquè entenem com diria un bon ciutadà
d’aquesta terra, van un poc per dins el que ja està llaurat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font per la seva gran experiència i
aportació en aquesta comissió. Però li record que ha emprat 8
minuts en aquesta intervenció i només en tenia 5.

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel
Àngel Grimalt i Vert):

Tema continuïtat i canvi de prioritats. Mirin, els ho he dit al
principi i per ventura no ha quedat suficientment clar i ho
acabarem d’explicar. Si nosaltres haguéssim partit de zero,
sense projectes fets, sense res començat i haguéssim de
començar a planificar des del no res, per ventura en determinats
temes les prioritats serien unes altres. Ara, valoram de forma
molt important el fet que hi ha uns projectes en marxa, una
feina feta, una despesa feta i no volem tirar tot això a la
paperera i tornar començar. Això no vol dir que els següents
exercicis no es vagi veient una major diferència perquè les
prioritats en alguns temes seran distintes. Però, hem optat per
continuar allò ja començat.

Ara evidentment hi ha temes en què els canvis són
importants i que ja es veuen ara i a més, de vegades són coses
que no costen doblers, sinó que són fruit d’una altra manera
d’entendre les coses. Per exemple, en tema del canvi climàtic.
En tema del canvi climàtic adoptarem mesures que vincularan,
el nostre objectiu és adoptar mesures que vinculin a tot el
Govern i que impliquin mesures concretes, accions concretes
a desenvolupar per tot el Govern i no limitar-nos a anar cap a
recomanacions o campanyes de conscienciació, que també
estan bé i que també s’han de fer, però que també hi ha d’haver
accions valentes i decidides i que impliquin un cost i una
actuació concreta de cada una de les conselleries.

El tema de les deixalleries també nou. Sembla ser que la
legislatura anterior, la legislatura 99-2003 sí que es va iniciar
una feina sobre aquest tema i de fet, em consta que fins i tot es
varen visitar deixalleries a Catalunya per veure si el model
d’allà es podia implantar aquí. Però això la passada legislatura
no es va considerar prioritari i nosaltres ens agradaria que
aquesta legislatura fos una prioritat. Evidentment jo estic
convençut que el Sr. Font també ho veurà positivament, però ell
considerava unes altres prioritats. 

Tema del deute. Miri, jo no puc dir que en aquesta
conselleria..., com a mínim la part que corresponia a l’anterior
Conselleria de Medi Ambient, els afegits que han vengut són
una altra història, però no puc dir que a la conselleria es
malbaratessin els doblers, no ho puc dir perquè no ho he trobat.
Evidentment, l’anterior Govern consider que sí que va
malbaratar els doblers amb altres coses. Es varen fer unes
autopistes excessives, a més, ambientalment no sé fins a quin

punt sostenibles, molt cares en qualsevol cas. Es varen fer
actuacions que segurament nosaltres les hauríem fet d’una altra
manera. Ara, en el cas concret de la Conselleria de Medi
Ambient, la veritat és que en general les actuacions varen ser
mesurades.

Tema de Ciutadella. Ens preocupam i ens preocuparem pel
tema d’allò que s’hagi pogut fer allà perquè pel que vostè diu
excedeix allò que nosaltres ens pensàvem que s’estava fent. Ho
comprovarem, vull dir que coincidim que ja prou complicat ha
estat tot el tema de l’ampliació del port de Ciutadella per ara
crear més problemes dels estrictament necessaris.

Porto Colom, sí, estam estudiant solucions per a aquest
tema. Volem arribar a tota la costa del Llevant de Mallorca
amb l’aigua en alta. Concretament per al proper exercici tenim
un pressupost de 6 milions d’euros en aquest sentit i estam
estudiant opcions perquè..., supòs que m’ho demanen per una
concreta canalització des d’un pous cap a Portocolom i estam
estudiant solucions perquè se pugui integrar dins aquesta futura
xarxa. Evidentment ara no hem de fer una cosa que després no
serveixi. I sí, ho estam mirant.

Vostè em demana què faig comptes fer amb els AMA i els
parcs eòlics i fotovoltaics. Jo crec que facem el que facem
costarà el mateix, per tant, no crec que sigui un tema d’avui, no
crec que sigui un tema pressupostari. 

A la Comissió Balear de Medi Ambient sí que li he de dir
que la plantilla per a l’any que ve hi ha un increment de dotació
de places, 3 concretament.

Tarifa única. Jo crec que el tema està un poc verd encara,
però hi anam. Des del moment en què interconnectarem les
xarxes i que anam cap a una unificació progressiva de les
tarifes. Si bé és cert que el manteniment de tota una xarxa de
sanejament o de distribució, no és el mateix a un municipi que
està acabada de fer, que a un municipi que és vella i té
exigències d’inversió. Però en qualsevol cas la veritat és que
des del moment que tota l’aigua vendrà en certa manera allà
mateix, és lògic que es vagin unificant.

Després no es preocupi gens pel tema del centre
d’investigació de la milana i tot això. Continuarem aquest
projecte, a més és un projecte que és molt interessant.

I bé, són les tres i busques i crec que convé pensar amb
altres coses.

Moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. I arribats a aquest punt i supòs que
tots amb ganes de partir. Agrair primer de tot l’actitud de tots
els diputats i del conseller i la presència de tot el seu equip.

I no havent res més a tractar s’aixeca la sessió.
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