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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui.
En primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SOLER I TORRES:

La Sra. Soler substitueix Gaspar Oliver.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix el portaveu corresponent.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Miquel Gascón.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Anna Crespí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2009 (RGE núm. 9662/08).

Passam a la compareixença de l’Hble. Conseller de Medi
Ambient, per tal d’explicar els pressupostos de la seva
conselleria per a l’any 2009, segons escrit RGE núm. 9664/08.

Assisteix l’Hble. Conseller de Medi Ambient, Sr. Miquel
Àngel Grimalt i Vert, a qui saludam, acompanyat dels següents
alts càrrecs: Sra. Mercè López i Isern, secretària general; Sr.
Isidre Cañellas i Simonet, director general de Recursos Hídrics;
Sr. Miquel Ferrà i Jaume, director general de Biodiversitat; Sr.
Pere Ramón Bonet, director general de Medi Forestal i
Protecció d’Espècies; Sr. Josep Lliteres i Vidal, director general
de Qualitat Ambiental; Sra. Maria Magdalena Estrany i Espada,
directora general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental; Sr.
Bartomeu Calafell i Salom, director general de Mar i Litoral;
Sra. Margalida Miquel i Perelló, directora gerent de l’Agència
balear de l’aigua i la qualitat ambiental; Sr. Manuel Patiño i
Gómez, vicepresident de Ports de les Illes Balears; Sr. Domingo
Bonnín i Daniel, director de l’Institut balear de la conservació
de la natura; Sra. Josefina Martín i Ferreira, directora d’Espais
de Natura Balear; Sra. Joana Francisco i Vidal, cap de gabinet;
Sr. Josep Jiménez i Serra, assessor i el Sr. Antoni Llabrés i
Martorell, cap de relacions institucionals.

Té la paraula l’Hble. Conseller per fer l’exposició oral sense
limitació de temps.

Quan vulgui..

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, com
podem veure ha vengut molta gent a la compareixença perquè
aquesta és una conselleria molt grossa que té moltes direccions
generals, moltes empreses adscrites i per tant, l’exposició també
haurà de ser tal vegada una mica més llarga que segons quines
perquè l’abast de la matèria i dels serveis que depenen d’aquesta
conselleria així ho requeriran.

Abans de començar, m’agradaria entrar amb una dada que
ja la vaig dir l’any passat i que condiciona de forma important
aquest pressupost. El pressupost d’enguany de la conselleria, el
pressupost per a l’any 2009, és de 126 milions d’euros que
representen un increment del 3,74% en relació amb l’exercici
anterior, però desgraciadament aquests 126 milions d’euros no
estaran a disposició d’inversions i de projectes per a executar
l’any que ve  a la conselleria, sinó que una part important,
concretament més de 33 milions d’euros, hauran d’anar a pagar
la càrrega financera que suporta la conselleria i les seves
empreses.

Concretament la conselleria i sobretot, bàsicament, les seves
empreses arrosseguen un deute total de 630 milions d’euros que
representen una càrrega financera entre interessos a pagar i
quantitats a amortitzar per a l’any 2009 de més de 33 milions.
Per tant, realment els doblers disponibles no arribaran a 100. 

Ara bé, òbviament als pressuposts de la conselleria s’hi han
de sumar els ingressos propis que tenen les empreses públiques
i que també són doblers que té la conselleria en total per a la
seva activitat. Sumant el pressupost de la conselleria més els
ingressos de les empreses, que no són ingressos que derivin de
la conselleria, el total serien 258 milions d’euros. Per tant, la
quantitat és important. 

En la càrrega financera de la qual parlava abans, l’Agència
Balear de l’Aigua haurà de pagar entre interessos i
amortitzacions 26 milions d’euros, l’IBANAT 1,6 milions i
Ports de les Illes Balears 6,2 milions. En el cas de Ports es
duplica la càrrega financera en relació amb l’any anterior perquè
l’anualitat a pagar del préstec bàsicament per tirar endavant el
port de Ciutadella es van incrementant les quantitats per
l’amortització. 

En resum, l’increment previst per al 2009 és molt moderat,
cobrirà de forma molt justa l’increment de l’índex de preu al
consum. De fet, amb les dades que tenim interanuals en aquest
moment no cobriríem ni tan sols l’augment de preus al consum,
però sembla ser que aquest índex s’anirà moderant al llarg dels
dos mesos que queden per acabar l’any i parlaríem de l’entorn
d’aquesta quantitat, l’IPC que podríem tancar el 2008. Això
òbviament implica que no hi haurà un increment inversor, sinó
que hi haurà d’haver una certa austeritat.

Passant a l’anàlisi, precisament, del capítol 6, veuran el
capítol d’inversions de la conselleria, té un increment del 19%.
Per tant, parlam de 8 milions més, que es compensen amb la
disminució de 8 milions també en el capítol 7 ja que la càrrega
financera de l’agència disminueix i, a banda d’això, hi ha una
sèrie d’obres extres no contemplades en el préstec de TIRME al
consell insular que fan també que hi hagi una disminució al
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capítol 7. Per tant, al final, hi haurà un cert increment inversor
que es compensarà amb aquesta menor càrrega financera.

Si ho recorden, l’any passat la càrrega financera global de la
conselleria era de 40 milions d’euros. Per tant, aquesta menor
càrrega financera és la que permet augmentar les inversions.

Passam ja a l’anàlisi per direccions general. La Secretaria
General té un pressupost de 8,4 milions d’euros amb un
increment del 19%. Els objectius de la Secretaria General
òbviament són comuns a tota la conselleria: aconseguir
l’excelAlència en la gestió i donar suport jurídic i administratiu
a totes les direccions general; fer especial esment al Programa
d’assessorament ambiental; implantar i fer participar als
ciutadans en l’elaboració dels plans i programes ambientals i en
els programes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental. 

Un aspecte important, que a més forma part del paquet de
mesures contra la crisi econòmica que va aprovar aquest govern,
és la millora en l’eficiència i agilitat de la Comissió Balear de
Medi Ambient en la resolució dels seus temes que, com saben
és en certa manera un embut i un organisme i un tràmit que
implica un cert retard en la tramitació dels expedients. Ens
centram a resoldre aquest tema. 

Com ho resoldrem? Per una banda, amb la informatització
de la gestió dels seus expedients, en aquest moment no hi ha
implantat cap sistema informatitzat de gestió d’expedients,
s’està implantant; l’aprovació d’un decret d’organització i
funcionament, que substituirà els dels anys 80 i que pretén crear
comitès tècnics més especialitzats i més àgils en el seu
funcionament, i, per altra banda, amb una millor dotació de
recursos humans. 

Per altra banda, i com aspecte a destacar per a l’any que ve
la Secretaria General també assumirà la direcció unificada dels
agents de medi ambient. Aquesta és una reivindicació dels
sindicats i de l’Associació d’agents de medi ambient que
finalment hem acceptat i l’anirem implantant durant l’any que
ve i evidentment això suposa reforçar la capacitat de gestió de
la Secretaria General.

Passant ja a la Direcció General de Recursos Hídrics, té uns
pressuposts per a l’any que ve de 67,7 milions d’euros amb una
lleu disminució d’un 3,92%. Els objectius bàsicament se
centren, per una banda, amb el subministrament d’aigua potable,
inversions en millora del subministrament d’aigua potable (...)
als diferents nuclis de població, be sigui a través de l’Agència
balear de l’aigua o be a través de consorcis amb els ajuntaments.

He de destacar en aquest cas com a inversions importants la
millora de les dessaladores de Palma i d’Eivissa, aviat sortiran
a licitació les seves concessions, la interconnexió que permetrà
fer arribar l’aigua de l’eix Palma-Sa Marineta fins a Manacor i
Porreres que també està inclosa a la concessió de la dessaladora
de Palma que com dic aviat sortirà a licitació i la conducció fins
a Valldemossa que aquest sí que és un projecte que volem tirar
endavant l’any 2009.

En relació amb el Pla de qualitat de l’aigua potable ens
centrarem, i de fet ja s’hi fa feina, a resoldre els problemes dels
nitrats de Menorca, dins el pressupost del 2009 a través del
Consorci d’aigües de Maó s’executarà la potabilitzadora de Sant
Climent i ja es fa feina, amb pressupost d’enguany, per dur la
potabilitzadora de Muro a Es Castell, totes dues podrien
funcionar -confiem- si tot va bé abans de l’estiu del 2009.

Per altra banda, també donarem un impuls al Programa de
gestió de la demanda que completarà l’aprovació del decret de
tarifació progressiva que com saben està en tramitació, ja ha
acabat el tràmit d’audiència, ara resolem alAlegacions a fi de
poder-lo aprovar el més prest possible. Precisament, aquest
decret ja preveu tot un seguit de mesures i d’actuacions per
conscienciar la població i incentivar-la en la necessitat de
l’estalvi d’aigua.

Pel que fa a sanejament es preveuen actuacions en tres
àmbits que es financen a través, bàsicament o en bona part, del
canal de sanejament. Per una banda, com no pot ser d’una altra
manera, conservació, manteniment i explotació de les
depuradores existents, per altra banda, continuar amb
l’ampliació i modernització d’aquelles depuradores que ho
requereixen per mor de l’increment de població per
l’envelliment de les instalAlacions en el cas de les depuradores
que duen més anys en servei. D’això en parlarem en tot cas més
endavant quan parlem de l’agència, però he de realçar que en
aquest aspecte la necessitat d’inversió és important i per tant, és
important que el ministeri aviat s’avengui a firmar el Pla de
qualitat de les aigües o el Conveni del pla nacional de qualitat
de les aigües que representarà inversions importants al llarg dels
propers anys i que ens pot ajudar en aquesta tasca de
modernització de les depuradores.

Per altra banda, un tercer eix de sanejament és com ja vàrem
anunciar l’any passat i com ja hem fet amb les inversions que
hem fet enguany, la instalAlació de sistemes terciaris que
permetin la reutilització de l’aigua i, evidentment, en aquest
apartat és fonamental la colAlaboració de la Conselleria
d’Agricultura amb les seves basses de rec i les xarxes de
distribució de l’aigua regenerada i per l’altra banda també, la
colAlaboració d’ajuntaments. Ens agradaria també implicar-hi les
associacions hoteleres per poder reutilitzar aquesta aigua amb
el rec de zones enjardinades tant d’hotels com de zones verdes
públiques. 

Pel que fa a torrents continuarem amb la neteja i obres de
millora i canalització. Per a l’any que ve tenim prevista la
inversió de 25 milions d’euros a la Xarxa hidrològica de les Illes
Balears, però no trobaran els 25 milions als pressuposts perquè
no hem pressupostat -perquè no ho volem pressupostar mentre
no tenguem ho firmat- el conveni per a les obres de millora de
torrents per a l’any 2009 que com recordaran compleix el
compromís adquirit pel president Zapatero el mes d’octubre de
l’any passat que preveia una inversió de 15 milions d’euros a
l’any 2009 als torrents a les torrenteres de les nostres illes. 
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Òbviament aquest conveni com dic no té en aquests
moments reflex pressupostari, però confiam que sigui una
realitat, com ho ha estat el conveni del 2008 i d’aquesta manera
poder escometre importants inversions als torrents que travessen
zones habitades d’alguns municipis i especialment de Palma.

Les inversions més importants que sí que hi ha previstes són
el torrent de Vilafranca, el Torrent de Sant Miquel, el Torrent de
Son Brull, el Torrent d’Alaior i algunes actuacions a Palma si
bé, com dic, les grans actuacions queden pendents de la
signatura del conveni amb el ministeri. 

Pel que fa a un tema que ja du anys pendent de resoldre’s, el
de l’evacuació de les aigües pluvials al polígon industrial
d’Alaior amb un pressupost inicial de 4 milions d’euros que
segurament acabarà sent més elevat, en breu començarà, com a
obres d’urgència, una primera fase del projecte i durant l’any
2009 s’aprovarà el traçat definitiu de la segona fase del projecte
que actualment s’acaba de perfilar, juntament amb l’ajuntament,
i que es licitarà per tal d’acabar de donar solució definitiva a
aquesta qüestió. Per tant, abans de final d’any confiam tenir
adjudicat i poder iniciar les obres d’aquesta primera fase que
permetrà dur les aigües a una pedrera amb la qual cosa com a
mínim assegurarem l’evacuació de les aigües del polígon.

Per altra banda, altres objectius de la Direcció General de
Recursos Hídrics són l’aprovació del Pla hidrològic de les Illes
Balears, es compleix de moment el calendari, tenim previst que
es remeti a Madrid per a la seva aprovació per part del Consell
de Ministres l’estiu de l’any que ve. Per altra banda, tenim el
laboratori de l’aigua, pretenem incrementar el control dels
abocaments a domini públic hidràulic; pel que fa a la gestió de
les aigües subterrànies, la informatització de la gestió de
concessions i autoritzacions i incrementar les inspeccions de les
extraccions dels aqüífers, del control d’ocupació al domini
públic hidràulic i dels abocaments -com he dit abans- al domini
públic.

També continuarem amb la dotació dels plans insulars
d’obres i serveis en matèria de proveïment i sanejament de
poblacions i especialment amb els convenis per a la lluita contra
les fuites d’aigua que enguany, ara, estam a punt de firmar i
l’any que ve també preveim continuar-los perquè al final són
actuacions importants per optimitzar el consum de l’aigua. 

Passam ja a la Direcció General a la Biodiversitat, amb un
pressupost d’11 milions d’euros, aquí no ho podem comparar
amb l’any anterior perquè òbviament -com vostès saben- hi ha
hagut una reestructuració de les direccions generals motivada
per la propera transferència de caça als consells insulars que ens
ha permès o ens ha fet recomanable redistribuir les
competències entre les direccions per tal de fer-les més
equilibrades. 

En concret, la Direcció General de la Biodiversitat se
centrarà en la gestió dels espais naturals i dels espais de
rellevància ambiental i per tant tota la part de gestió forestal i de
sanitat forestal passarà a la direcció general que fins ara era de
caça i protecció d’espècies, que es convertirà en la Direcció
General de Medi Forestal i Protecció d’Espècies. Per tant, la
Direcció de Biodiversitat centrada en els espais de rellevància
ambiental i els espais protegits té dos àmbits d’actuació
fonamentals o línies d’actuació fonamentals per a l’any que ve.

Per una banda, l’actuació en els espais de rellevància
ambiental en l’elaboració o aprovació ja per a aquells que ja
estan elaborats, de tota una sèrie de PORN, pel que fa al del
Trenc, nord i sud de Menorca, està ja pràcticament conclosa la
seva redacció i atès que s’ha resolt que són afectats per la
Directiva de plans i programes, es tramita el procediment
d’avaluació ambiental estratègica i en el cas de Cala d’Hort i
Llevant està més endarrerida la seva elaboració perquè feim un
esforç per arribar a acords amb els propietaris per a la
incorporació de noves finques.

Pel que al PRUG de S’Albufera d’Es Grau, ja està conclosa
la seva elaboració i s’elevarà al Consell de Govern per a la seva
aprovació definitiva a les properes setmanes. 

Per altra banda, es continuarà amb l’elaboració d’informes
d’avaluació, repercussió i seguiment derivats de les directives
d’Habitat i d’Aus, es treballa en un estudi per al disseny d’un
itinerari de cavalls a Son Bauló i a Son Real i es preveu la
continuació i finalització de la tramitació iniciada el 2008 de
l’estudi i la proposta per a la declaració de la Serra de
Tramuntana com a Reserva de la Biosfera, que, com saben, és
la línia d’actuació que du a terme la conselleria per donar
rellevància a una zona que ja compta amb una protecció
important i que pensam que reuneix les característiques per ser
reconeguda a nivell internacional com a Reserva de la Biosfera.
Els estudis ja estan encarregats i evidentment dins el 2008 no es
conclouran, sinó que preveim que durant el primer semestre de
l’any 2009 poder acabar l’estudi i remetre la proposta al
ministeri o a l’organisme competent de l’Estat que és el que ha
de fer la proposta a la UNESCO.

Per altra banda, pel que fa a la gestió d’espais naturals i
parcs naturals, es preveu una despesa d’uns 7 milions d’euros
que, bàsicament són les transferències a l’empresa Espais de
natura balear, empresa instrumental de la conselleria
encarregada en bona part de la gestió d’aquests espais. Per altra
banda també s’inclou dins aquesta quantitat els convenis
d’interès ambiental que s’hagin subscrit amb els diferents espais
naturals protegits. 

Concretament, d’aquest pressupost, es preveu la nova
convocatòria perquè la dels dos darrers anys acaba enguany, la
convocatòria bianual per actuacions de particulars dins espais
naturals protegits, amb una dotació global de 6 milions d’euros
entre les dues anualitats. En aquesta nova convocatòria, a la
vista de l’experiència anterior, es farà un esforç per simplificar
les tramitacions administratives i la paperassa que s’ha de
presentar, perquè l’anterior convocatòria, que evidentment era
la primera i s’obria camí, ha estat poc àgil i ha creat moltes
dificultats de tramitació tant als particulars com a la mateixa
administració. Per tant volem donar més agilitat a tot aquest
procés i una major facilitat de gestió als propietaris.
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Per altra banda es continuarà amb el programa de
senyalització d’espais naturals, que en el 2008 ha de quedar
finalitzada en el cas del parc de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, i per al 2009 es preveu completar la senyalització
dels parcs de Llevant, Mondragó, Es Grau, S’Albufereta i Es
Vedrà. La serra de Tramuntana segurament no podrem fer-la el
2009, ni per falta de recursos econòmics, ni per falta de
dedicació, diguéssim, de personal, i quedaria per al 2010. 

Un tema important en relació als espais naturals és la
transferència de Cabrera i del seu centre d’interpretació. Com
saben estam en converses amb el ministeri per mirar si aquesta
transferència es pot produir durant els primers mesos del 2009,
perdó, del..., exacte, del 2009. Aquí, no els vull enganar, la
dificultat és una dificultat econòmica, de preu; el ministeri
considera que amb una determinada quantitat ens ha de bastar
i nosaltres consideram que això no és així i evidentment en el
cas del centre d’interpretació no tenim una anualitat sencera per
saber quins costos té i això dificulta la negociació. Per altra
banda també es renovaran els convenis per servituds d’interès
mediambiental en el parc de Mondragó.

Un aspecte també que volia assenyalar és que s’està
tramitant el pla especial de xarxa d’àrees de lleure a la natura,
que preveu tota una xarxa de refugis, albergs, cases de colònies,
itineraris, àrees recreatives i àrees d’acampada a executar. La
necessitat de disposar d’aquest pla especial, la podran entendre
perquè, si no, cada una d’aquestes actuacions necessiten
tramitar l’interès general, necessiten tota una tramitació
urbanística que la seva previsió a un pla especial evitaria, i per
tant agilitaríem de forma molt important l’execució d’aquestes
obres.

Per altra banda també..., bé, ja passant a la Direcció General
de Qualitat Ambiental, aquesta té un pressupost de 8,5 milions
d’euros. En aquest cas aquesta direcció també ha estat afectada
per la reestructuració, ja que les competències en matèria de
litoral han passat a la Direcció General de la Mar, i una part de
les atribucions pel que fa a contaminació atmosfèrica i
seguiment de la qualitat de l’aire ha anat a Qualitat Ambiental
procedent de la Direcció General de Canvi Climàtic. Per tant
hem centrat una direcció general que bàsicament analitzarà tots
els temes de qualitat tant de l’aire, de l’aigua, com del sòl, i
contaminació, residus i sostenibilitat. Aquesta direcció general
òbviament no realitza grans inversions, ja que la seva acció
bàsicament és la conscienciació per la sostenibilitat, el suport a
iniciatives que vagin en aquesta direcció i la vigilància i el
control del compliment de la normativa vigent. Tanmateix s’ha
de tenir present que pel que fa a compliment de la normativa
són molt més efectives la voluntarietat i la convicció que no pas
la sanció, per tant s’està fent feina bàsicament en aquest aspecte.

Aquest conjunt de competències que integren aquesta
direcció general ens obliguen a parlar de tres eixos d’actuació
prioritària: per una banda, la correcta gestió dels residus a les
Illes Balears coordinadament amb les altres institucions
competents, ja que tant ajuntaments com consells insulars hi
tenen molt a dir; l’aposta per la sostenibilitat i les bones
pràctiques mediambientals impulsant les agendes locals 21 i els
sistemes de gestió ambiental; i la vigilància i l’actuació
necessàries per a un aire i una aigua nets i de qualitat.
Concretament es continuarà amb la participació dels ciutadans
i les empreses en la promoció de la sostenibilitat, amb la

implementació i publicitació dels sistemes de gestió ambiental
ISO, EMAS i etiqueta europea, continuant en la línia de donar-
los a conèixer i potenciar-los; de fet el 2008 s’han presentat més
empreses que mai a la convocatòria de subvencions per
implantació d’alguns sistema de gestió ambiental. També
continuarem amb l’incentiu que representen les certificacions a
desgravacions per inversió ambiental, desgravacions a l’impost
de societats. I també donant especial importància a la
colAlaboració de la societat civil amb el conveni amb la CAEB
per la implicació en la divulgació de les bones pràctiques
mediambiental a les empreses.

Per altra banda continuarem amb el programa de neteja del
litoral de les Illes Balears, tant amb les campanyes de neteja
d’estiu de les aigües litorals com de neteja d’hivern de les
platges. Amb la construcció d’una xarxa de deixalleries en els
principals municipis de les Illes Balears, estam acabant ja
l’elaboració, i de fet ja el presentàrem l’altre dia a la FELIB el
Pla de deixalleries, que el 2009 confiam que quedi acabat i
comenci a aplicar-se; ara, com dic, iniciam les consultes amb
ajuntaments i consells insulars i aquest objectiu d’aprovar-los el
2009 dependrà en bona part dels acords i de la colAlaboració a
què s’arribi tant amb els consells com amb els ajuntaments, ja
que evidentment només una part dels residus que aniran a les
deixalleries, que són els residus perillosos, són competència, la
seva gestió, del Govern de les Illes Balears, i per als altres
residus hem de comptar amb la colAlaboració i amb el suport de
les altres institucions. Estam cercant o estam treballant per
aconseguir finançament de l’Estat per aquest projecte de pla de
deixalleries, bé sigui a través de les inversions estatutàries o a
través d’una altra fórmula. 

Per altra banda continuam amb la realització i
implementació de les agendes locals 21; a dia d’avui tots els
municipis de les Illes Balears ja estan en el procés i s’estan
adherint als compromisos Aalborg +10. I pel que fa al Pla de
qualitat de l’aire de Palma, que és l’únic municipi que ens
obliga a elaborar un pla de qualitat, actualment s’està finalitzant
la seva elaboració juntament amb l’Ajuntament de Palma, i
aquest pla establirà tot un seguit de mesures per començar a
implantar l’any que ve amb l’objectiu de complir amb els
estàndards de qualitat que marca la legislació vigent. Per altra
banda també tenim l’aprovació del reglament de la Llei del
renou.

Direcció General de Medi Forestal i Protecció d’Espècies,
amb un pressupost de 21 milions d’euros. Aquesta direcció
perdrà durant el 2009 les competències en caça, que seran
transferides als consells insulars, i fruit de la reordenació
d’atribucions entre les direccions generals, com ja he dit abans,
perd educació ambiental, que va a Canvi Climàtic, i incorpora
gestió forestal i sanitat forestal. Els objectius pel que fa a
protecció d’espècies són continuar amb l’aprovació i el
desenvolupament dels que ja estan aprovats dels plans de
recuperació d’espècies amenaçades -aquesta legislatura ja
n’haurem aprovat de moment uns quants-; impuls al programa
de reintroducció del vell marí, pel qual s’han fet gestions davant
el Ministeri de Medi Ambient per tal d’obtenir-ne el suport, de
moments amb bons resultats arran de l’aparició d’un exemplar
a les nostres aigües que ha fet canviar en certa manera la
perspectiva o el posicionament del ministeri; i per altra banda
també amb el suport de la UICN, la Unió Internacional de
Conservació de la Natura. També preveim potenciar el
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funcionament del Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes
Balears amb la incorporació de les entitats que realitzen aquesta
funció a Menorca i a Eivissa, i es preveuen partides per
continuar finançant la part que correspon a la conselleria de la
Fundació del Jardí Botànic de Sóller.

La caça, com he dit, s’ha de traspassar als consells l’any
2009. Impulsam i continuarem impulsant la transferència amb
total colAlaboració amb els consells per tal que la migració es
realitzi de forma coordinada i progressiva i sense disminució de
la qualitat dels serveis. I per altra banda continuarem amb
l’impuls als centres cinegètics i d’educació ambiental de les tres
illes majors, per als quals s’ha renovat l’arrendament al llarg
precisament d’enguany, 2008. Volem potenciar el seu vessant
d’educació mediambiental ja iniciat el 2008 a Capocorb amb les
visites escolars.

Pel que fa al programa de conservació i millora del medi
natural es preveu una despesa de 14 milions d’euros, amb un
increment d’un 11%, que bàsicament finançaran les
transferències a l’IBANAT i també la inversió en agents de
medi ambient. Pel que fa al programa de planificació forestal es
preveu una despesa de 6 milions d’euros amb un increment d’un
23% en relació al 2008, i aquí s’inclouen les quantitats
destinades al servei de sanitat forestal i, per altra banda, totes les
actuacions en matèria de reforestació amb el programa Més
bosc, que potenciant el centre de Menut produïm en aquests
moments uns 300.000 arbrets cada any amb una cobertura que
ens permet reforestar unes 150 hectàrees, i també s’entrega a
fires i mercat amb la corresponent conscienciació ciutadana
perquè participi en la tasca de reforestació.

Per altra banda es continuarà amb el control de cremes per
a la regeneració de pastures, la tala directa, la creació de
tallafocs. En relació a la planificació de recursos forestals s’ha
fet feina enguany en la limitació de zones d’alt risc forestal i en
la redacció de 157 informes de risc i 34 per avaluació d’impacte
ambiental. Durant l’any 2009 es continuarà l’execució de plans
de recuperació de (...) i alzina de Menorca, de roures a la zona
de Puigpunyent de Mallorca i d’oms allà on n’hi hagi a la
comunitat autònoma, i també amb el banc de llavors forestals
autòctones.

La lluita contra incendis continuarà en la línia d’enguany,
que crec que ens ha donat molt bon resultat durant el 2008, on
tan sols s’han cremat 44 hectàrees i s’ha reduït fins a un 76% la
superfície total afectada en relació a la mitjana dels darrers deu
anys; per tant hem tengut uns bons resultats i pensam que la
línia que seguim és correcta. Per altra banda també preveim per
a l’any que ve iniciar la creació de la xarxa de centres
d’intervenció forestal amb un primer centre a la zona de Santa
Margalida-Artà.

Passam ja a la Direcció General de Canvi Climàtic i
Educació Ambiental, amb un pressupost de 2,5 milions d’euros.
Aquesta direcció ha incorporat educació ambiental i s’ha
desprès del programa de qualitat d’aire i contaminació
atmosfèrica. Com a objectius dins l’estratègia balear contra el
canvi climàtic ara toca la implementació i el seguiment de les
mesures per mitigar els gasos d’efecte hivernacle que estan
contemplades en el pla d’acció que es va aprovar dia 1 de juliol
d’enguany. Per altra banda continuam amb el pla de
conscienciació, amb l’elaboració d’auditories energètiques i
amb un seguit d’actuacions de sensibilització i informació
ciutadanes mitjançant campanyes, presència a fires, xerrades,
exposicions i activitats d’educació ambiental. 

Es continuarà amb la colAlaboració amb la Universitat
mitjançant convenis per a la realització d’estudis i programes de
seguiment del clima; s’impulsarà la Xarxa balear de pobles pel
clima, que es va presentar l’altre dia, amb l’objectiu d’implicar
els municipis en les mesures previstes en el pla d’acció; la
realització de l’inventari d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle; implicar les petites i mitjanes empreses en la lluita
contra el canvi climàtic -ja tenim en marxa la signatura d’un
conveni de colAlaboració amb la Fundació PIMEM i amb
diferents empreses de les nostres illes-; l’elaboració, i aquest és
un objectiu important per a l’any que ve, del pla d’adaptació al
canvi climàtic perquè, el canvi climàtic, hi serà, per molt que
adoptem mesures per evitar-lo, i per tant hem de preveure quins
efectes tendrà a Balears i quines mesures s’han d’adoptar per
adaptar-nos-hi. I per altra banda potenciar la xarxa d’estacions
meteorològiques.

Pel que fa a educació ambiental s’impulsaran els programes
i projectes d’educació ambiental a les diferents àrees de la
conselleria, s’impulsarà el coneixement i l’ús educatiu dels
espais naturals protegits i en especial de les finques públiques;
s’impulsaran el centre de documentació en educació ambiental
de les Illes Balears, les activitats formatives en professorat i
alumnat, i el programa de centres ecoambientals que ha estat un
èxit i enguany s’ha incrementat en 33 nous centres la seva
participació. I una cosa important, s’incrementarà la
coordinació, el seguiment i el control que des de la Direcció
General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental es durà de
totes les activitats d’educació ambiental que desenvolupen les
diferents direccions generals i empreses públiques de la
conselleria.

Passant ja a la darrera de les direccions generals, la de la
Mar i Litoral, preveu un pressupost de 5,7 milions d’euros i com
actuacions destacades l’Aula de la Mar va quedar sense
funcionament arran de les obres que es duen a terme en el Club
Nàutic de S’Arenal i per tant hem de cercar una solució
alternativa mentre durin aquestes obres; la solució és el lloguer
d’una embarcació que permetria fer l’educació ambiental de la
mar, implantar l’aula de la mar dins una embarcació que podria
anar voltant pels diferents ports de les Illes i per tant podríem
dur l’educació ambiental a la mar a totes les Illes Balears. 
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Per altra banda continuarem treballant en la creació de la
Fundació del Museu Marítim; estam en aquests moments en
converses amb l’Autoritat Portuària per a la cessió d’un edifici
ubicat dins l’àmbit portuari de Palma ja que pensam que és la
ubicació idònia, ja en aquests moments sembla clar que no serà
l’edifici de la Trans, com ens hauria agradat, però dins les
instalAlacions portuàries hi ha altres edificis que poden, sens
dubte, ser adequats per implantar aquest museu marítim. Alhora
es continuaran les accions de divulgació i preservació del nostre
patrimoni natural que ja s’han vengut duent a terme durant l’any
2008.

Per altra banda, en relació a actuacions en el litoral, tenim
l’adequació de camins de litoral a Banyalbufar i el passeig de
Son Bauló, el passeig que anirà de Son Bauló fins a la finca
pública de Son Real, com a actuacions per al 2009, a part de
l’execució del passeig de S’Illot, que ja ha sortit a licitació i si
tot va bé s’iniciaran les obres abans de final d’any; i la licitació
i execució del passeig de Porto Colom i de Can Picafort, amb un
pressupost pendent d’executar d’uns 13 milions d’euros.

Pel que fa ja a les empreses, Ports de les Illes Balears tendrà
per a l’any que ve un pressupost de 51 milions d’euros; té una
reducció d’un 5,3% que té a veure amb la reducció de la
inversió prevista per a l’any que ve en l’execució de dic exterior
de Ciutadella, és a dir, l’anualitat per a l’any que ve o la previsió
d’inversió dins l’execució de l’obra del dic de Ciutadella per a
l’any que ve és menor a la d’enguany i per tant això explica
aquesta disminució, que es compensa en part amb la major
inversió a Cala En Busquets. El pressupost global, les quantitats
que corresponen a inversions reals són 36 milions d’euros, i dins
aquestes inversions destacarem la continuació, com he dit
abans, del dic exterior de Ciutadella, la construcció de la
dàrsena de Cala En Busquets, que ha de ser una obra que ha
d’anar paralAlela a l’altra perquè implica que la terra que es llevi
de Cala En Busquets anirà per omplir els calaixos o els caixons
del dic exterior, i que enguany ja tenia 4 milions en el
pressupost que se sumen als 9 de l’anualitat de l’any que ve. La
nova estació marítima de Ciutadella també una actuació
prevista, i altres actuacions que diríem ja menors en relació a les
anteriors, ja no tenen la magnitud de les anterior, que són obres
de remodelació en el port de Sant Antoni, 1 milió d’euros; obres
de pavimentació i ilAluminació del port de Cala Figuera, de
recalçament del dic del port de Cala Rajada, el nou edifici de
serveis de Sant Antoni i el condicionament de la instalAlació
portuària de Banyalbufar, obres totes quatre que estan en
aquests moments pendents d’adjudicació i que s’executaran, per
tant, segur dins el 2009.

Per altra banda també tenim la construcció d’un pantalà al
port de Pollença que en aquests moments està en exposició
pública pendent d’adjudicació, o tret a oferta pública, i diverses
actuacions d’adaptació dels ports al medi ambient, com són
l’organització de punts verds, que ja hem iniciat la feina
enguany, que s’estan reubicant i tancant amb mampares i
instalAlació de rètols informatius; continuar amb les
instalAlacions de mitjans contra incendis i de càmeres de
vigilància en els ports de gestió directa; la reorganització de les
instalAlacions portuàries i la creació de nous amarratges, que
enguany ha permès la creació de 574 noves places en els ports
de gestió directa i que preveim continuar l’any que ve; continuar
la implantació del sistema integral de gestió portuària (...) i amb
l’actualització dels cànons per a entitats concessionàries de

ports de gestió directa i renegociació de títols concessionals que
en aquest moment tenim en fase, en alguns ports, d’informació
pública, en altres de negociació de les condicions i en altres
pendents de concloure la valoració dels ports.

Per altra banda també volem començar l’estudi de plans
directors dels diferents ports, continuar amb el procediment
d’adaptació a la Llei de ports i amb el desenvolupament del
reglament de la Llei de ports, que ja tenim bastant avançat i que
també aviat veurà, diguéssim, la llum.

Pel que fa a l’Agència Balear de l’Aigua és l’empresa
pública que té un major volum inversor i un major pressupost;
el pressupost per a l’any que ve és de 108 milions d’euros, amb
una disminució d’un 8% corresponent a la previsió, en part,
d’una reducció de l’endeutament previst per a l’any 2009 en 10
milions d’euros. En aquest exercici continuarà essent objectiu
prioritari la remodelació, adequació i construcció de
depuradores, que ja n’he parlat abans, i la gestió de l’aigua
depurada, el manteniment de les depuradores, la implementació
de sistemes de control de les estacions de bombeig. I pel que fa
al subministrament d’aigua en alta, es continuarà controlant la
millora de la qualitat d’aigua mitjançant la posada en marxa de
les infraestructures de Sa Costera i les interconnexions amb les
quals es farà arribar aigua de qualitat a més municipis. També
es posarà especial atenció en la millora i el manteniment de
torrents.

Les inversions reals pugen un total de 57 milions. En detalls
per illes tenim: Mallorca 34,5 milions d’euros, Menorca 8
milions, Eivissa 12 milions, i Formentera 1,2 milions.
Corresponen al manteniment de depuració 13 milions i a
inversió nova 39, dels quals a Mallorca podríem destacar un
colAlector a Sóller, la impulsió a la Colònia de Sant Jordi,
emissaris a Canyamel, Son Servera i Capdepera. La depuradora
de Sa Pobla, on jo voldria fer especial esment perquè aquesta
depuradora és en aquests moments un problema ambiental greu,
ja que aboca a l’Albufera. Hem aconseguit, crec que ja està
pràcticament tancat, l’acord per a l’adquisició de terrenys al
costat de l’actual depuradora per poder fer l’ampliació i resoldre
d’una vegada per totes aquest problema important que
representa una depuradora que aboca a un dels principals parcs
naturals de les nostres illes. 

Per altra banda també tenim prevista la conducció d’aigua
potable a Valldemossa. La conducció fins a Can Picafort,
provinent de l’artèria principal que anirà de Sa Marineta cap a
Palma i cap a Manacor.

Pel que fa a torrents, estam pendents de la signatura del
conveni de torrents per saber quines obres podrem executar a
Palma. Però en qualsevol cas ja he avançat abans les altres obres
que tenim previstes.

A Menorca vull destacar l’emissari de Ciutadella, la segona
fase de Canal Salat, la depuradora d’Addaia que sortirà en
concessió, i la depuradora de Ferreries que en aquest moment ja
tenim l’estudi geològic que ens havia de determinar si el solar
que té l’ajuntament és apte o no per fer la nova depuradora. I
sembla ser que dins l’actual solar, dins l’actual parcelAla
municipal, hi ha lloc per ubicar la nova depuradora, sense risc
de despreniments. Per tant, a partir d’aquí s’iniciarà la redacció
del projecte per tal de començar aquesta depuradora.
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En el cas d’Eivissa les obres de millora a l’EDAR de Santa
Eulàlia són un compromís assumit que volem executar l’any
2009. I a Formentera hi ha obres menors de remodelació de
l’EDAR.

Pel que fa a les anualitats de les concessions de les
dessaladores hi ha prevists 5 milions d’euros. Cal recordar que
en el cas de Mallorca aquesta concessió implicarà les
interconnexions de l’eix hídric Palma-Sa Marineta, amb els
nuclis de Manacor i Porreres.

Pel que fa a l’IBANAT, ja només ens queden dues
empreses, el pressupost és de 12 milions d’euros i els objectius
són els de sempre, l’IBANAT sí que té la feina molt acotada en
reforestació, lluita contra plagues, execució de tallafocs,
mesures contra incendis; i així i tot jo voldria destacar la
campanya de reforestació “Més bosc” que a la campanya 2007-
2008 ha permès sembrar gairebé 200.000 arbres i durant la
campanya 2008-2009 en volem sembrar entre 260.000 i 280.000
de nous.

Espais de Natura. Té un pressupost de 7 milions d’euros. I
aquí cal destacar l’aprovació i la implementació dels plans
anuals de cada espai natural, la continuació de la nova
campanya de senyalització que, com he explicat abans, abans de
finals d’any s’acabarà la d’Eivissa, executada per l’empresa
pública TRAGSA. I durant el 2009 té previst un pressupost de
400.000 per dissenyar, fabricar i instalAlar els senyals en el parcs
de Llevant, Mondragó, Albufereta, Albufera des Grau, Vedrà i
Vedranell. La senyalització de la Serra de Tramuntana quedaria
per a l’any 2010. Per altra banda les subvencions són un aspecte
important, que evidentment es menja una part important del
pressupost d’Espais de Natura. La segona convocatòria de
subvencions per als propietaris de finques als espais naturals
protegits que comptarà per a la nova convocatòria 2009-2010
amb 6 milions d’euros, a repartir entre les dues anualitats.

I així en certa manera acabam el repàs del pressupost de la
Conselleria de Medi Ambient per al 2009.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Procediria ara a la suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts, si els portaveus així ho consideren.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Demanam un recés de deu minuts, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, recomençam la sessió. I per tal
de formular preguntes o observacions, esperam els càrrecs o ...
Estan avisats, no?, els alts càrrecs perquè vinguin?

Molt bé, per entrar dins la ronda de preguntes o
observacions per part dels grups parlamentaris, correspondria la
paraula al Grup Parlamentari Mixt. Intervé el Sr. Mayans per un
temps de deu minuts.

Perdó, vostè també vol intervenir? Sí, doncs per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, el Grup Mixt es dividirà el temps en dues intervencions
de cinc minuts. Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair al
conseller la seva presència aquí per explicar els pressuposts i,
evidentment, també al seu equip de la conselleria.

I entrant ja a fer-li preguntes més concretes sobre l’exposició
que ell ha fet, li demanaria el següent. L’any passat vostè va
anunciar, en aquesta compareixença, que des del Ministeri li
arribarien o tenia pensat que li arribarien uns 40 milions d’euros
per a la compra de terrenys. M’agradaria saber a dia d’avui, un
any després, a quants ha pogut arribar, i si n’ha arribat algun en
què s’ha invertit.

Un altre tema, Sr. Conseller, que m’agradaria que
m’explicàs és, si ja dins el programa 443C, vostè ho posa com
a objectiu també, la realització d’un pla de residus perillosos,
com està l’execució d’aquest pla i quin pressupost li ha destinat.

Ha comentat el tema de les deixalleries. Ha comentat que
esperava que el ministeri li consignàs alguna partida per ajudar-
lo a subvencionar aquest pla de deixalleries, m’agradaria saber
quantes n’hi pot haver, si m’ho pot explicar de manera
aproximada. I, per exemple, a Eivissa i Formentera quantes en
pensa ubicar de manera més concreta.

També m’agradaria, Sr. Conseller, que em pogués explicar
si ha destinat alguna partida al conveni que sé que amb alguna
pregunta li he recordar jo al plenari, sobre el tema del Pla
director de residus d’Eivissa i Formentera, el conveni de la part
que li toca subvencionar al Govern balear, amb les 25 anualitats,
si hi han destinat enguany una per pagar la de l’any que ve i la
que duim ja d’enguany, jo no ho he pogut trobar i m’agradaria
saber quins partida hi ha destinada a aquesta qüestió.
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Dins el programa 441B, sanejament i depuració d’aigües, a
què vostè ha fet molta referència, dins l’objectiu 1, que posa
“aigua terciària”, hi ha set expedients a Eivissa, voldria que ens
ubicàs, si pot, els temes d’aigua terciària a Eivissa dins aquests
set expedients.

Un altre objectiu que vostè anomena a la seva memòria
també son els plans de gestió de les zones Xarxa Natura 2000,
LIC i ZEPA, hi destina en capítol 6 una inversió molt important,
1.780.000 euros, m’agradaria saber en concepte de què, on es
pensa i com es pensen gastar aquesta inversió de capítol 6 dins
els plans de gestió de la Xarxa Natura 2000.

Passant a un altre tema, en el conveni que està signat amb el
Ministeri de Medi Ambient, en matèria d’obres hidràuliques,
dins el programa 512C, voldria saber quins pressuposts destina
el Govern balear a aquest conveni i quines obres té pensat fer
durant l’any 2009.

Dins el programa de Planificació forestal, programa 533B,
hi té destinada una inversió immaterial molt grossa, són 5
milions d’euros, voldria saber on s’invertiran i amb quin
concepte, en els pressuposts posa “inversió immaterial”, com he
dit, però m’agradaria que ens pogués especificar un poquet més
el tema de les inversions més concretes en aquests 5 milions
d’euros.

Referint-me ja a temes d’Eivissa, m’agradaria saber, Sr.
Conseller, si hi ha alguna partida pressupostada per comprar els
terrenys de la futura depuradora d’Eivissa, si té alguna partida
destinada a això, perquè en principi s’ha de desbloquejar l’any
que ve, el que queda d’enguany no sé si ho aconseguirem, però
tant de bo, si es desbloquejarà l’any que ve, si té alguna partida
assignada per si es pogués desbloquejar, comprar el terreny de
la depuradora d’Eivissa.

Passant ja a espais de natura, vostè ha anomenat el tema de
la senyalització dels espais protegits i les finques públiques.
Voldria saber si s’acabaran l’any que ve, ha dit que hi havia
400.000 euros per iniciat la senyalització d’alguns altres, i si té
pensat fer obres de millora als espais i les finques públiques que
hi ha a Eivissa i Formentera, sobretot a Can Marroig que ha
estat, fins i tot, assenyalat per la premsa, que l’estat de
manteniment no és el millor que podria ser, continuar amb la
repoblació i fer millores per aprofitar la finca d’Es Cap a
Formentera i si té pensat també fer obres per consolidar o crear
una àrea recreativa a Ses Fontanelles d’Eivissa.

I dues preguntes finals. Temes d’IBANAT, de lluita contra
incendis. Vostè ha reconegut que funciona i afortunadament
enguany hi ha hagut pocs incendis, la plantilla o els mitjans
materials seran els mateixos, augmentaran, quina partida té
destinada a aquest concepte?

I per ara res més, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Té ara la paraula el Sr. Melià,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, primer de tot, saludar-lo i donar la benvinguda al
conseller i a tots els alts càrrecs que l’acompanyen. En segon
lloc, manifestar des d’Unió Mallorquina l’acord en totes les
línies bàsiques que es manifesten i es concreten en aquesta
presentació dels pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient,
i fer esment a dues qüestions bàsiques, evidentment compartim
tota l’aposta lògica, per altra banda per la valoració del medi
ambient i la defensa, protecció i posada en valor, però ens
volíem centrar en dues de les qüestions que més ens criden
l’atenció i que pensam que més ens han d’ocupar.

Una es refereix a tots els fronts oberts amb Madrid. La
Conselleria de Medi Ambient té molts té molts de fronts oberts
amb Madrid, ja vàrem dir al debat de la comunitat autònoma des
d’Unió Mallorquina que els problemes, per dir-ho d’alguna
manera, que tenen les Illes Balears amb el Govern de l’Estat no
es concreten únicament al Ministeri de Foment, és evident que
amb el Ministeri de Medi Ambient hi ha moltes coses a
resoldre, ha parlat el conseller del Pla de qualitat de les aigües,
del Conveni de torrents, el portaveu que m’ha precedit en l’ús
de la paraula ha parlat del Conveni de les finques públiques,
transferència de Cabrera i qüestions que tal vegada tampoc no
siguin estrictament econòmiques però amb les quals hi ha una
dependència de les relacions i la coordinació amb el Govern de
l’Estat, com és el Pla hidrològic o el Museu marítim. Són totes
aquestes qüestions que ens agradaria que el conseller, si pogués,
especificàs una mica l’estat, les converses i els avanços de la
gestió per assolir un acord, i que això, tots aquests projectes i
totes aquestes possibles inversions, es materialitzin a les Illes
Balears. Aquesta és la primera gran qüestió que ens preocupa i
que consideram que és molt important per avançar en aquesta
àrea de medi ambient perquè fructifiquin aquests possibles
convenis, protocols, acords, converses, etc.

Un segon àmbit que també ens preocupa és el referent a la
simplificació administrativa. El conseller, al llarg de la seva
exposició, s’ha referit en diverses qüestions específiques a
l’aporta per la simplificació administrativa, a la Comissió
Balear de Medi Ambient ens semblen absolutament necessàries
les propostes que es fan i que tenen, lògicament, un reflex
pressupostari, entenem que, efectivament, hi ha un temps
excessivament llarg, un termini excessivament llarg, en les
avaluacions ambientals i, per tant, ens agradaria saber si amb la
incorporació de nous recursos humans o amb els decrets de
reorganització d’aquesta comissió, amb la informatització, amb
la millora de tot aquest servei, si hi ha un càlcul del que poden
reduir-se aquests terminis que ara pateixen els diversos
expedients que se sotmeten a avaluació ambiental.

També en simplificació administrativa, les subvencions i
totes les ajudes als propietaris d’espais naturals, i també ens
agradaria saber si a la Xarxa Natura també s’inclouen mesures
de simplificació administrativa i si això té el reflex
pressupostari.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Sr.
Diputat Miquel Àngel Llauger, per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, senyor
conseller. Respecte d’aquests pressuposts, en primer lloc volem
manifestar la nostra enhorabona, si es pot dir així, per la
quantitat global, perquè aquest augment del 3,7%, crec que ha
dit, és un augment certament discret, però crec que s’ha
d’apreciar, perquè en un moment de crisi com aquest, tothom
parla de si s’ha de donar suport a les conselleries més de sectors
productius o si s’ha de donar suport a les conselleries més de
qüestions socials, que una conselleria com la de Medi Ambient
hagi pogut mantenir aquest augment, crec que és un bon senyal
de compromís d’aquest govern en les qüestions ambientals,
sobretot tenint en compte, també, que en les qüestions més
d’inversió hi podria haver un augment important de l’ordre del
9%. Per tant, a nosaltres ens sembla una quantitat global
raonable, i en aquest sentit crec que la conselleria ha d’estar
satisfeta, en la mesura en què un no està mai satisfet dels
pressuposts que té, no?

En segon lloc, també volia dir una cosa que serà una mica
reiterativa respecte del que ha dit el portaveu anterior, en tot allò
que depengui de relacions amb el Govern central, nosaltres
l’animam a ser reivindicatiu, com animam el conjunt del
Govern a ser reivindicatiu, perquè aquesta tasca de ser exigent
i reivindicatiu davant el Govern central, toca al conjunt del
Govern i en això sí que crec que som al mateix costat, en les
qüestions de conveni de torrents, compra de finques públiques,
de transferència de Cabrera, de finançament per a programes
diverses com el Pla de deixalleries, ... evidentment pensam que
hi ha d’haver un compromís de Madrid que és una part, entenem
nosaltres, d’aquest compromís que hi ha d’haver del Govern
central respecte de finançar millor aquestes illes, d’invertir
millor en aquestes illes i d’anar corregint aquest desequilibri
històric i aquesta manca històrica d’inversió.

No m’estendré molt. La nostra posició és de suport al
Govern, per tant, suport a l’acció de la conselleria, només volia
fer comentaris breus sobre àrees concretes, dues o tres. En tot
allò que té a veure amb aigua, en les qüestions tant de recursos
hídrics com de sanejament, vull manifestar-li una satisfacció,
perquè amb tots aquests programes que ha anat enumerant han
anat sortint moltes coses, com són un decret de tarifes
progressives, avançar en el tema de depuració terciària perquè
l’aigua pugui ser reutilitzada, fer un programa de lluita contra
les fuites d’aigua, que nosaltres entenem que cauen dins aquest
capítol d’optimització, d’eficiència, d’estalvi, que no van en la
pura òptica de satisfer contínuament la demanda, sinó
d’introduir elements de racionalitat, d’estalvi i d’eficiència, que
és en definitiva en el que consisteix allò que se’n deia la nova
cultura de l’aigua. Per tant, que hi hagi avanços en aquest sentit
és positiu.

En qüestió d’espais naturals, sempre que hi ha
compareixences generals de pressuposts d’aquesta conselleria,
nosaltres feim un èmfasi especial en aquesta qüestió, perquè
entenem que la protecció del territori va molt més enllà de dir
on es pot construir i on no, sinó que una protecció efectiva del
territori vol dir fer inversió, vol dir dedicar-hi recursos i fer-ne
una bona gestió. Per tant, en aquest cas ens costa valorar si hi ha
hagut un augment o no, perquè aquesta reestructuració de
direccions generals, ja ho veurem i ja ho estudiarem
detalladament, però en qualsevol cas, des del nostre grup
encoratjam genèricament i sempre la conselleria i el govern a
dedicar recursos a la protecció dels espais naturals.

Ha parlat d’uns PORN que es preparen, singularment ens
interessen el de Cala d’Hort d’Eivissa, el de Llevant als quals
ens referim moltes vegades, perquè varen ser els que varen ser
retallats de manera dràstica a la legislatura anterior, nosaltres
l’encoratjam a ser valent.

També donam suport a la posició de consens amb els
propietaris i a ser dialogant, entenent sempre que aquesta
posició de diàleg i de consens s’ha de fer des d’uns objectius
institucions i de la conselleria, que han de ser arribar a espais
naturals el més amplis possibles, el més grossos possible i en
línia amb aquesta òptica de protecció del territori i de protecció
dels espais naturals, que és imprescindible per a aquest país.

Respecte de la Serra de Tramuntana, ha parlat d’aquesta
figura de reserva de la biosfera, fa poc també parlàvem de
patrimoni de la humanitat, nosaltres donam suport a aquestes
figures, però entenem al mateix temps que hi ha una mica
d’anar i venir sobre quina és la figura que correspon a la Serra
de Tramuntana. Tradicionalment, el moviment ecologista tenia
la reivindicació del parc, del parc natural, que ara sembla una
mica oblidada, perquè sembla que va calar i que va fer mal
aquella campanya de desinformació respecte del que era un parc
i del que suposava un parc, nosaltres el que volem és que hi hagi
la protecció màxima per a la Serra de Tramuntana i, si aquestes
figures -diguem-ne- internacionals, com reserva de la biosfera
o patrimoni de la humanitat són més complicades, que no
s’oblidi la reivindicació clàssica que és la de parc i, en qualsevol
cas, que s’hi destinin recursos, perquè destinant-hi recursos es
podrà fer efectiu i visible que la protecció d’espais naturals no
és una pura qüestió de restriccions, sinó d’oportunitats i també
d’avantatges i de millora de la qualitat per a la població
resident.

Hi ha la qüestió de zones humides, que no sé si s’hi ha fet
referència, en tot cas voldríem saber aquell esperat decret de
zones humides, nosaltres pensam que és una oportunitat, hi ha
moltes zones humides la protecció de les quals es troba una
mica en debat, Ses Feixes d’Eivissa, Ses Fontanelles, zones
humides que ara mateix estan amb proteccions cautelars, la zona
de Son Bosc, amenaçada per un projecte, i pensam que un
decret de zones humides podria ser una bona eina de protecció.

I finalment, per acabar, una breu referència a la Direcció
General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental, evidentment
és la més petita pressupostàriament pel que ha exposat el
conseller, nosaltres entenem que sigui la més petita, perquè no
és d’inversions ni de grans actuacions, però també entenem que
aquesta qüestió de conscienciació i aquesta qüestió d’anar fent,
introduint els valors de sostenibilitat i respecte ambiental són
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necessaris i, per tant, tendrà el nostre suport quan es tracti
d’incrementar i de donar més èmfasi a aquestes partides. En la
qüestió del canvi climàtic, òbviament, el que es pot fer és una
inversió conscienciadora i potser el que s’hauria de fer és una
acció impulsora d’una acció contra el canvi climàtic que ha de
ser transversal, l’acció del canvi climàtic és evident que es fa
des de la política de transport, des de la política energètica, des
de la política ..., des del conjunt de la política d’un govern; una
direcció general d’aquest tipus ha de tenir una acció
coordinadora i impulsora per a la qual entenem que 2 milions
d’euros, juntament amb Educació Ambiental, és el que ha estat
possible amb uns pressuposts on, com se sap, els recursos
sempre són escassos, però nosaltres serem sempre partidaris
d’impulsar aquests tipus d’actuacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. President. Esper no esgotar els deu minuts que
tenc, entre d’altres coses perquè la intervenció del Sr. Conseller
crec que ha estat prou extensa i clara com per no fer necessari
entrar en profundidat en el que ell mateix ja ens ha explicat.

Agrair, en primer lloc, la seva presència i les explicacions
que ens ha donat, la seva presència i la del seu amplíssim equip,
i faig aquí una primera consideració sobre el que ens ha
explicat. Ha parlat d’una reestructuració important dins les
direccions generals de la seva conselleria, que sense cap dubte
esperam que reverteixi i suposi la millora de la gestió global de
la conselleria que, en una àrea tan sensible com la que vostè
ocupa, té una importància molt gran.

Ha fet referència al que és una evidència, i crec que ningú no
podia esperar altres qüestions, i és que ens trobam en una època
on al front hem de portar el tema de l’austeritat, no està la
situació com per permetre’s segons quines alegries, i això
obligatòriament, com vostè ha explicat, requerirà uns equilibris
en la gestió pressupostària que esperem que al fina, en cap ca no
repercuteixi negativament, sinó que si hem d’esperar un altre
moment per fer més grans inversions i millores més importants,
esperarem que arribi, però mentrestant que no serveixi aquesta
situació per quedar aturats, sinó que anem avançant encara que
sigui més a poc a poc.

En aqueixa línia, vostè ha anunciat la millora en l’eficiència
de la Comissió Balear de Medi Ambient, és un anunci
importantíssim que, a més, estic segur que va en la línia de les
previsions globals dins aquelles mesures anunciades en el seu
moment pel president del Govern en algunes intervencions, on
parlava d’agilitar diferents tràmits. Crec que el fet que la
Conselleria de Medi Ambient agiliti els seus tràmits és
importantíssim, perquè sí és cert que permetrà adjudicar, iniciar
en algunes infraestructures que són importants al dia d’avui, no
tan sols per la pròpia infraestructura, sinó per la repercussió que
tenen als efectes d’ocupació, millora de situació econòmica per
a algunes empreses i tot el que envolta, com he dit abans,
aquesta situació. Per això, crec que és un anunci important.

Quant a inversions en depuradores, anuncia vostè que són
importants i sobretot també ha ressaltat la necessitat de fer un
sobreesforç en el tema del terciari el qual crec que, des del meu
punt de vista, potser és aquella gran assignatura pendent que hi
ha en el tema de depuració; però no és només el terciari, sinó,
des del nostre punt de vista, ha estat una assignatura pendent des
de la passada legislatura la preocupació real amb el
manteniment, hem estat molt pendents de les noves
infraestructures i s’ha deixat, es va deixar un tant a la banda i
arraconada les necessàries inversions en manteniment, perquè,
si no, per molt que construïm al final només el que feim si
construïm i no mantenim és crear problemes de futur, més que
solucions que crec que és el més necessari.

No entraré directament, a pesar que sí és un tema que
preocupa, en el tema de la depuradora d’Eivissa, més que res
perquè vostè i jo també sabem que des del Consell d’Eivissa es
fan intensíssimes negociacions amb el ministeri, a fi de resoldre
definitivament el tema del solar i que esperam que acabin a bon
termini. També li anava a preguntar inicialment pel tema de la
depuradora de Santa Eulària, però vostè ja ens ha anunciat el
seu compromís tant amb aquesta com amb la de Formentera, per
tant també agrair l’anunci fet.

Sobre la neteja de torrents jo no m’hi volia ficar gaire,
perquè segur que hi haurà qui sí hi entrarà més a fons, però
només dir-li una cosa, i precisament avui coneixem un anunci
que ens permet ser optimistes; és cert que hem tengut un cert
alentiment en l’execució dels compromisos adquirits entre el
Govern balear i el Govern de l’Estat, afortunadament avui la
notícia de portada és que alguns d’aquests compromisos es
desbloquegen, la qual cosa permetrà agilitar, no tenc cap dubte
que a vostè en breu li arribarà el torn també i que estarà en
situació de poder aprofitar totes aquestes inversions i el
finançament estatal que és previsible i que s’espera que arribi a
les nostres illes.

Sobre un tema puntual que vostè ens ha anunciat, crec que
ens hem de felicitar, i no a vostè, a pesar que serà la seva
conselleria qui s’encarregarà de solucionar-ho, sinó als veïns i
ciutadans de l’entorn d’Alaior, els quals per fi veuran una mica
de llum en el fons per resoldre aquell greu problema que fa molt
temps que tenen amb el tema dels pluvials.

Ens ha dit que la Direcció General de Biodiversitat canviarà
les seves funcions i competències i creim que és una bona
iniciativa, una bona iniciativa perquè, segons he entès, s’entrarà
més en la gestió directa dels espais naturals i protegits, i crec
que és important que qualque departament tengui una dedicació
plena a la gestió d’aquests espais, perquè si no també es
produeix aquesta situació d'alentiment d’un element important
en la preservació del nostre territori.
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Breument, sobre el tema de la Direcció General de Medi
Forestal vostè ha parlat de dues qüestions, les quals vull lligar:
una, els plans que du endavant aquesta direcció no tan sols en la
reforestació, sinó també, com vostè ha anunciat, en la
planificació de tallafocs, per exemple, i ho vull lligar amb la
inversió que es manté en la lluita contra els incendis, perquè
clar, en aquest cas i en aquest punt tan important són els
elements i les eines que es tenen per combatre el foc quan hi és,
com, potser, fins i tot jo diria que més, la previsió i tota aquella
feina que es pugui fer per intentar evitar aquest risc, i per tant
crec que destinar una feina ben planificada a aquest aspecte
servirà per ajudar a la millora en aquest sentit.

Quant al tema del canvi climàtic, crec que vostè ha fet
especial incidència en un element que és fonamental no tan sols
per al canvi climàtic, sinó pel resultat global de la feina de totes
les direccions de la seva conselleria, i és el tema de la
conscienciació ciutadana. Està molt clar que sense això és difícil
que una feina com la que a vostè se li ha encomanat pogués
tenir un resultat positiu, perquè si qui ha de ser receptor dels
seus missatges no en vol saber res difícilment s’aconseguirà un
resultat positiu. Per això, tot el que serveixi per millorar aquesta
conscienciació ciutadana, no tan sols a nivell familiar sinó
sobretot també perquè de vegades és més important a nivell
empresarial, serà sempre benvingut i positiu.

I per acabar, com he dit deixava una pregunta: vostè ens ha
parlat de les previsions de Ports de les Illes Balears amb
referència a les feines que es fan a Ciutadella, al dic, i a Cala En
Busquets, ha anunciat vostè, a més, la reutilització de terres que
es treuen de Cala en Busquets per reomplir el dic, i que han de
ser forçament benvinguts, però darrerament s’ha anunciat també
la troballa de nombroses restes arqueològiques a l’entorn de
Cala En Busquets; la meva pregunta és: com poden afectar
aquesta situació i aquestes troballes al futur de la previsió de
treball que hi ha a Cala En Busquets i si això condicionarà de
qualque manera aquesta previsió de reutilització de les terres
que entenc que és per a una feina immediata, com és el dic? Per
això, si aquestes troballes de qualque manera també alentiran o
si hi ha qualque fórmula que permeti continuar treballant en
aquesta línia a pesar d’aquestes troballes.

Res més i simplement esperar que el resultat de la seva feina
al llarg del 2009 doncs sigui el més positiu possible per a tots.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Soler, també per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Benvingut, Sr. Conseller, amb tot el seu equip directiu. Bé, en
primer lloc, m’agradaria parlar de números i després ja
passaríem a temes més concrets.

Em sap greu no donar-li jo l’enhorabona per aquests
pressuposts que vostè avui du aquí, simplement és un pressupost
consolidat, té un augment del 3,74% en números reals, però no
és que sigui un gran augment del qual parlem. I molt manco li
podré admetre que em parli d’austeritat en aquests pressuposts
quan, davant aquesta crisi de què parlam i que des del propi
Govern s’ha dit que es posen en marxa obres públiques per
poder sortir d’aquesta crisi que patim els ciutadans de Balears,
la seva conselleria té una despesa corrent que augmenta el
20,69%, que augmenta més la despesa corrent que la inversió
real. Per tant, no sé si podrem parlar d’austeritat, com vostè
m’ha dit.

M’agradaria que m’explicàs, Sr. Conseller, la caiguda
significativa del capítol 7 de la seva conselleria, al qual vostè ha
fet referència, que disminueix un 17,40%, que són les
transferències destinades a finançar operacions de capital, front
a l’augment del 18,3% del capítol 4, m’expliqui aquests
diferències perquè m’agradaria saber com són, això és en el
global de la seva conselleria.

Parlant d’empreses públiques, de les quals en té bastants,
començarem, per exemple, per Ports de les Illes Balears,
m’expliqui, per favor, amb un pressupost d’austeritat, com vostè
ha dit, com augmenta un 9,59% la plantilla. A què va destinada
aquesta plantilla i aquest augment significatiu de Ports? La
inversió de ports torna caure un 12%, la inversió productiva.
Vostè a la memòria que ens han presentat dels seus pressuposts,
diu: “Faran obres d’infraestructures necessàries per mantenir les
instalAlacions i fer les inversions que es consideren escaients”;
em sap greu dir-li que amb aquesta disminució d’inversió
productiva d’un 12% poca cosa farà. Vostè ha dit a la seva
explicació, m’ha parlat de Cala Figuera, de Banyalbufar,
etcètera, però són obres amb licitació enguany, per tant poc
tenen a veure dins l’any 2009. Per tant, és a dir, jo deman de
cara al 2009.

De l’IBANAT és l’única empresa de la Conselleria de Medi
Ambient que en el capítol d’inversions augmenta 70.000 euros,
bons són, l’única; però m’agradaria que m’explicàs aquest
augment que té, una altra vegada més, de la despesa corrent, on
se’n van aquests 300.000 euros més d’increment de despesa
corrent d’IBANAT, li demanaria.

I a la vegada li demanaria, té un increment de plantilla d’un
1,96%, és poc IBANAT, no sé si forma part d’aquest Pla
d’estabilitat propi d’IBANAT, però es contradiu molt, i aquí sí
que li deman una explicació ferma i clara, amb l’augment de
personal d’Espai de Natura Balear, que aquí no n’ha dit res,
augmenta el personal en 58,90%, la qual cosa suposa 1,3
milions d’euros més en capítol de personal. A això no se li diu
un pressupost d’austeritat, m’agradaria aquí una explicació clara
perquè poguéssim quedar tranquils. Jo imaginava que pogués
ser transferència de personal d’IBANAT a Espai de Natura,
però així i tot IBANAT augmenta, per tant m’agradaria que em
donàs una explicació clara en aquest tema.

Parlant d’Espai de Natura, com ja li he dit, el 58,90%
d’augment de personal, també duplica la despesa corrent, la
duplica; és a dir, m’expliqui d’on ve. I la inversió real li torna
disminuir un 9%. I és contradiuen els números amb els quals
nosaltres fem feina amb el que vostè ha explicat aquí, perquè
resulta que als propietaris de terrenys protegits els redueixen les
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ajudes un 50%. Espai de Natura és l’única empresa pública que
redueix el seu pressupost en 1,99%. Resulta que vostè passa de
3 milions d’euros del 2008 a 1,5 milions d’euros que han d’anar
per donar subvencions als propietaris de terrenys protegits, i
vostè a la seva intervenció m’ha explicat de 6 milions d’euros,
per tant m’agradaria que m’ho explicàs.

I m’agradaria que m’explicàs, amb l’austeritat que vostè ha
volgut dir, com vol fer una austeritat si no conté ni a la
conselleria ni a cap empresa pública la despesa corrent en béns
i serveis. Vostè pensa que ens ha presentat uns pressuposts que
puguin ser dinamitzadors de l’economia productiva? Vostè
pensa que amb aquests pressuposts de reducció d’ajudes als
propietaris de la Serra de Tramuntana afavoreix que la Serra de
Tramuntana pugui ser un dia Patrimoni de la Humanitat?
M’agradaria aquí unes explicacions clares de tots els temes que
li he plantejat.

I d’ABAQUA, una vegada més, redueix el capítol
d’inversions reals en més d’un 8%; amb ABAQUA, li vàrem dir
l’any passat, li diem enguany, vostè té un calaix que li va molt
bé que són els 39 milions d’euros de l’aval, l’any passat tenia 49
milions i enguany té 39 milions, per tant li va molt bé. Però ens
agradaria que això es reflectís realment en inversions reals de
les obres necessàries. Després parlarem de les depuradores,
parlarem de les interconnexions i, com no, de torrents.

Sr. Conseller, com a vostè li he pogut dir amb números, com
a primer sondeig, m’agradaria que m’explicàs el poc, diríem,
control que tenen les despeses corrents des de la seva pròpia
conselleria; les poques inversions que fan que, com bé li he dit,
disminueixen, i a la vegada l’augment de personal que fan a
segons quines empreses públiques, la qual cosa ens interessa.

Una vegada dit això, quant al Parc Nacional de Cabrera,
tema important de la seva conselleria, ens expliqui realment de
quina diferència de preu parlam de Madrid a Balears? Només
afecta el capítol 2 o afecta altres capítols? Vostè n’ha passat
molt per damunt, vostè va anunciar que dia 1, quan el varen
inaugurar en el mes de setembre, surt als mitjans de
comunicació, perquè els hi puc dur, però no els hi treuré tots,
que varen anunciar que dia 1 de gener del 2009 el Parc Nacional
de Cabrera seria transferit a les Illes Balears, vostè aquí ha dit
dins els tres primers mesos o dins els primers mesos del 2009,
perquè no es posen d’acord amb la quantitat econòmica.
Expliqui detalladament quina és la diferència econòmica que hi
ha de Balears a Madrid per poder fer la transferència del Parc
Nacional de Cabrera.

L’any passat, talment li llegiré, vostè va dir que els confiats
anaven a l’infern, confiats amb el ministeri; em sap greu dir-li
que tant vostè com el seu equip directiu ja tenen un peu dins
l’infern, i li detallaré perquè. Conveni de torrents, zero, la
pròpia conselleria ha hagut de delegar als pressuposts generals
de l’Estat perquè ens tenguin en compte per al conveni de
torrents, i no serà per la propaganda que vostès fan de torrents,
un especial de torrents, dues pàgines senceres. Vostè ho diu,
però és que enguany no hi ha res per netejar i millorar torrents,
me n’ha dit quatre; però és que no parlàvem d’això l’any passat,
parlam de 10 milions anuals cada any que ens ha de transferir
l’Estat, més els que vostès han d’aportar a la seva part
proporcional. Enguany no parlam de torrents, vostè m’ho ha dit.

Després parlàvem de l’aigua depurada de reg; li vàrem dir
l’any passat, ara ho té més bé que mai, després de les eleccions
passades de març ho té millor que mai, ara el Ministeri de Medi
Ambient està junt amb el Ministeri Rural; per tant, Sr.
Conseller, faci una gestió així com cal, defensi els interessos de
Balears, signi aquest conveni que no va ser capaç de signar
l’anterior conseller, perquè no li volien obrir les portes a
Madrid. I que l’aigua depurada serveixi realment per poder fer
el reg i per poder servir, com li vàrem dir, en els camps de golf,
etcètera, el faci. Com té aquest conveni? Jo li he dit que tenia un
peu ja dins l’infern.

Compra de terres i finques públiques. Sr. Conseller, no n’ha
dit res, supòs que no n’ha dit res perquè com que Planícia, vostè
va dir en el mes de febrer que tenien a punt de signar el conveni
amb Madrid, ha passat més de mig any i tampoc no sabem res
de Planícia; l’únic que sabem és que el Govern balear ha
avançat els doblers, els tenim aturats, no hem comprat Planícia,
no podem dir que Planícia sigui nostre, el tenim en litigi o
almanco el tenim així, entre cometes, si ho vol dir de qualque
manera, però mentrestant Madrid no ens ha donat ni un euro. Sr.
Conseller, quines finques públiques pensen comprar? Ha passat
vostè un llistat de les finques públiques que li interessen? Ens
pot dir de quines finques públiques parlam? Com té vostè el
conveni amb Madrid per poder dur a terme la compra de finques
públiques? Li deman, perquè tampoc no n’ha passat i n’ha fet,
ja li dic, a més li dic: “Medio Ambiente negocia la compra de
otras diez fincas en el litoral de Baleares”, això són vostès, és
una conselleria molt mediàtica, la qual promet moltes coses
però a l’hora de la veritat no sé si en podem passar tants de
comptes; jo n’hi comptaré una pàgina sencera, deman: quines
deu finques públiques? No n’ha dit res.

Ha parlat, com no podia ser d’altra manera, del projecte de
deixalleries i hi ha introduït una novetat que l’any passat no va
dir; ha dit que pretén també dur a terme un conveni amb
Madrid, depenent de l’aportació que pugui fer l’Estat. Nosaltres
li demanam, en el 2008 vostè a la seva compareixença ens va
parlar ja de deixalleries, va dir que faria un programa per
establir deixalleries en els municipis de les Balears; primer: de
quina quantitat econòmica parlam? Ha presentat un programa de
deixalleries a quatre o cinc anys vista, seran deixalleries a cada
municipi de Balears? Seran deixalleries mancomunades? Quina
aportació han de fer els municipis? Quina aportació farà la
conselleria? I com a novetat d’avui: quina aportació pensa vostè
que farà el ministeri corresponent? Per tant, li deman, també ens
ho ha deixat.

Museu marítim. Em sorprèn que em parlin del Museu
Marítim i em sorprèn que vostès parlin de Museu Marítim quan,
després de fer, com una altra vegada més, anuncis periodístics
del Museu Marítim, que a més tots els que l’acompanyen els
coneix perfectament perquè són pràcticament, el Sr. Nadal, la
Sra. Julve, el Sr. Grimalt, Sra. Cerdó, tots són importants, per
tant vostè els coneix quasi tots, quan parla de Museu Marítim;
quan a la memòria dels pressuposts, memòria, no parla d’un
museu marítim, Sr. Conseller, parla de crear una fundació de
museu marítim. I amb la partida pressupostària que hi ha
prevista no farà cap museu marítim; li deman: pensa en un
museu marítim o pensa simplement de fer una fundació del
Museu Marítim? Li avançam, si fa una fundació del Museu
Marítim serà una agència de colAlocació de gent, però que
acabarà sense museu. Amb la partida pressupostària que té per
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a enguany no hi haurà museu marítim, m’expliqui, per favor,
què pensen fer amb el Museu Marítim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Soler, vagi acabant.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Jo l’entenc, només tenc deu minuts, però és que hi ha molts
temes, ell diu que és molt gran aquesta conselleria.

Tema depuradores, Sr. Conseller, l’any passat va dir com a
novetat que totes les obres de les noves depuradores s’estava
estudiant fer-les amb concessió. Per exemple, l’any passat, en
aquesta compareixença mateixa vostè va parlar de la depuradora
d’Alaró; al dia d’avui la depuradora d’Alaró estam amb licitació
i no és per concessió. Ha parlat de la depuradora d’Addaia de
Ferreries, li deman: ha canviat el criteri? Per què les
depuradores no es fan amb concessió? Pensa seguir a partir
d’ara amb concessió? Quin ha estat el motiu de canviar aquest
criteri? No només de depuradores, li parl d’aquestes dues, li
demanaré: com està la d’artà? Com està la d’Orient? Com està,
com bé vostè ha dit ha parlat d’Addaia i de Ferreries? Com està
la de Vila?

Li explicaré, dins els darrers quatre mesos d’enguany han
tengut problemes Ses Feixes d’Eivissa, com està la depuradora
i els terrenys, que també altres companys meus li han demanat
de zones humides de Ses Feixes d’Eivissa. Sant Antoni
d’Eivissa, Montuïri, Alaró, Sa Pobla, Pollença, Andratx. Vostè
destina per a depuradores el 84% a manteniment i un 12% a
instalAlacions noves, poques coses millorarem, Sr. Conseller,
l’any passat el pressupost no era així, i n’ha millorades molt
poques. Vostè sap millor que jo que només són casos que ara li
he dit, però que n’hi ha molts més; per tant, com pensa resoldre
els problemes d’aquestes aigües, Sr. Conseller?

Sa Costera. Sa Costera ens ha de resoldre el problema de la
qualitat d’aigua a tota Mallorca. Sr. Conseller, de Sa Costera
n’hem parlat molt, ha fet compareixences, ho ha dit, però havia
d’arribar el mes d’agost i Sa Costera està en proves, no arriba
l’aigua de Sa Costera. De Sa Costera en depenem la resta de
Mallorca, com estan les interconnexions? Com estan les dues
artèries principals? Quan arribarà l’aigua a Manacor? Quan
arribarà l’aigua a Portocolom? Quan arribarà l’aigua a Deià?
Vostè no n’ha dit res, Sr. Conseller. Simplement ha parlat de
Valldemossa. Li deman que m’ho expliqui, Sr. Conseller, amb
la partida pressupostària que té poca cosa farà. Li torn a dir,
m’agradaria que m’ho expliqués detingudament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Soler, vagi acabant...

LA SRA. SOLER I TORRES:

Cinc minutets més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minutet més. I vagi acabant.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Caça. Vostè ha dit que farien les transferències de caça.
Detalli’m quina quantitat hi haurà en la transferència de caça.
Va anunciar que dia 1 de gener del 2009 farien la transferència
de caça. Ha duit a terme una remodelació de tot el seu equip
directiu per dur a terme la transferència de caça. Quina quantitat
econòmica fa comptes transferir a cadascun dels consells
insulars amb la transferència de caça?

Dels PORN li podria dir que n’hi ha tres d’avançats, però
n’hi ha dos que estan més retardats. Nosaltres en aquest tema
ens agradaria que fes feina en tots i cadascun.

Pla de reforestació i canvi climàtic. Vostè va anunciar l’any
passat que seguirien la política continuista d’un arbre per cada
quatre habitants. Per tant, jo li deman a quines zones pensa dur
a terme aquesta reforestació?

I ja la darrera pregunta, tema del canvi climàtic. Vostè no té
competència en ordenació del territori, hi estam totalment
d’acord. Però vostè ha dit que estan fent feina i que a més ja
tenen un pla d’acció en canvi climàtic. Jo simplement li dic una
cosa, vostè ho sap més que jo i a més des del Partit Popular
creim fermament en el canvi climàtic i ens posarem al seu costat
per fer-hi feina. Però hi ha un tema important, afectarà tot el
litoral de totes les illes el canvi climàtic, hi haurà un augment
d’aigua, hi haurà canvis morfològics de fauna i de flora. Per
tant, li deman, ja sap a dia d’avui, o més o manco té en estudi,
a quines zones afectarà més del litoral l’augment d’aigua del
canvi climàtic? Li ho deman. És un tema per fer-hi feina, ens
agafarà per sorpresa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Passam la paraula per contestar
totes aquestes qüestions al Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, començarem a contestar per
ordre d’intervencions al representant de Formentera. Compra de
finques, bé el Ministeri de Medi Ambient i això com que ha
sortit en diferents intervencions, ho contest tot d’un cop. El
Ministeri de Medi Ambient es va comprometre el mes de
setembre del 2007 a invertir durant aquesta legislatura 40
milions d’euros en adquisició de finques de litoral. Des d’aquell
moment, des de la conselleria, li hem passat tot un seguit de
propostes que ens havien fet arribar a la conselleria i
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evidentment les filtràvem per veure quines podien tenir un
interès ambiental per a la conselleria i s’han remès al ministeri.

D’aquestes, el ministeri va seleccionar a finals de l’any
passat i a principis d’enguany, la finca de Planícia. Va
considerar en aquest cas com que era un retracte que era certa
i segura la quantitat que valia perquè qualcú l’havia pagada. Per
tant, en aquest cas es podia tirar endavant. A més, per les
característiques de la finca, pel lloc on està ubicada, la Serra de
Tramuntana, per la dinamització econòmica que pot representar
per al municipi on està ubicada, a nosaltres ens pareixia una
molt bona opció. El ministeri es compromet a aportar 10
milions d’euros i ens remet un document el mes de març de
l’any passat, que ja havia passat per l’advocacia o pels serveis
jurídics del ministeri, i en principi la cosa anava endavant.
Nosaltres feim una bestreta de 10 milions d’euros, que els hem
hagut de reduir del pressupost de la mateixa conselleria i,
evidentment, ara que som a finals d’any, això ens està creant un
seguit de problemes. I des de llavors no hem aconseguit que
aquest conveni se signés i ens permetés alliberar els 10 milions
d’euros que la conselleria ha aportat de més.

Evidentment això ens ha impedit comprar qualsevol altra
finca, així i tot n’hem comprat una, Can Cosmí, en el municipi
de Sant Josep, a la zona dels Amunts d’Eivissa. S’ha comprat i
és l’única adquisició que haurem fet per part de la conselleria,
a l’espera de com acaba el tema de Planícia. El tema de
Planícia, evidentment en aquests moments el propietari no va
acceptar que exercíssim el dret de retracte i el tema està en
litigi. Però jo supòs, o bé sigui perquè s’arribi a un acord, o bé
sigui perquè s’executi de forma administrativa el retracte, la
finca acabarà en mans de la conselleria durant l’any que ve.
Evidentment, per a nosaltres és fonamental que es firmi el
conveni, és fonamental perquè la conselleria no té capacitat per
mantenir molt de temps el pes que impliquen aquests 10
milions. Sabem que aquestes darreres setmanes s’han fet
gestions, avui he estat molt content de veure que les de
carreteres han fructificat, si veus que a un altre se li resolen els
problemes, tens més esperances que els teus es resolguin. En
qualsevol cas, jo fins que no tengui el conveni firmat, en certa
manera estic obligat i no vull anar a l’infern, a no cantar victòria
i, per tant, seguint els consells de la Sra. Soler, el dia que estigui
firmat respirarem.

Evidentment el compromís dels 40 milions a nosaltres ens
preocupava i a la reunió que vàrem tenir amb la ministra el mes
de juny i el president Antich, vàrem demanar a la ministra si
respectaria el compromís de la seva antecessora, la Sra.
Narbona, i ens va manifestar que mantenia el compromís i no
només el mantenia, sinó que si en un moment donat
necessitàvem destinar una part d’aquests doblers a la gestió i a
la millora de les finques que haguéssim adquirit, també estava
oberta a parlar-ne. Per tant, la predisposició del ministeri és
bona, però amb paraules no quadram el pressupost. Per tant, ens
agradaria en el termini més breu possible tenir aquest conveni
signat i arribar a successius acords per a les altres inversions,
fins arribar als 40 milions.

Pla de deixalleries. En aquests moments tenim..., l’any
passat vaig dir que enguany elaboraríem un pla de deixalleries,
està pràcticament acabat i en aquest moment s’han iniciat les
consultes..., la setmana passada es va presentar a la FELIB, ja
es va fer una primera presentació, i crec que tenim una reunió
de la Comissió de Residus un dia d’aquests i també ja els ho
repartiran. Evidentment, aquest pla de deixalleries no l’ha de
pagar la conselleria tota sola perquè només una part dels residus
que aniran a les deixalleries són competència directa de la
conselleria i haurem d’arribar a un acord amb consells i els
ajuntaments per veure qui paga què i de quina manera es pot
tirar endavant el pla.

Efectivament la Sra. Soler critica que el pla sigui a quatre
anys vista. És a dir, que tengui un període ample per poder-se
anar implantant. Però és que no hi veim una altra solució,
perquè evidentment els ajuntaments hauran de trobar terrenys,
si no en tenen, si en tenen s’hi hauran de fer les obres. Tot això
du un temps i requereix unes inversions econòmiques que en
aquests moments amb la crisi econòmica que tenim, tenim
dubtes que en un o dos anys tothom pugui complir amb les
seves obligacions. Per tant, donam un període d’adaptació
perquè tothom pugui complir.

En qualsevol cas, m’han demanat concretament què es
preveia. Es preveuen deixalleries a tots els municipis, en total
serien unes 76 deixalleries: 59 a Mallorca, 9 a Menorca, 7 a
Eivissa i 1 a Formentera. Evidentment no totes les deixalleries
serien iguals, hi hauria diferents models de deixalleries, en
funció de la població a servir, i anirien des de coses molt petites
fins a grans instalAlacions quan la població a atendre fos
important. Aquestes deixalleries prioritzaran la facilitat d’accés
i d’abocar per part dels ciutadans. I el fet de tenir o no inversió
estatal permetrà que l’esforç inversor de les altres
administracions sigui més gros o més petit. A nosaltres ens
agradaria que aquest pla de deixalleries formés part de les
inversions estatutàries que, com vostès saben, inclouen medi
ambient i gestió de residus. Per tant, pensam que s’hi poden
encabir.

En relació amb el Pla director sectorial de residus, a finals
d’aquest any el ministeri aprovarà el Pla nacional integral de
residus. Per tant, pensam que abans d’això no s’ha de fer res
perquè tot podria quedar inutilitzat i la redacció del Pla de
residus perillosos de les Illes Balears s’iniciarà una vegada que
el pla nacional estigui aprovat.

Terrenys de la nova depuradora d’Eivissa. Bé, la conselleria
ja va comprar uns terrenys i no és lògic que vagi comprant; en
tot cas, els terrenys que té els posarà a disposició de les
administracions d’Eivissa per si en un moment donat els poden
interessar o poden jugar a fer qualque tipus de permuta o
qualque tipus d’actuació. El cas que es plantegen en aquest
moment són unes instalAlacions militars, m’imagín que això no
interessarà. Però bé, en qualsevol cas nosaltres tenim uns
terrenys comprats que posarem a disposició de les institucions
d’Eivissa, però nosaltres no tenim previst adquirir ni comprar
uns altres terrenys a l’illa d’Eivissa. Crec que en aquests
moments totes les institucions ho tenen assumit.
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Can Marroig. S’estan acabant les obres de reforma i posada
en condicions. I l’objectiu nostre és que allà hi hagi el Centre
d’interpretació de Ses Salines de Formentera. Sabem que és una
ubicació que no agrada al Consell de Formentera i per això
parlam amb ells, per veure què en feim. Però és evident que la
conselleria ha invertit una quantia important en un edifici i ara
no el podem deixar... Aquesta inversió la teníem prevista i així
ho diuen els instruments d’ordenació del Parc de Ses Salines,
allà és on ha d’estar ubicat el centre d’interpretació. Si arribam
a una altra opció, haurem de cercar quin ús donarem a aquestes
instalAlacions i qui pagarà l’habilitació del nou espai. Però
evidentment, nosaltres ja hem pagat la rehabilitació d’un espai,
que en principi és el que pensam dedicar al centre
d’interpretació.

Sí hi haurà reforestació al Cap de Barberia. Pel que fa a les
àrees recreatives, com ja he dit, estam elaborant un pla especial
per a la xarxa d’àrees i espais de lleure en els espais naturals i
és el que fixarà quines àrees recreatives, quines infraestructures
farem perquè en cas contrari la tramitació urbanística és molt
llarga i complicada, sense disposar d’aquest pla especial.

Incendis. La previsió per a l’any que ve és invertir les
mateixes quantitats que enguany i complir amb els mateixos
objectius. 

Ara ja passam al Sr. Melià. Efectivament, tenim..., jo no
diria fronts, perquè queda molt bèlAlic, però sí tenim molts de
temes en tramitació davant el ministeri que ens agradaria que es
resolguessin d’una forma ràpida. En aquest moment per a la
conselleria el més urgent és el conveni per a l’adquisició de
Planícia perquè tenim una quantitat important compromesa per
part nostra i que ens dificulta acabar l’exercici. I el conveni de
torrents ha estat una realitat enguany i vull pensar que també ho
serà l’any que ve. En qualsevol cas també, per no anar a
l’infern, ho deixarem així.

En relació al Pla de qualitat de les aigües. Vàrem arribar a
un acord amb el ministeri el mes de gener. Per tant, en principi
el conveni està tancat, estam d’acord amb les inversions, estam
d’acord que rebrà una aportació total o parcial del ministeri. I
només falta que s’acabi la tramitació i que es firmi.
M’expliquen que hi ha hagut uns problemes en el Ministeri
d’Hisenda que confii que es resolguin ràpid, perquè en
qualsevol cas amb l’anterior Ministeri de Medi Ambient hi
havia un acord i l’actual titular s’ha compromès a mantenir
aquesta compromís.

El tema de Cabrera. Aquí no el vull enganar, no hi ha acord.
La Sra. Soler vol saber quines quantitats exactes estam parlant.
Jo crec que fer públiques les quantitats i fer pública la discussió
dificultaria la negociació i podria ser entès com una provocació.
En qualsevol cas, evidentment el problema és el centre
d’interpretació i confiem que s’acostin posicions.

Museu Marítim. Els ports de Balears generen molta activitat
per a l’Autoritat Portuària, per al Ministeri de Foment que crec
que és qui ho du. Per tant, jo crec que és un deure de l’Autoritat
Portuària cap als ciutadans de les Illes Balears que facin una
aportació, que es traduiria en un espai per ubicar-hi el Museu
Marítim. Hem parlat amb l’Autoritat Portuària, ens han
descartat totalment que sigui l’edifici de la Trans, perquè ells el
volen destinar a altres usos. Però sí ens han apuntat la

possibilitat que sigui un altre edifici dins el mateix entorn
portuari, perquè evidentment un museu marítim ha d’estar a un
entorn portuari perquè has de poder tenir embarcacions dins la
mar, si és el cas. Per tant, no el podem posar a segons quins
llocs. Estam fent feina en aquesta línia, la disposició de
l’Autoritat Portuària és bona i ens agradaria arribar a un acord
ben aviat.

Comissió Balear de Medi Ambient. La Comissió Balear de
Medi Ambient té dos tipus de problemes, un ve de l’actual Llei
d’avaluacions d’impacte ambiental, que vull recordar que va
aprovar l’anterior govern. La veritat és que tampoc no teníem
massa marge perquè estam parlant d’una directiva europea
transposada per una llei espanyola. Per tant, poc marge hi havia,
però la tramitació és molt feixuga i molt complicada. D’això no
ens escaparem perquè hi ha una llei, a més aquesta llei és
producte d’una directiva europea i d’una legislació superior. Ara
bé, on tenim el marge? A l’organització, el funcionament i en
els recursos que hi destinem. Organització i funcionament,
tramitam la modificació del decret, ja s’està tramitant.
Funcionament mitjançant la implantació d’un gestor
d’expedients, confiam que hi hagi una certa agilitació, i els
recursos humans, hi ha un compromís i una petició de cobriment
d’un seguit de places que ja està tramitada a la Conselleria de
Funció Pública i hi ha un compromís del president que això es
farà efectiu i tendrem aquests recursos perquè evidentment si no
tenim persones per informar, difícilment la cosa anirà més
ràpida.

Passam al representant del BLOC, al Sr. Llauger. Increment
moderat. Bé, nosaltres pensam que l’increment..., en època de
crisi és important no davallar, coincidim amb vostè. Ara bé,
sempre ens agradaria més i sobretot tenint en compte que
nosaltres consideram, i així ho hem defensat sempre, que
invertir en medi ambient és invertir en el nostre principal
atractiu turístic i és, per tant, en certa manera una inversió
productiva i una inversió que pot generar ingressos. Per tant,
estam convençuts que les inversions en els espais naturals, en
reforestació, en l’entorn natural són inversions que tenen un
valor afegit i que es tradueixen en una major competitivitat de
la nostra economia. Per tant, pensam que en temps de crisi
invertir en medi ambient és positiu. En qualsevol cas tenim la
quantitat que tenim i intentarem aprofitar-la de la millor manera
possible.

Espais naturals protegits. Gestió d’espais naturals. Per a
nosaltres és un dels aspectes en els quals en aquests moments
estam menys satisfets de com s’està duent per part de la
conselleria i allà on volem fer més feina. Volem incidir sobretot
en l’ús públic dels espais naturals protegits i li he de dir que tots
els sobrants que durant l’execució pressupostària puguem, via
modificació pressupostària, enviar a Espais de Natura, és a dir,
la destinatària dels sobrants que es produiran durant la gestió
pressupostària anirà tota a Espais de Natura o la part més
important. A més a més, si aconseguim firmar el conveni de
torrents per al 2010, i aquí també responc en part al que m’ha
plantejat la Sra. Soler, això ens permetrà reduir en una petita
part l’aportació a l’Agència Balear de l’Aigua i destinar aquests
recursos també a Espais de Natura. És a dir, aquí no hem volgut
ser confiats i hem volgut preveure que hàgim de fer totes les
obres de torrents que li hem dit nosaltres directament, però si es
firma el conveni de torrents, que permetrà una aportació de 15
milions més, una petita part, 2, 3 milions d’euros, podrien anar
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a reduir l’aportació cap a l’agència i anar cap a Espais de
Natura. Per tant d’aquesta manera faríem front a les necessitats
que sabem que té aquesta empresa.

En relació al parc de Llevant, dels dos PORN que tenim
pendents és amb el que hem fet més feina. Hem tengut diferents
reunions amb els municipis afectats, amb propietaris dels
municipis afectats. El principal, no diré escull, però allà on
estam fent més feina és al municipi de Sant Llorenç, on vostè
sap que fa dues legislatures hi va haver molta conflictivitat i on
en aquests moments tenim uns propietaris que estan en certa
manera expectants, no contraris però expectants a veure com pot
realment quedar això i fins a quin punt al final acabaran sumant-
s’hi o no. Estam fent aquesta feina; ens agradaria a principi de
l’any poder saber ja amb quins propietaris podrem comptar i si
podem configurar una zona coherent a fi de tancar aquest PORN
amb una ampliació important. En el cas de Cala d’Hort li he de
dir que està més endarrerit, però evidentment no podem tenir
tots els fronts oberts al mateix temps i ens agradaria tancar-ne
un per començar l’altre.

L’aposta que hem fet per l’especialització amb la Direcció
General de Biodiversitat va en el sentit que vostè apuntava de
millorar la gestió dels espais naturals protegits. És a dir, fins ara
teníem una direcció general que duia molts de temes, que duia
tot el tema forestal, que duia l’IBANAT, i que era un tema més,
i nosaltres volem precisament donar més importància a la gestió
dels espais naturals i per això una direcció general pràcticament
es concentrarà en aquest tema. 

Serra de Tramuntana reserva de la biosfera. Jo crec que tant
pels ajuts que pugui implicar el fet de tenir la declaració com
sobretot per la imatge i per la marca que representa com a
reconeixement d’aquest espai natural de les nostres illes és
important la declaració. Tenim el suport del ministeri, que ens
va expressar el Sr. Puxeu a la reunió que vàrem tenir fa unes
setmanes a Madrid amb ell, i per tant creim que si feim la feina
bé i si la feim i si arribam..., si tenim el suport dels municipis
afectats i si la proposta que feim arribar al ministeri és
suficientment bona pensam que pot ser acceptada per
l’organisme espanyol i tramitada cap a la UNESCO; llavors el
que passi allà ja no és tan segur, però en qualsevol cas ja
aniríem una passa més enllà de la que s’ha fet amb la declaració
de patrimoni de la humanitat.

Zones humides. L’objectiu és incloure-ho al Pla hidrològic
que hem de tenir aprovat el juny de l’any que ve i remès al
Ministeri de Medi Ambient.

Canvi climàtic. Nosaltres tenim dues línies i així ho he dit
abans. Una és de conscienciació ciutadana i l’altra és de
coordinació i impuls de polítiques de tot el Govern, i això
evidentment es fa a través de la Comissió Interdepartamental de
Canvi Climàtic, que s’ha reunit tres vegades, el comitè tècnic
cinc vegades durant aquest darrer any i és des d’on es
planifiquen i s’acorden les mesures que, de fet, les mesures del
pla d’acció la majoria no les implanta la Conselleria de Medi
Ambient, sinó les altres conselleries del Govern, i en aquest
sentit n’hi ha algunes evidentment que tenen un paper més
important que les altres com puguin ser la Conselleria
d’Indústria i Energia, concretament la Direcció General
d’Energia.

Troballes arqueològiques a Cala En Busquets. Bé, nosaltres
la terra que sortirà d'aquí sortirà de la part terrestre, no de dins
la mar. Per tant a mi em consta que les troballes són dins la mar,
de derelictes que hi pugui haver. Per tant la terra s’extrauria de
la zona terrestre i no hi hauria problema.

I ja anam a la intervenció que m’ha dedicat la Sra. Soler, i
crec que hauríem d’aclarir bastants coses. En primer lloc,
l’increment de despesa corrent en un 20%; miri, aquí podríem
haver fet el que s’ha fet en aquests darrers anys, que és no
reflectir-ho en el pressupost i llavors gastar-ho, i nosaltres hem
optat per reflectir la realitat pressupostària, és a dir, durant els
anys 2006, 2007 i 2008 al final s’han acabat gastant aquest
doblers en despesa corrent, i nosaltres pensam, i potser
políticament ens hauria quedat més bé fer-ho com ho feien els
darrers any no preveure-ho i llavors gastar-ho, però pensam que
hem de tenir un cert rigor pressupostari, i hem de pressupostar
el que realment gastam. Això s’ha vengut gastant aquests
darrers anys i pensam que així s’ha de reflectir en el pressupost.
A més certes trampes com és invertir capítol 6 i considerar que
són inversions immaterials certes coses que estrictament no ho
són pensam que no acaba de ser correcte i que la gestió
pressupostària ha de ser més estricta.

En relació al capítol 4, bé, vostè m’ha parlat molt
d’IBANAT i d’Espais de Natura i jo li vull dir -i això crec que
vostè ho sap, o en part crec que qualcú li ho ha contat o ho ha
sentit dir- la separació, la creació de l’empresa Espais de Natura
separant-la d’IBANAT va crear un problema no resolt, és a dir,
allò que abans era una empresa ara en són dues. Aquesta decisió
que vostès varen prendre i que vostès varen prendre perquè
s’havia de declarar la serra de Tramuntana paratge natural i per
tant feia falta un organisme més específic, jo no la discutesc,
però aquesta decisió va crear problemes importants perquè
s’havien de duplicar determinats serveis des del moment que
existien dues empreses, i aquest problema no està resolt, i
nosaltres no l’acabam de resoldre enguany tampoc, nosaltres
feim una passa. Evidentment això implica més personal, a més
la mateixa gestió de la serra de Tramuntana, que vostès la
declararen però no la dotaren de personal, ens ha creat el
problema que ens ha creat enguany a l’hora de gestionar les
subvencions, que teníem 1.000 subvencions a gestionar i no
teníem personal per gestionar-les, i s’ha hagut d’agafar
personal. Per tant el que estam fent és acabar una cosa que
vostès començaren. Jo no sé si hauria estat el millor no dividir
l’empresa en dues i continuar amb una única empresa que en
certa manera ens permetia estalviar serveis perquè hi havia uns
únics serveis comuns, però vostès ho feren així, nosaltres ja ens
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trobàrem les dues empreses creades i ara hem de ser
conseqüents. 

A banda d’això també vostès ens deixaren un regalet, que va
ser un conveni colAlectiu amb IBANAT que hem de preveure i
hem de complir. Per tant això implica increment de pressupost,
i evidentment el conveni està molt bé que s’arribàs a un acord
i que el conveni estigui firmat, però també haguessin pogut
preveure que això implicaria una major consignació
pressupostària.

Inversió a Espais de Natura Balear i subvencions a
propietaris de finques, ja li he dit abans que els sobrants que
durant l’execució del pressupost es produeixin a la conselleria
aniran a Espais de Natura i que si aconseguir firmar el conveni
de torrents podrem fer una modificació pressupostària per una
quantitat que en aquests moments hauria d’anar a l’agència vagi
a Espais de Natura. En qualsevol cas el compromís que li he dit
abans que hi haurà 6 milions en la propera convocatòria per als
espais naturals protegits és un compromís que aquest sí que el
poden dur a estampar a Lluc perquè no..., vull dir que aquesta
conselleria ho reflectirà. Jo li record que això és un conveni
plurianual; això no vol dir que les dues anualitats hagin de ser
iguals; en qualsevol cas, com ja li he dit abans, si durant
l’execució pressupostària, si durant els propers mesos podem
firmar el conveni de torrents per al 2008 la primera anualitat ja
serà igual que la segona; la convocatòria és única i per tant els
doblers al final que tendran els propietaris seran els mateixos.

Despesa corrent d’Espais de Natura i IBANAT. Dir-li en
certa manera el mateix que ja li he dit abans en referència a la
conselleria: Espais de Natura i l’IBANAT tenien greus
dificultats que ja ens marcaven les auditories, no només la
d’enguany sinó la de l’any anterior, de mala pressupostació que
hem corregit. Parc de Cabrera, ja li he comentat abans. 

Neteja de torrents. Miri, hem actuat enguany en 80
quilòmetres de torrents, per tant creim que estam fent els deures
pel que fa a neteja i manteniment dels torrents. Per a l’any que
ve continuarem amb aquestes actuacions de neteja i de
consolidació. Ara, evidentment les grans obres, que són obres
en el torrent de Sant Magí, que són obres en el torrent Gros, en
els torrents de na Bàrbara, aquestes grans obres s’han de fer
amb el suport del ministeri.

Planícia, ja ho he comentat abans. Pla de deixalleries, també.

La concessió d’Alaró; Sra. Soler, aclareixi’s. Mentre no
teníem licitada la depuradora d’Alaró, preguntes i ens retreien
que aquesta depuradora no es fes de forma ràpida, i hem optat
per no treure-la en concessió, cosa que hauria retardat la seva
aprovació perquè s’ha hagut de modificar el decret del cànon
per poder fer concessions, i ara vostè em retreu que no l’hàgim
feta amb concessió. Escolti, vull dir, si l’havíem de fer ràpid no
la podíem treure en concessió, i aquesta és la conclusió a què
vàrem arribar i per això l’hem treta ara perquè a més el batle
d’Alaró considera que aquesta és una obra molt prioritària i que
s’ha de fer aviat.

Manteniment i noves inversions. Evidentment no li he dit
totes les noves inversions, però el manteniment és important,
perquè si no pot passar el que va passar a la depuradora de Vila,
que per falta de manteniment llavors hem hagut d’invertir molt
més. Jo crec que és més important que les coses no es facin
malbé que no espenyar-les i llavors fer-les noves. En aquest cas
hi haurà molta inversió però crec que no serà gaire raonable.

Sa Costera. L’aigua arriba al depòsit de Son Pacs i no la vaig
poder convidar a beure un tassó d’aigua perquè va tenir l’alAlot
crec que un o dos dies abans que es posàs en marxa, però bé,
l’aigua hi arriba i..., l’obra es pot considerar pràcticament
culminada.

Caça, vostè em demana la comissió mixta de
transferències..., bé, vostè em demana quina quantitat hi
destinarem. Això no és una decisió de la conselleria, és una
decisió de la comissió mixta de transferències. Jo no puc fer una
feina que no em pertoca a mi. Nosaltres hem passat a la
comissió mixta tota la informació de les quantitats que
destinàvem a caça i els hem passat una proposta de distribució
de competències entre el Govern i els consells insulars. La
comissió mixta serà la que prendrà les decisions. 

En relació als PORN li vull dir, Sra. Soler, que el món no és
fet tot en un dia i que anam fent. 

I vostè em retreu que no hàgim fet el pla d’adaptació i jo
crec que en qualque moment potser no m’ha escoltat
suficientment, però el pla d’adaptació jo li he dit que era un dels
objectius del 2009, el 2008 hem fet el pla de lluita contra el
canvi climàtic i el 2009 és fer el pla d’adaptació que ens dirà
què ens trobarem, en quin escenari ens podem trobar en 10 o 20
anys i quines mesures hem d’adoptar per enfrontar-nos amb
aquest escenari. Per tant ho tenim previst.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica els grups
parlamentaris que vulguin intervenir... Sr. Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Molt breument, Sra. Presidenta, just un minutet. En el tema
de deixalleries vostè ha fet una relació de les que estan previstes
a cada una de les Illes. La pregunta breument és si hi ha alguna
previsió per a l’inici d’aqueixes obres a les diferents illes o si
encara..., si hi ha previsió o programació per a l’execució
d’aquestes a cada una de les illes.

Sobre el tema de Cala en Busquets, evidentment; jo el que
li deia és si les troballes arqueològiques podien afectar d’alguna
manera la resta de l’obra. Vull entendre per la seva resposta que
no i per tant que la previsió segueix tal com estava.
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I dos petits comentaris. Sobre el tema d’artificis
pressupostaris, jo li posaré un exemple: un artifici pressupostari
és fa algun temps quan es pressupostava, i ara que parlam de
Ciutadella, el dic de Ciutadella, amb una inversió per a aquell
exercici de 8 milions d’euros, i quan anaves al capítol
d’ingressos ningú no va saber trobar on estaven aquests 8
milions que s’havien d’invertir en el dic, però bé, d’alguna
manera quadraven pressupost sense saber ni com podia fer-se.
I jo estic d’acord amb vostè en el fet que la crítica que es fa que
el 82% de la seva previsió es destini a manteniment i el 18 a
obra nova, crec que després del que hem viscut serà més positiu
que la política que s’utilitzava abans, perquè un reflex d’aqueixa
política és senzillament, si vostè tira d’hemeroteca i agafa tot el
que va passar l’estiu del 2006 a l’illa d’Eivissa amb les
nombroses fuites de diferents depuradores, i veurà el resultat de
fer la política contrària, d’anar construint i abandonant el
manteniment, i al final el resultat li puc assegurar que és negatiu
cent per cent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Soler per un temps de 5 minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, gràcies. Miri, el que
li deman és que almanco vagi amb la veritat per davant,
almanco la veritat per davant i admeti el que és. No ens vengui
un pressupost auster quan no és auster. Està molt bé que
pressuposti la despesa corrent, perfecte; l’augmenten un
20,69%, perfecte; però no em digui que és un pressupost auster,
i molt manco m’ho digui quan una empresa pública, Espais de
Natura, augmenta el personal un 58,69%.

Miri, que l’any passat vostè aquí digués que eren uns
pressuposts continuistes, perquè a més ho va dir vostè i li ho puc
llegir talment, per no perdre esforços, perquè la feina
començada l’havien de seguir em pareix bé. Però que setze
mesos després vulgui donar l’excusa d’augment de personal a
una empresa que en el seu moment vàrem crear nosaltres ja no;
si no li anava bé l’hagués tornada a refer, ho hagués desfet. Per
tant l’augment de personal en època de retall és per culpa seva,
no serà culpa nostra, Sr. Conseller. Vostè es contradiu amb el
president Antich que ho augmentaran personal. Augmenten: als
ciutadans de Balears ens costarà 1.300.000 euros més la despesa
de personal a Espais de Natura, punt i final, i ja no discutiré
més; ara, això no és austeritat, s’ha acabat, no, fins aquí hem
arribat.

Seguirem. Vostè en els pressuposts d’avui té pressupostats
la meitat de doblers per fer front a les subvencions de
propietaris de terrenys protegits, avui. Em pareix molt bé si fa
comptes després destinar-hi els sobrants, com vostè m’ha dit. I
si no hi ha conveni de torrents?, ja té un peu dins el purgatori,
vostè; si no hi ha sobrants, què farem? Avui en el pressupost
que vostè ens presenta té la meitat pressupostada de
subvencions als propietaris de la serra de Tramuntana, punt i
final. Que vostè compti que dels sobrants que li quedin d’altres
ho podran destinar..., perfecte, però avui no. Hi havia

pressupostats 3 milions d’euros i avui hi ha 1,5 milions; això és
el que hi ha.

Concessió de la depuradora d’Alaró, Sr. Conseller; estan
molt de temps a la seva conselleria per fer estudis, però molt de
temps. L’any passat, 15 de novembre del 2007, vostè va dir, no
ho vaig dir jo: “Alaró està en estudi que sigui en concessió”; a
dia d’avui, 6 de novembre del 2008, un any després, encara està
en licitació la depuradora d’Alaró, no és que l’hagin adjudicada.
Si l’estudi que han fet els han convengut més no anar amb
concessió ja està bé. Li deman si de cara a un futur seguirà en
la línia de concessions d’obres o no seguirà en la línia de
concessions d’obres. L’any passat vostè ens ho va dur com una
novetat. No m’ho ha explicat, li deman que ho expliqui.

Però a més li diré més. No ha parlat per exemple, o no hem
tengut temps de parlar, de zones d’acampada. Li deman: pensa
crear una xarxa de zones d’acampada?, on?, com fa comptes
gestionar-les? Li deman: no hem parlat d’adaptació de les
infraestructures d’espais naturals protegits a les energies
renovables; seguirà amb aquesta política? Quina política pensa
dur a terme de cara a aquests espais i quin pla d’actuació
proposa per a l’any 2009? Pensa adaptar els espais públics a
equipaments de mobilitat reduïda? Quines noves
infraestructures o nous centres d’interpretació a àrees naturals
protegides pensa dur a terme? En aquests moments ens pensam
o podríem dir que Ca s’Amitger pareix que està paralitzat;
esperam que ens ho pugui contestar.

Ens preocupen dos temes, Sr. Conseller, a la pàgina 77 de la
memòria diu que crearà una relació de nous sistemes
d’inspecció i control dinàmica, diríem, pel que fa al medi marí,
els que van subaquàtics, etcètera; nosaltres demanam si això ho
farà d’acord amb el sector afectat o vostè anirà paralAlelament
amb el sector afectat?

I després també té previst realitzar un pla d’ordenació
general del litoral, el que s’anomena controlar, diríem, entre
cometes, els “xiringuitos”; nosaltres demanam si això fa
comptes fer-ho amb consens o no fa comptes fer-ho amb
consens o si afectarà tot el litoral de les Illes Balears o no?

I com a darrera pregunta, Sr. Conseller, no vull ser mal
pensada, jo pensava que l’augment de personal havia estat una
errada i no ho ha estat, no fos cosa que això tampoc no fos una
errada, vull pensar que ho és, però si no ho és m’agradaria molt
que m’ho explicàs; jo entenc perfectament que en aquestes
circumstàncies actuals de política actual vostè pensi que
l’Ajuntament de Palma té una gran importància, i estic segura
-és un error?-, ja sap el que li vaig a demanar; per tant, no
voldria pensar que la Sra. Cerdó ho tengués millor que la resta
...

(S’escolta una veu de fons)

..., per tant, 28 milions d’euros en lloc de 590.000 euros, és
un error? Estic més tranquilAla.
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Sr. Conseller, nosaltres intentarem millorar el seu pressupost
amb esmenes, ens agradaria que alguna d’aquestes fos
escoltada, ja que l’any passat varen ser totes rebutjades, perquè
si a nosaltres ens troba amb una política de consens ho podem
dur a terme, si no, no serà així. I evidentment, avui no n’hem
trobat molt. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Soler. I ja per finalitzar té la paraula
l’Hble. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Escolti, Sra. Soler, quan vàrem
arribar a la conselleria ens vàrem trobar prop de 1.000
solAlicituds de subvencions en els espais naturals protegits que
no es tramitaven per falta de personal, que no es tramitaven per
falta de personal. Hem hagut de contractar personal per posar en
marxa tot això, per a quasi deu mesos més tard poder treure la
convocatòria, les resolucions de les subvencions, deu no, dotze
mesos després. Per tant, ens vàrem trobar amb una situació a
l’empresa Espais de Natura que era absolutament impossible fer
front a les obligacions que tenia.

S’havia aprovat la declaració de Paratge Natural de la Serra
de Tramuntana i en això no s’havia previst ni una sola persona
més per gestionar tota la Serra de Tramuntana. És a dir,
incrementàvem, jo no sé el nombre de vegades, la superfície, ara
no li sé dir de memòria el nombre de vegades que augmentàvem
la quantitat o les hectàrees d’espai natural protegit, però crec
que tots veuen que l’increment era absolutament
importantíssim, i no havien previst una sola persona més per
gestionar tot això. Hem hagut de fer front a aquests
compromisos, per tant Espais de Natura s’ha hagut de dotar de
més personal.

Ens agradaria poder prescindir de tot el possible i no haver
de consumir tota la previsió de capítol 1, el qual, com vostè sap,
vull dir, llavors solucions trobaríem per reinvertir els doblers a
altres llocs. Però, en qualsevol cas, teníem un problema greu, a
més una empresa que no s’havia previst, quan es va crear, ni tan
sols els seus serveis bàsics perquè pogués anar funcionant,
perquè se’ls va quedar l’IBANAT.

Convocatòria de subvencions. Escolti, si al final no
aconseguíem, cosa crec que molt improbable, però si al final no
aconseguíem el milió i mig que fa falta, es pot treure la
convocatòria amb una anualitat d’1,5 milions i l’altra de 4,5, i
als propietaris no els afectarà en absolut i en qualsevol cas
poden estar segurs, i jo m’hi compromet avui aquí, que si no
aconseguim incrementar aquesta partida, la convocatòria sortirà
igual per 6 milions i es destinaran 4,5 milions a la següent
anualitat. Per tant, si en els pressuposts de l’any que ve això no
fos així vostè m’ho podria retreure, però vostè no em pot criticar
que si la convocatòria és de 6 milions que les anualitat siguin
d’una manera o siguin de l’altra; podríem destinar els 6 milions
de la primera anualitat o podríem destinar els 6 milions de la
segona, l’important és que la convocatòria surti i surti per sis
milions.

Per tant, li agrairé que no faci demagògia amb aquest tema.

En relació amb la depuradora d’Alaró, escolti, no sé si ho
sap, però el mes de maig de l’any passat es va aprovar una nova
Llei de contractes; vàrem haver d’estar més d’un mes, o quasi
dos mesos, a poder treure el tema amb la nova llei, i per tant hi
ha hagut un retard imputable a això. Evidentment, esgotàrem les
possibilitats d’intentar que fos per concessió, però vérem,
perquè és l’opció que ens agrada més, a més l’any passat el seu
antecessor en aquesta cadira ens va animar a anar per la línia de
les concessions, però en aquest cas vèiem que la cosa
s’enredava massa i pensàvem que era important, i vostè ens ho
recordava que era important, donar solució al tema de la
depuradora d’Alaró. Si al final no hem endevinat jo és que crec
que amb vostè és impossible endevinar, perquè si haguéssim
optat per la concessió, ara en aquest moment em retrauria que
la depuradora no es fa. Per tant, jo, posats a endevinar de cap
manera, he optat pel sentit comú i per treure endavant la
depuradora amb un contracte d’obra normal.

Xarxa de zones d’acampada. Jo hi ha moments que crec que
no m’acaba d’escoltar, cosa que em sap greu; li he dit que
tramitaríem i ja havíem iniciat la tramitació, ja tramitam i ja
redactam el Pla especial de la xarxa d’àrees de lleure de la
natural, que és el que dirà quines zones d’acampada hi haurà i
on. Per tant, ho fem, però anar tramitant àrees d’acampada sense
la cobertura del pla especial ens aboca a tramitacions
urbanístiques de declaracions d’interès general i de declaracions
que vull dir que són molt farragoses i que les podrem evitar.

Ca s’Amitger. A Ca s’Amitger la crisi que tenim l’ha afectat
de ple, perquè l’empresa que executava aquesta obra, una obra
que es va adjudicar, si no ho record malament, la passada
legislatura, ha fet fallida i ens ha deixat en l’aire. Rescindim o
anulAlam el contracte que tenim amb aquesta gent, però, com es
pot imaginar, ens hem d’entendre amb els administradors
concursals, vull dir que la cosa ha dut la seva complicació; però
l’objectiu és anulAlar aquest contracte, per incompliment per part
seva, i tornar-lo adjudicar, el qual, per no perdre temps, ens
plantegem que sigui a TRAGSA, perquè si ara hem de tornar fer
un concurs, evidentment la cosa s’allarga molt, i de moment allò
està en precari.

I per últim, si vostès fan esmenes per millorar aquest
pressupost, evidentment estam oberts a parlar-ne i a arribar a
acords; si vostès troben maneres de millorar la pressupostació
d’aquesta conselleria i són raonables, evidentment nosaltres
estarem encantats que ens ajudin en la tasca de treballar pel
medi ambient d’aquest país. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ja només queda agrair-li la
presència i la dels seus acompanyants i s’aixeca la sessió.
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