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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui, i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta. Catalina Soler substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller
de Medi Ambient per tal d’explicar els pressupostos de la seva
conselleria per a l’any 2010. 

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, Sr. Miquel
Àngel Grimalt, a qui donam la benvinguda, acompanyat dels
següents alts càrrecs: la Sra. Mercedes López, secretària
general; el Sr. Miquel Ferrà, director general de Biodiversitat;
el Sr. Josep Lliteres, director general de Qualitat Ambiental; el
Sr. Isidre Canyelles, director general de Recursos Hídrics; el Sr.
Pere Ramón, director general de Medi Forestal i Protecció
d’Espècies; la Sra. Malena Estrany, directora general de Canvi
Climàtic i Educació Ambiental; el Sr. Bartomeu Calafell,
director general de la Mar i Litoral; la Sra. Margalida Miquel,
directora executiva de l’ABAQUA; el Sr. Domingo Bonnín,
director gerent de l’IBANAT; el Sr. Manuel Patiño,
vicepresident de Ports de les Illes Balears; la Sra. Josefina
Martín, directora d’Espais de Natura Balear; la Sra. Joana
Francisco, cap de gabinet; el Sr. Josep Giménez, president de la
Comissió de Medi Ambient; el Sr. Antoni Llabrés, cap de
Relacions Institucionals: i la Sra. Catalina Ferrer, cap de
departament i UGE.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, per tal d'explicar el Projecte de llei RGE núm.
13990/09, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010.

Passam la paraula a l’Hble. Sr. Conseller per tal de fer
l’exposició oral per temps ilAlimitat, quan vulgui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, abans de començar m’agradaria fixar o parlar d’una
dada que evidentment ha condicionat de manera absoluta
l’elaboració del pressupost del 2010. El 2008 la Conselleria de
Medi Ambient tenia un pressupost de 121 milions d’euros; el
2009, de 126,5, i el 2010, de 16,6. Per tant, hi ha hagut una
reducció d’un 7,58% del pressupost. 

Aquesta reducció realment és superior si tenim en compte
que hi ha hagut la transferència de Cabrera que representa un
total de 4,8 milions d’euros i, per tant, descomptant -si volem
comparar les diferents anualitats- els 4,8 milions d’euros de
Cabrera tenim que el pressupost de la conselleria ha minvat en
14 milions d’euros fins a 111,8. Per tant, la reducció és d’un
11,38%.

Per tant, una reducció de pressupost molt important que
evidentment ha marcat l’elaboració d’aquests pressupostos.
Hem de quadrar un pressupost d’una conselleria com la de Medi
Ambient amb una aportació dels pressupostos generals de la
comunitat autònoma 14 milions d’euros inferior a l’any passat.
Un únic fet juga a favor nostre, és la reducció de tipus d’interès
que ha reduït la càrrega financera de les empreses públiques.
Evidentment, això és un punt a favor que ens ha permès
disposar d’uns doblers que altrament hauríem hagut de dedicar
a pagar interessos i que sí ens ha ajudat a quadrar el pressupost.

En total, la conselleria més les seves empreses públiques,
bàsicament les empreses públiques, arrosseguen un deute total
proper als 500 milions d’euros que representen una càrrega que
enguany representarà una càrrega de 15,3 milions d’euros entre
interessos a pagar i quantitats a amortitzar. L’any 2009 eren 33
milions, per tant hi ha hagut una reducció, als quals -a aquests
15 milions- s’hi han d’afegir 7,9 milions que aporten Ports de
les Illes Balears i l’Agència Balear de l’Aigua de recursos
propis. Per tant, en total la conselleria més les empreses que en
depenen suporten una càrrega financera, tant d’amortitzacions
com d’interessos, de 23,2 milions d’euros. 

Passam ja, per tant, al resum dels grans números de la
conselleria. Tenim com ja hem dit abans un pressupost de 116
amb una reducció de 7,6 on realment s’han de tenir en compte
els 4,8 milions d’euros de Cabrera. 

Pel que fa a les empreses públiques l’Agència Balear de
l’Aigua ha passat de 108 milions l’any passat a 98 enguany, per
tant ha disminuït un 9,6%. Espais de Natura Balear ha passat
de..., en aquest cas hi ha hagut un increment, ha passat de 8 a 12
milions d’euros, un increment del 44%, que aquí és on veim
Cabrera, gran part d’aquest increment ha estat precisament el
que representa Cabrera que en bona part ha anat a parar a Espais
de Natura Balear i també el traspàs del servei de Biodiversitat
de l’IBANAT que ha passat d’Espais de Natura Balear, o que hi
passarà, això ja està previst al Decret de mesures urgents
ambientals.

Pel que fa a l’IBANAT ha passat de 12,2 a 12,9 milions
d’euros, per tant un increment d’un 5,6% que és un increment
del capítol d’inversions que puja 1,3 milions i Ports de les Illes
Balears que és l’empresa que en xifres absolutes augmenta més
perquè passa de 51,7 a 57,7 milions d’euros amb un increment
d’un 11,6%, que es deu al fet que s’incrementa el capítol
d’inversions en 5,8 milions bàsicament per atendre les
necessitats de la nova inversió o la inversió que caldrà fer, que
caldrà continuar fent al Port de Ciutadella. 

Pel que fa a la càrrega financera que ja he resumit abans per
empreses ABAQUA té una càrrega de 15,6 milions d’euros;
l’IBANAT, d’1,5, i Ports, de 6,1. Aquí com ja he dit abans ha
jugat molt a favor la baixada de tipus d’interès que ja el 2009 ha
permès fer alguna amortització parcial amb les quantitats que no
s’han hagut de pagar d’interessos, cosa que també fa que de cara
a l’any que ve es redueixin les necessitats d’amortització.
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Ja passant a l’anàlisi dels pressuposts per capítols, tenim que
el capítol 1 té pressupostats 12,9 milions d’euros amb un
increment d’un 4 i mig per cent, aquest increment del 4 i mig
per cent del capítol 1 bàsicament són les noves places que es
varen crear a la Comissió Balear de Medi Ambient, un total de
10 places, que evidentment ara es pressuposten ja en aquest
exercici i que eren un dels tres pilars en els quals fonamentàrem
la necessitat d’agilitació de la Comissió Balear de Medi
Ambient. 

Si ho recorden vàrem parlar d’una reorganització amb un
nou decret d’organització i funcionament, vàrem parlar del
Decret de mesures..., d’agilitació de tràmits ambientals que en
bona part fa referència al funcionament de la Comissió Balear
de Medi Ambient i la necessitat de dotar noves places, són
aquestes places que ja s’han dotat durant aquest exercici i que
ara tendran ja reflex pressupostari al pressupost del 2010. Si
descomptam aquestes places l’increment pràcticament és del
0,3% que marca la Llei de pressupost generals de l’Estat. 

Al capítol 2 el pressupost és de 2,3 milions d’euros i en
aquest cas si descomptam -parlam de despesa corrent-
l’increment d’1,3 milions que representa el cost de Cabrera, que
per primera vegada figura al pressupost, el total del capítol 2 és
d’1 milió d’euros que representa una reducció del 49% en
relació amb el 2009. Per tant, tal vegada és aquesta una de les
partides on es veu més l’esforç d’austeritat perquè en el capítol
de despesa la reducció és, si descomptam Cabrera, de prop d’un
50%. És un esforç molt important, hem de reduir la despesa
corrent de la conselleria que... evidentment no serà bo de... o no
serà a l’hora de la veritat bo d’executar. 

Al capítol 4 hi ha uns 23 milions d’euros que representen
una..., també parlam de transferències corrents, també hi ha una
reducció d’un 10% si no tenim en compte Cabrera. Cabrera
representa 2milions i mig d’euros que es transferiran a Espais de
Natura Balear, de capítol 4, i tenint en compte aquesta quantitat
evidentment parlaríem d’un increment d’un 1%, però si
descomptam aquesta quantitat la reducció és d’un 10%.

A l’Agència de 5 milions i mig l’any passat, passam a 4,2;
a Ports d’1,9 a 1,1; l’IBANAT passa de 10 a 8 i mig amb la
reducció evidentment del servei de Biodiversitat i Espais de
Natura Balear de 3,9 a 7..., aquí hi ha els 2 milions i mig de
Cabrera més els recursos de Biodiversitat, que abans depenien
D’IBANAT.

En el capítol 6 tendrem 47,6 milions d’euros, que
representen una reducció del 4,8, ara bé, i ja ho avanç, la
inversió total de la conselleria pràcticament no es redueix
perquè si bé és cert que es redueix la inversió de la conselleria
com a tal la reducció de la inversió de les empreses públiques es
manté i, fins i tot, augmenta en el cas de Ports de les Illes
Balears. La major part d’aquesta inversió és de la Direcció
General de Recursos Hídrics, de la conselleria parl, amb un total
de 33,8 milions i dins aquesta quantitat hi ha el cànon de
sanejament. Una altra partida important són els mitjans aeris
d’extinció d’incendis de la Direcció General de Medi Forestal
amb 5 milions d’euros.

El capítol 7 compta amb 30 milions d’euros, sense Cabrera
són 29,6, que amb relació al 2009 representen una reducció del
24,8%. La reducció és bàsicament de l’aportació de la
conselleria a l’Agència Balear de l’Aigua, amb una davallada de
9 milions d’euros i, també, la reducció de l’aportació del Pla
d’obres i serveis. 

Per direccions generals, i ara ja deixam, per tant, els capítols
pressupostaris i ens centram en les direccions, la Secretaria
General augmenta un 31%, passa de 8,4 a 11,1 milions d’euros;
l’increment, òbviament, no és per mor que qui ha elaborat el
pressupost sigui la secretària general sinó pel fet que
l’increment de personal de la Comissió Balear de Medi Ambient
es computa a la Secretaria General; també la creació i unificació
dels serveis d’agents de Medi Ambient, que abans estaven
dividits entre les diferents direccions generals i que ara han
passat a dependre de la Secretaria General evidentment també
fa que uns recursos que abans estaven escampats entre les
diferents direccions ara depengui de la Secretaria General amb
la creació, per necessitat operativa, d’un cap de servei; i també
tot el personal que estava en procés de funcionarització amb el
procés del PEL són llocs base que han passat a dependre de la
Secretaria General. Per tant, això augmenta el pressupost
d’aquesta secretaria. També algunes places de personal de
Cabrera, com per exemple els agents de Medi Ambient que ens
han estat transferits amb Cabrera, passen a la Secretaria
General. 

Els objectius d’aquesta direcció continuen sent aconseguir
l’excelAlència en la gestió i donar suport jurídic i administratiu
a totes les direccions; impulsar el programa d’assessorament
ambiental; implantar i fer participar els ciutadans en
l’elaboració de plans i de programes i en els programes
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental; millorar, continuar
millorant, l’eficiència i l’agilitat de la Comissió Balear de Medi
Ambient en la resolució dels seus temes, en gran part ja en vies
de resolució amb l’increment de mitjans que aquest pressupost
consolida amb l’aprovació del nou decret d’organització i
funcionament, fa uns mesos, i amb el decret llei d’agilitació de
tràmits ambientals. També ja donam per culminada l’assumpció
que vàrem anunciar l’any passat, per part de la Secretaria
General de la Direcció Unificada dels Agents de Medi Ambient.

Passant ja a la Direcció General de Recursos Hídrics amb un
pressupost de 54 milions d’euros, l’any passat era de 67, la
disminució és d’un 18 i la pràctica totalitat o una part molt
important d’aquesta reducció està motivada per la disminució de
les aportacions de la direcció general a l’Agència Balear de
l’Aigua, tant del capítol 4,1 milió menys, com del capítol 7, 9
milions menys. Pel que fa al subministrament d’aigua potable,
es destinen 13,8 milions d’euros, van destinats tant a l’agència,
com a ens instrumental de la conselleria, als diferents consorcis
d’aigua i al Consorci de la Gola per a millores ambientals en
aquell indret.

Cal destacar com a actuacions importants per a l’any que ve
la millora de l’abastiment de Puigpunyent, de S’Estanyol, amb
la canalització que anirà des dels pous de Garonda, d’Es
Migjorn a Menorca, de Campos, de Ses Salines i l’adequació de
la dessaladora de Formentera, com també, la continuació de les
obres de la interconnexió que permetrà l’arribada de l’aigua des
de Sa Marineta o de Maria de la Salut fins a Manacor i també de
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la canonada que des de Felanitx ha d’anar a Portocolom per
resoldre els problemes d’aigua d’aquest nucli.

Pel que fa al Pla de qualitat de l’aigua potable continua sent
un problema important la presència de nitrats a Menorca. El
2010 es preveu una conducció per dur aigua a Maó des de pous
situats a la carretera de Ciutadella, com a primera fase de la
interconnexió Maó-Ciutadella. Si ho recorden l’any passat
parlàrem de fer una potabilitzadora a Sant Climent, però al final
hem arribat a la conclusió que aquestes potabilitzadores no són
la solució definitiva del tema, tenen un cost energètic important
i, per tant, com que la solució definitiva, per als problemes de
Menorca, és la interconnexió Maó-Ciutadella, pensam que ja és
bo fer un primer tram que dugui aigua des dels primers pous
amb bones condicions que trobarem a la carretera de Maó cap
a Ciutadella fins a Maó i aquest primer tram ja serà el primer
tram de la futura interconnexió. Per tant, ja farem una feina de
futur.

En el cas d’Es Castell no s’ha executat encara la
potabilitzadora tot i que, com saben, ja era en els pressuposts del
2009 atès que s’ha optat per un canvi tecnològic. Fins ara la
potabilitzadora que estava previst muntar a Es Castell era una
potabilitzadora que funciona amb la tècnica d’osmosi inversa
que, evidentment, té un cost energètic important i que, a més,
crea un rebuig que llavors és un problema per a les depuradores
com ho és, en aquest moment, la potabilitzadora de Sa Pobla per
a la depuradora d’aquella localitat. Per tant, hem visitat una
planta que hi ha, en aquests moments, en funcionament a
Tarragona que funciona amb un nou sistema biològic que
permet l’evaporació del nitrogen i, per tant, no crea rebuig, i el
cost energètic és molt inferior. Per tant, si les proves i les
consultes que en aquest moment es fan donen bons resultats
aquesta serà la tècnica que implantarem a partir d’ara a les
potabilitzadores de les zones que tenguin problemes de nitrats
i requereixin una potabilitzadora. 

En la gestió de la demanda es destinaran 154 mil euros a
incentivar i conscienciar la població de la necessitat d’estalvi
d’aigua i a fomentar la participació ciutadana en els processos
de planificació. 

Pel que fa a sanejament es preveuen actuacions bàsicament
en tres àmbits que es financen, en part, a través del cànon de
sanejament. Una és, conservació, manteniment i explotació de
les depuradores existents. Una altra, inversions en millora de
colAlectors i de depuradores existents. I l’altra, l’ampliació i la
modernització d’aquelles depuradores que ho requereixin per
mor de l’increment de població o l’envelliment de les ja
existents, que és un problema ja bastant generalitzat a les
nostres depuradores. Del tema de les depuradores continuarem
parlant més endavant.

Pel que fa a torrents continuam amb les obres de neteja i
millora de les canalitzacions, tots seguim la Directiva del 2007
del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre del 2007,
relativa a l’avaluació i la gestió de riscs d’inundació;
continuarem amb l’elaboració dels mapes de perillositat per
inundacions i risc d’inundació, i la neteja de torrents serà una de
les prioritats d’actuació. Els criteris per desenvolupar les feines
es basen a tenir en compte tant la necessitat d’evacuació de les
aigües de pluja, d’una manera segura per a la població, com la
necessitat, i això ho vàrem veure i sobretot ho cuidam molt

especialment a partir d’una neteja que hi va haver a Lloseta que
va ser excessivament agressiva, intentam, també, alhora que els
torrents compleixin la seva funció, també mantenir i valorar la
riquesa ambiental i paisatgística dels torrents. En aquest apartat
destinarem, des de la direcció general, 974 mil euros, òbviament
aquesta no serà la quantitat que destinarem a torrents sinó que
la part més important vendrà des de l’agència, com passa de
forma habitual.

Una altra font de finançament important de la millora de la
nostra xarxa de torrents han de ser els convenis per a obres de
millores de torrents que s’han de signar amb el Ministeri de
Medi Ambient per tal que aquest compleixi el compromís
adquirit pel president Zapatero d’invertir 15 milions d’euros en
la millora de les nostres torrenteres, 15 dins el 2009 i 15 dins el
2010. Òbviament aquests convenis no tenen en aquests
moments reflex pressupostari perquè encara no estan firmats,
però confiam que siguin aviat una realitat i poder així escometre
importants inversions en la millora dels torrents que travessen
les zones habitades d’alguns municipis, especialment de Palma.

Pel que fa al Pla hidrològic i al seguiment de l’aplicació de
la directiva marc de l’aigua, s’hi destinen 560.000 euros i dins
el 2010 confiam aprovar ja definitivament el nou pla hidrològic,
que és l’instrument de planificació que ha de marcar les
actuacions del Govern en matèria de proveïment d’aigua,
sanejament i depuració, i gestió de la xarxa hidrològica, i en
aquest sentit hem aprofitat la pròrroga de l’Estat, l’allargament
o, diguéssim, el diferent ritme o la reducció del ritme que se’ns
ha marcat darrerament, tot i que ja evidentment està molt
avançat. La nostra idea era que s’aprovàs a final del 2009 però
en aquests moments les diferents comunitats autònomes, totes,
estan endarrerides i per tant l’Estat ha reduït la pressió, i en
qualsevol cas com que està molt avançat confiam en pocs mesos
poder aconseguir la seva aprovació.

També pel que fa al Laboratori de l’Aigua, que s’hi destinen
200.000 euros, s’hi continuarà treballant amb l’objectiu
d’incrementar el control dels abocaments en el domini públic
hidràulic. Impulsarem, continuarem impulsant la qualificació
del laboratori d’aigües perquè sigui un instrument a disposició
de totes les direccions i empreses del Govern pel que fa a
control de la qualitat de les aigües continentals i marítimes; per
això el laboratori s’està dotant dels aparells necessaris per
analitzar totes les substàncies prioritàries de la directiva marc de
l’aigua, i també estam estudiant, perquè és una duplicitat que en
temps de dificultats econòmiques i de dificultats per quadrar el
pressupost és una reducció raonable, l’absorció del laboratori de
l’Agència Balear de l’Aigua per part de la direcció general per
tal de reduir despeses i unificar i racionalitzar esforços.
Evidentment el laboratori de la direcció no pot ser absorbit per
l’agència perquè l’agència seria en aquest cas jutge i part, però
sí que el de l’agència pot ser absorbit per la direcció i, els
controls, que els faci tots la direcció.
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Pel que fa a la gestió de les aigües subterrànies, amb la
informatització de la gestió de les concessions i autoritzacions
volem agilitar la concessió d’autoritzacions i l’evacuació
d’informes, i a això destinam 100.000 euros. S’ha suprimit la
dotació dels plans insulars d’obres i serveis en matèria de
proveïment i sanejament de poblacions ja que en molts de casos
els projectes dels POS van més destinats a embelliment de vies
públiques que no a inversions en les xarxes; a canvi
s’impulsaran colAlaboracions amb els ajuntaments per invertir
directament en la millora de les xarxes i especialment en la
reducció de fuites d’aigua i en la separació de pluvials i
residuals. Es destina 1,5 milions a l’amortització de càrregues
financeres i al pagament d’interessos dels 16 consorcis d’aigua
que actualment tenen préstecs en vigor, i es transferiran 500.000
euros a La Gola.

Passam ja a la Direcció General de Biodiversitat, amb un
pressupost de 13 milions i amb un increment d’un 34%, que si
descomptam Cabrera, que aquí ens apareix per causa de la
transferència que es fa des de Biodiversitat a Espais de Natura,
si descomptam Cabrera, com deia, la reducció és d’un 0,6%.
S’incrementen, òbviament, per tant, les partides dels capítols 4
i 7, que van a Espais de Natura. Els objectius són, pel que fa a
actuació en els espais de rellevància ambiental, continuar amb
l’elaboració de PORN; en aquest moment s’està treballant en el
de Cala d’Hort, Llevant, Es Trenc, nord i sud de Menorca; pel
que fa a Es Trenc i nord i sud de Menorca ja està pràcticament
conclosa la seva redacció i pendent de consensuar amb les
administracions i els propietaris afectats. Sabem que en aquest
cas la tramitació d’aquests PORN va molt lenta, però pensam
que és fonamental el consens amb els sectors socials i
propietaris implicats, ja que sense la seva implicació seria
impossible dur a terme la preservació dels valors naturals i a la
vegada que sigui rendible econòmicament i socialment. Per tant
preferim anar a poc a poc però arribar als màxims acords
possibles.

Pel que fa al PRUG de S’Albufera des Grau ja està conclòs,
i se celebrarà Consell de Govern per a la seva aprovació
definitiva dins les properes setmanes, si no hi ha res de nou, i
entrarà en vigor durant el principi del 2010, cosa que implicarà
la posada en marxa de les actuacions que s’hi preveuen. També
es continuarà amb l’elaboració d’informes d’avaluació i
repercussió del seguiment derivats de la directiva d’hàbitats i
d’aus, i una vegada entregada a l’Estat la proposta de declaració
de la Serra de Tramuntana com a reserva de la biosfera amb el
corresponent estudi i documentació esperam que conclogui la
seva tramitació i que s’aconsegueixi la seva declaració durant
l’any 2010, cosa que permetria l’accés al finançament del
programa MAP, que és un programa d’ajuts del Ministeri de
Medi Ambient.

Pel que fa a la gestió dels espais naturals i dels parcs
naturals, es preveu una despesa de 6,9 milions d’euros de
capítol 4 i de 5 milions de capítol 7, on es pressuposten les
transferències a l’empresa Espais de Natura, empresa
instrumental de la conselleria dedicada en bona part a dur a
terme aquesta gestió, i també els doblers destinats als convenis
d’interès mediambiental que s’hagin subscrit amb els diferents
propietaris d’espais naturals protegits. Es pressuposta la segona
anualitat de la convocatòria bianual per les actuacions
particulars dins els espais naturals protegits, o els espais de
rellevància ambiental, amb una dotació global de 6 milions

d’euros entre les dues anualitats; en aquesta nova convocatòria
s’ha fet, com saben, un esforç per simplificar les tramitacions
administratives i la paperassa que s’ha de presentar per donar
més agilitat i una major facilitat a la gestió dels propietaris. La
convocatòria no sé si ja ha sortit publicada però en qualsevol cas
es va aprovar fa uns dies; per tant ja està en marxa i evidentment
hem de pressupostar la segona anualitat. Es continuarà amb el
programa de senyalització d’espais naturals, dels quals en el
2009 ha quedat ja finalitzada o s’està realitzant en aquests
moments la del parc de Llevant, Mondragó, Es Grau,
S’Albufereta i Es Vedrà, i el 2010 s’ha d’iniciar la de la Serra
de Tramuntana.

Un cop produïda el mes de juliol la transferència de Cabrera
i del centre d’interpretació, la gestió del parc nacional s’integra
a Espais de Natura i la del centre d’interpretació a la Direcció
General de la Mar. Els agents de medi ambient, com he dit
abans, passen a dependre de la Secretaria General. 

També es van renovant els convenis per a servituds d’interès
mediambiental en el parc de Mondragó i s’està finalitzant
l’elaboració, i aviat confiem que es podrà fer l’aprovació, del
Pla especial de la xarxa d’àrees de lleure en la natura, que
preveu tota la xarxa de refugis, albergs, cases de colònies,
itineraris, àrees recreatives, àrees d’acampada, que han de
regular i han d’afavorir l’ús públic dels nostres espais naturals.
Ja comptam amb tota la documentació escrita i gràfica que
conforma el pla ja elaborada, per tant ara ja només queda
pràcticament la tramitació administrativa per a la seva
aprovació. Un cop aprovat s’iniciaran les actuacions que s’hi
prevegin a través d’Espais de Natura, i segons sigui el cas també
a través de l’IBANAT.

Pel que fa a Planícia, la finca d’ús públic, la darrera
adquisició d’aquesta conselleria, aquest darrer hivern ha estat
molt visitada i durant el 2010 es continuarà amb la tasca de
reparació de marges, es projectarà la rehabilitació de les cases,
s’inventariaran..., es completarà, perquè ja està molt avançat,
l’inventari de béns immobles i etnològics, i s’habilitarà un
aparcament, a banda de, òbviament, en poques setmanes acabar
de resoldre el tema de l’accés de vianants.

Pel que fa a la Direcció General de Qualitat Ambiental, amb
un pressupost de 5,2 milions té una reducció important, ja que
el 2009 eren 8,2, una disminució del 36%. La reducció
bàsicament obeeix a la reducció dels 2,5 milions de la partida
destinada a qualitat de les aigües de bany, ja que les barques que
cada estiu fan la neteja del litoral enguany es contractaran des
d’on es poden contractar, que és des de l’Agència Balear de
l’Aigua, perquè òbviament, com he explicat al principi, les
possibilitats inversores enguany se centraran més en les
empreses que no en la pròpia conselleria, que ha vist en gran
mesura retallat el seu pressupost. Aquesta direcció general no
realitza grans inversions, la seva acció 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 allò que
realment és efectiu és la convicció més que no la sanció, per tant
es fa un esforç important en conscienciació.
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Dins aquesta direcció general podem parlar de tres eixos
d’actuació prioritaris. Per una banda, la correcta gestió dels
residus coordinadament amb les altres institucions competents;
per una altra, l’aposta per la sostenibilitat i les bones pràctiques
mediambientals impulsant les agendes locals 21 i la implantació
dels sistemes de gestió ambiental a les empreses; i, per l’altra,
la vigilància i les actuacions necessàries per a un aire i unes
aigües nets i de qualitat. Com a objectius concrets per al 2010
parlam de promoure la participació dels ciutadans i les empreses
en la sostenibilitat amb la implantació dels sistemes de gestió
mediambiental ISO, EMAS i etiqueta europea, continuant amb
la línia de donar-los a conèixer i potenciar-los a través
d’assessorament, la seva promoció i la convocatòria de
subvencions per a la implantació d’algun sistema de gestió
ambiental; i també seguirem, perquè ens estan donant bon
resultat, amb les accions de promoció de la sostenibilitat a
l’àmbit turístic i molt especialment en el món hoteler. També
continuarem amb la certificació de les desgravacions de les
inversions ambientals, i amb la colAlaboració amb la societat
civil renovant el conveni amb la CAEB per la seva implicació
en la divulgació de les bones pràctiques mediambientals a les
empreses. 

Pel que fa a la neteja de litoral ja he explicat abans que
continuarem amb la neteja d’hivern de les platges i la neteja
d’estiu de les aigües litorals, en aquest cas a través de l’Agència
Balear de l’Aigua. 

I pel que fa al Pla de deixalleries, com saben ja està redactat,
ja ha passat el tràmit d’audiència a les altres administracions i
ara s’està procedint a la revisió del document, a la incorporació
de les aportacions que es creuen convenient i que aporten, i en
breu serà aprovat. 

També continuarem amb la implantació i realització de les
agendes locals 21 amb un pressupost de 350.000 euros per
subvencions als ajuntaments. A hores d’ara tots els municipis ja
estan en el procés, s’estan adherint als compromisos Aalborg
+10, els comitès insulars estan tots creats i en funcionament
excepte el de Formentera, que en aquests moments ja ha iniciat
la seva tramitació.

Pel que fa al Pla de qualitat de l’aire de Palma també es
continuarà treballant amb l’objectiu de complir amb els
estàndards de qualitat que marca la legislació vigent i
s’iniciaran inspeccions a les activitats potencialment
contaminants atmosfèriques.

A la Direcció General de Medi Forestal i Protecció
d’Espècies, que té un pressupost de 21 milions d’euros -l’any
passat eren 23, per tant una reducció del 8,5%-, les diferències
més importants en relació a l’any passat són la reducció d’1,5
del capítol 4 per una menor aportació a l’IBANAT per la
transferència del Servei de Biodiversitat a Espais de Natura,
l’increment de 300.000 euros en el capítol 6 i la redistribució
dels recursos entre els diferents programes per tal de dotar una
partida específica per a sanitat forestal; i l’increment d’1,3
milions en el capítol 7 per una major aportació a l’IBANAT per
a inversions en els programes de reforestació, prevenció i lluita
contra incendis i gestió forestal. 

Aquesta direcció general confiam que perdi el 2010 les
competències en matèria de caça, que si no ens enganen seran
transferides als consells insulars, i aquesta transferència
representarà la cessió als consells de les partides corresponents
a caça que ara figuren en els pressuposts a partir de la data
d’efectivitat d’aquesta transferència. 

Els objectius pel que fa a protecció d’espècies continuen
essent l’aprovació i el desenvolupament de tots els que ja estan
aprovats, dels plans de recuperació de les espècies amenaçades,
que n’hem fet bastants ja durant aquesta legislatura, així com la
catalogació d’arbres singulars. També continuarem potenciant
el funcionament del consorci de recuperació de la fauna de les
Illes Balears, si bé en aquest cas hem d’introduir un canvi en
relació al que vàrem dir l’any passat, si ho recorden; la nostra
intenció en aquell moment era incorporar les entitats que
realitzen aquesta funció a Menorca i a Eivissa al consorci, però
a causa de les resistències trobades en els organismes que fan
aquesta funció a les altres illes s’ha optat, perquè no és necessari
crear conflictes quan no fa falta, per continuar funcionant
separadament. També es preveuen partides per continuar el
finançament de la part que correspon a la conselleria a la
Fundació del Jardí Botànic de Sóller. I pel que fa a la fauna es
faran campanyes específiques per a determinades espècies
marines, i vull citar aquí especialment al tonyina vermella, en la
protecció de la qual i en la creació d’un santuari a les Illes
Balears ens implicarem d’una forma molt directa des de la
conselleria.

Pel que fa a la caça ja he dit abans que està pendent de
transferència als consells insulars, però fins que no es produeixi
continuarem amb l’impuls als centres cinegètics i d’educació
ambiental de les tres illes majors, potenciant de cada vegada
més el seu vessant d’educació ambiental, les subvencions a les
associacions federades, la lluita contra el verí i el control de
fauna i foment de la caça sostenible.

En el programa de conservació i millora del medi natural es
preveu una despesa de 12,3 milions d’euros, que contempla les
despeses de personal i corrents de la direcció general i, a més,
les transferències cap a l’IBANAT i també les inversions..., i les
transferències cap a l’IBANAT. En el programa de planificació
forestal es preveu una despesa de 6,3 milions d’euros, amb una
davallada d’un 12% en relació amb el 2009, que aquest
programa preveu dotar l’IBANAT dels mitjans adients per a una
gestió eficaç dels recursos forestals, la millora de la
infraestructura de defensa contra incendis, la reforestació i la
millora de la gestió forestal. Evidentment dins aquest apartat és
important continuar amb el programa Més bosc, amb la
potenciació de Menut amb una producció de 300.000 plantes
anuals que permeten repoblar cada any 150 hectàrees, i amb
l’entrega també d’aquestes plantes, d’aquests arbrets a fires i
mercats per a la conscienciació ciutadana i la seva colAlaboració
en la reforestació. També s’ha de destacar la colAlaboració amb
TUI per la reforestació en el parc de Llevant, que hem iniciat
enguany i que tendrà continuïtat l’any que ve. Es continuarà
amb la lluita contra l’erosió i la pèrdua de sòl, la planificació de
recursos forestals, i en el cas d’Eivissa es farà el trasllat, si tot
va bé, des del centre de l’IBANAT d’Eivissa a les noves
instalAlacions de Sa Coma.
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Pel que fa al programa de sanitat forestal, aquest nou
programa ha sorgit de la redistribució de partides de la direcció.
Evidentment continuarà fent feina amb el Pla de sanitat forestal
de les Illes Balears amb l’objectiu de definir, planificar i
executar les campanyes de la processionària, de la lymantria i
del banyarriquer, si és el cas, bé directament amb recursos
propis de la direcció general o bé a través de l’IBANAT.

Pel que fa a la Direcció General de Canvi Climàtic, té un
pressupost igual al de l’any passat i continua amb les seves
tasques de l’Estratègia balear contra el canvi climàtic, amb la
implementació i el seguiment de mesures per mitigar els gasos
d’efecte hivernacle contemplades en el Pla d’acció que es va
aprovar el 2008; aquest pla el 2010 s’haurà d’actualitzar i
s’haurà d’avaluar l’impacte d’aquests gasos sobre les
emissions..., o l’impacte d’aquesta reducció sobre les emissions
de gasos. I farem també un estudi d’emissions per tal de veure
quina és la disminució que suposa l’execució de cada una de les
mesures. Per tant s’intentarà ja concretar quins són els resultats
de l’aplicació del pla. Es continuaran les auditories energètiques
dels edificis, de les dependències del Govern. Es continuarà
colAlaborant amb la UIB mitjançant convenis per als estudis i els
programes de lluita contra el canvi climàtic. Es continuarà
potenciant la xarxa balear de Pobles pel Clima amb l’objectiu
d’implicar els ajuntaments. I es realitzarà l’inventari
d’emissions de gasos, que ja ho he dit abans, i s’intentarà
implicar les petites i mitjanes empreses en la lluita contra el
canvi climàtic, i en aquest sentit està en marxa la signatura de
convenis de colAlaboració amb la Fundació PIMEM i amb
diverses entitats i associacions de les nostres illes. 

També es continuarà amb el pla d’adaptació al canvi
climàtic, document que s’ha d’elaborar com a segona part, és a
dir, ara ja tenim el pla d’acció de lluita contra el canvi climàtic,
falta del pla d’adaptació per adaptar-nos als canvis que
tanmateix hi haurà. I també es preveu potenciar i millorar
l’actual xarxa d’estacions meteorològiques i s’aprofitarà la
informació que forneixen aquestes estacions meteorològiques
per posar en marxa un servei de climatologia, que bàsicament
serà una eina via web que donarà informació climatològica en
temps real.

Pel que fa a promoció, formació i educació ambiental,
s’iniciarà i es tirarà endavant una campanya de reducció de les
bosses de plàstic d’un sol ús i foment de les bosses
reutilitzables. Ja tenim una experiència pilot a Formentera que
ha anat molt bé i volem ampliar aquesta experiència a totes les
illes.

També treballarem amb la Fundació la Caixa, en un projecte
de foment de vehicle elèctric; hi ha uns tallers itinerants de
canvi climàtic, a banda de crear una xarxa d’agents contra el
canvi climàtic, que seran, en definitiva, una sèrie de formadors
per conscienciar sobre aquest tema.

Les activitats educatives continuaran en la línia que ja hem
establert enguany, amb la formació permanent del professorat;
la potenciació i la millora dels centres d’educació ambiental; les
activitats en els centres educatius, que s’han incrementat d’una
forma molt important, i s’impulsaran els programes de
formació, d’educació ambiental en temes d’aigua, energies
renovables, biodiversitat, medi natural, sistemes de gestió
ambiental i qualsevol altres que es desenvolupin des de les
direccions generals. S’impulsarà el coneixement i l’ús educatiu
dels espais naturals; es continuarà amb el programa de centres
ecoambientals i amb les subvencions per a entitats sense ànim
de lucre que realitzin activitats d’educació ambiental.

Pel que fa a la Direcció General de la Mar, amb un
pressupost de 7,6 milions d’euros, per tant amb un increment
del 27%, motivat perquè la Direcció General de la Mar
gestionarà el Centre d’Interpretació de Cabrera i per l’increment
de l’assignació a Ports. Els objectius continuen essent la millora
de les relacions entre administració i usuaris de la mar. Tenim,
llavors, el tema del Museu Marítim, que ja l’hem anunciat
repetidament i que continua essent un objectiu prioritari,
malgrat -i ho he de dir així- la nulAla predisposició demostrada
per l’Autoritat Portuària per a la cessió d’un edifici ubicat dins
l’àmbit portuari de Palma, que es considera la ubicació idònia.
Mentre continuam negociant aquesta ubicació del museu es
continuarà amb les accions de divulgació i preservació del
nostre patrimoni marítim.

També continuarem amb l’adequació de passejos al litoral,
l’execució del passeig de Can Picafort, la finalització del de
s’Illot, per part de l’Agència Balear de l’Aigua, i, Sra. Soler, el
de Portocolom, per part de Ports i de la pròpia Agència Balear
de l’Aigua. Obrirem l’Aula de la Mar de la petroliera al
Portitxol. Acabarem la inversió, que confiem que comenci
enguany i que en pocs dies, no sé si ja ho tenim firmat, puguem
tenir firmat el conveni, en qualsevol cas jo no l’he firmat encara,
per tant firmat no hi està, amb el Club Nàutic de s’Arenal per a
la remodelació de l’aula que es disposà en el seu moment i que
les obres al Club Nàutic varen obligar a tancar, per tal d’obrir-la
en el termini més breu possible. En qualsevol cas, l’acord amb
el Club Nàutic ja està tancat i és qüestió ja de dies la signatura
i poder tornar obrir aquesta aula.

Pel que fa a les empreses, i ara ja hem acabat les direccions
generals, Ports de les Illes Balears, amb un pressupost de 57
milions d’euros, l’any passat eren 51; és l’empresa que més
augmenta el seu pressupost, un 11%, i tal vegada amb xifres
relatives no, però en termes absoluts sense cap dubte, motivat
per l’increment de la inversió en 5,8 milions d’euros, en bona
part a realitzar en el Port de Ciutadella per poder escometre,
entre d’altres, les obres de l’Estació Marítima. També
s’incrementen en 1 milió d’euros les despeses d’amortització de
préstecs. El total d’inversions de Ports és de 41 milions d’euros,
dels quals 31 corresponen a obres pendents de licitar en el Port
de Ciutadella; 3,3 a altres obres a la resta de ports i 7 a les obres
pendents d’executar, que ja estan licitades en el dic exterior.
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Dins del capítol d’inversions, cal destacar, com a obres
significatives, les següents: evidentment la finalització de l’obra
del dic exterior i la nova estació marítima de Ciutadella, i les
obres de millora en el moll situat a la ribera de costa. D’altra
banda, es preveu dur a terme una sèrie d’inversions en
infraestructures i obres portuàries que, per citar les més
importants, tenim la modificació de l’ampliació d’un pantalà a
Pollença; un edifici al Port de Sant Antoni i diferents obres al
Port de Sant Antoni, i altres actuacions diverses en els diferents
ports.

En relació amb una de les que hi ha pendents, que ha suscitat
una certa preocupació, que és l’actuació prevista a Es Barcarès
a Alcúdia, la nostra intenció és no executar aquella part de
l’obra, que concretament és la rampa, que ha despertat una
posició contrària tant dels veïnats com del propi Ajuntament
d’Alcúdia. Per tant, a l’actuació d’Es Barcarès s’eliminarà la
creació de la nova rampa a fi d’evitar o reduir l’impacte
ambiental i territorial d’aquesta actuació.

Entre les inversions que es faran als diferents ports, també
hi ha les actuacions d’adaptació al medi ambient, hi estam
obligats des del moment que Ports depèn de la Conselleria de
Medi Ambient, si depengués d’una altra conselleria hi estaríem
igualment obligats, però en aquest cas sens dubte amb major
necessitat d’exemplaritat, com són l’organització dels punts de
recollida de residus i la instalAlació de tot tipus de facilitats per
a la seva recollida. També continuarem la instalAlació de mitjans
contraincendis en els ports de gestió directa i càmeres de
vigilància per tal d’incrementar-ne la seguretat, i amb la
reorganització de les instalAlacions portuàries i la creació de
nous amarratges que enguany han permès la creació de 726
noves places en els ports de gestió directa.

També continuarem amb l’actualització dels cànons per a
entitats concessionàries dels ports de gestió indirecta i amb la
renegociació dels títols concessionals. El 2009 s’ha pogut tancar
la renegociació del títol concessional de Sa Ràpita i en aquests
moments hi ha en negociació cinc ports.

Començam també la redacció dels plans directors d’alguns
ports i està ja en fase molt avançada la redacció del nou
reglament de la Llei de ports, que confiam que breument pugui
ja iniciar la tramitació administrativa.

Pel que fa a l’Agència Balear de l’Aigua, té un pressupost de
98 milions d’euros, 10 menys que l’any passat, una disminució
de 9,6 concretament. Aquesta reducció correspon a la
disminució de les despeses financeres a causa del recàlcul dels
interessos dels préstecs, que, com saben, els tipus d’interès han
baixat del 5 a l’1% en poc més d’un any, i a la reducció de les
despeses d’amortització de capital, perquè, precisament, dins el
2009 l’Agència ja s’ha pogut beneficiar d’aquesta reducció dels
tipus d’interès i això ha permès poder destinar recursos a fer una
amortització anticipada de deute, amb el superàvit que hem
tengut per aquesta disminució d’interessos.

Els objectius del 2010 continuaran sent la remodelació,
adequació i construcció de depuradores i les seves instalAlacions
annexes, per oferir a la població una bona gestió del cicle de
l’aigua, amb una aigua regenerada de bona qualitat, apta per ser
reutilitzada. També s’incrementarà l’esforç en el manteniment
de les depuradores existents; es continuarà amb els treballs
d’implementació dels sistemes de telecontrol de les estacions de
bombament. Pel que fa al subministrament d’aigua es
continuarà controlant la millora de la qualitat de l’aigua i
avançant amb les interconnexions per fer-la arribar a més llocs
i es posarà especial atenció en la millora i el manteniment de
torrents.

En inversions tenim un pressupost d’uns 57 milions d’euros,
dels quals 14 corresponen a manteniment de depuradores; 3 a
les concessions de les dessaladores i la resta, que són uns 40, a
obres noves o actuacions d’obra, entre les quals parlaríem de la
depuradora d’Orient, del Port des Canonge, la de Ferreries, la
remodelació de la de Sa Pobla i de Sant Josep i continuar amb
l’adequació d’emissaris a la nova legislació.

Les grans actuacions pendents, Santa Eulària, Can Picafort,
Port d’Addaia i Palma, les ha d’executar el ministeri, per tant
confiam que abans de final d’any tengui feta la declaració
d’interès general i la seva licitació. La veritat és que a hores
d’ara ja la licitació ho tendran difícil, però en qualsevol cas
aquest era el seu compromís.

Pel que fa a les conduccions d’aigua potable, com he dit
abans, les prioritats són continuar amb la canonada de Maria cap
a Manacor. Confiam abans de final d’any haver licitat Maria-
Petra i el 2010 poder licitar la continuació cap a Manacor. I en
el cas de Felanitx, la conducció de Felanitx cap a Portocolom.

Pel que fa torrents, volem destinar una quantitat important
a obres de torrent a Palma, cosa que serà possible si se signen
els convenis de torrents que tenim pendents. I entre les altres
obres a destacar hi ha el torrent de Son Miquel a Andratx, el
torrent de Vilafranca, el de Sant Magí a Palma i el Canal Salat
de Ciutadella.

Pel que fa a l’IBANAT, hi ha un pressupost de 12,9 milions
d’euros, l’any passat eren 12,2, hi ha un increment d’un 5,6, que
és tot de capítol 6, corresponent a inversions, que augmenta un
1,4 milions per fer front a les despeses de la campanya de
reforestació i a la gestió forestal i prevenció i extinció
d’incendis. Els objectius ja els hem dit sobradament,
reforestació, lluita contra plagues, execució de tallafocs i
d’altres mesures de prevenció d’incendis.

I finalment, per acabar, Espais de Natura té un pressupost de
12 milions d’euros, amb un augment del 44%, que es deu, entre
d’altres coses, com he dit ja abans també al traspàs de Cabrera.
I com a objectiu, i per acabar, els objectius d’Espais de Natura:
la gestió i manteniment dels espais naturals protegits; continuar
amb la implementació del nou Pla de senyalització i tirar
endavant la convocatòria ja llançada de subvencions per als
propietaris.
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En definitiva, en un any de greus dificultats econòmiques,
amb una reducció del pressupost de la conselleria de 14 milions
d’euros, hem fet el que hem pogut; hem tengut qualque element
que ha jugat a favor, com he dit abans, com és la reducció dels
interessos de la gran quantitat de préstecs que tenim. Hem fet un
esforç d’austeritat reduint els capítols de despesa corrent i hem
intentat mantenir la inversió, un esforç inversor que òbviament
està molt centrat en una gran obra, que és tota l’obra pendent a
Ciutadella, però també hi ha altres actuacions tant en matèria de
depuració com en matèria de torrents, com en matèria de
subministrament d’aigua potable, i tot un seguit d’inversions
més petites, però sens dubte molt importants, en totes les
qüestions que van de preservació d’espais naturals, de gestió
forestal i de tota la resta de qüestions que són competència de la
conselleria.

Evidentment, ens hauria agradat poder fer moltes més coses,
evidentment hem jugat també amb l’endeutament, sobretot Ports
de les Illes Balears incrementa de forma important
l’endeutament, però pensam que val la pena endeutar-se per fer
coses i en aquest cas, per acabar una obra que és molt important
per a Menorca i que no la podíem deixar a mitges, per tant era
important fer un esforç; no deixar el port sense estació
marítima, no deixar el port sense acabar i estam convençuts que
aquest tipus d’inversions són inversions que a la llarga aporten,
i més si al final acaba essent un punt de destí de creuers, sens
dubte, a tota l’illa de Menorca l’activitat econòmica, sobretot la
de Ciutadella, se’n veurà beneficiada. Però en qualsevol cas,
aquest és un tema que encara no està consensuat, que se’n
parlarà les pròximes setmanes a Menorca i en qualsevol cas,
tenir el nou port de Ciutadella acabat i operatiu serà una millora
que val la pena un increment d’endeutament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller per les seves explicacions.
Procedeix ara la suspensió de la sessió, per un temps màxim de
45 minuts, per si els grups parlamentaris volen preparar
preguntes o observacions, per la qual cosa demanaria si es vol
procedir a aquesta suspensió.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, des del Grup Popular volem
recés de 45 minuts, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així, doncs, se suspèn la sessió fins a les onze i quart, perdó,
les dotze i quart.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió. Correspon ara el torn dels grups
parlamentaris per tal de formular preguntes o observacions. Per
part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Mayans.
S’ho repartiran? 

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, cinc minuts cada un.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Primer de tot vull agrair la
compareixença del conseller i de la gent que l’acompanya. 

Passaré directament a fer les preguntes, a veure si em pot
especificar un poc més respecte del que ha explicat dels
pressuposts. La primera pregunta fa referència al tema de
depuradores, si em podria quantificar la inversió total i les més
importants desglossades per illes. Un tema relacionat amb
depuradores, tema dels emissaris, sap, coneix perfectament el
que ha passat al Parc Natural d’Eivissa i Formentera aquest
estiu, si té alguna partida preparada per a aquest tema dependent
evidentment que la legalització dels emissaris està aturada al
Ministeri de Medi Ambient a Madrid. 

Passam també a un tema colAlateral, tema de residus, quant
a transport de residus que hi ha pendent entre Eivissa i
Formentera, si hi ha alguna novetat pressupostària o no, i el
tema del conveni que es va firmar amb el Consell d’Eivissa i
Formentera, extint Consell d’Eivissa i Formentera, i el Govern
balear el 2007 respecte de les partides per finançar aquest pla
director, si n’ha inclòs alguna o si estan dins la partida 443C que
hi ha 1.907.000 euros si hi ha algun tros d’aquesta partida que
sigui per finançar aquest conveni firmat el 2007.

Un tema important per a mi és el tema de la qualitat d’aigües
de bany, ha dit que hi havia 2 milions que passaven a
ABAQUA, això pertany al programa 443P, dins aquest
programa només he trobat 235.000 euros, però dins ABAQUA
no n’he trobat cap. No crec que vulgui finançar tot el
manteniment i personal, instalAlacions no, però maquinària sí i
barques amb 235.000 euros, a veure si em pot dir el pressupost
total per al projecte aquest de qualitat d’aigües de bany.

Quant al conveni firmat amb el Govern central respecte de
la recuperació del circuit hídric de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, m’agradaria saber si s’ha inclòs alguna partida per
part del Govern balear per fer efectiu aquest conveni. 

Una altra pregunta, Sr. Conseller, vostè l’any 2009 quan va
comparèixer va dir que..., li vaig preguntar pel Pla director de
residus perillosos, vostè va dir que esperava el Pla nacional de
residus que estaria fet a finals del 2009, m’agradaria saber si té
prevista alguna partida per continuar o per elaborar el Pla
director de residus perillosos a les Balears que això està dins el
programa 443C. 
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Igualment m’agradaria saber si hi ha alguna partida
preparada per a la regulació de fondeigs o per continuar amb la
regulació de fondeigs del Parc Natural i de l’Estany del Peix de
Formentera.

Enllaçant amb el primer tema que li he preguntat, el tema de
depuradores, vostè sap, també va anunciar que en principi ja
està decidida la ubicació de la depuradora d’Eivissa,
m’agradaria saber si el Govern balear a través de l’Agència
Balear o de qualsevol altra empresa pública hi ha destinat
alguna partida tenint en compte que evidentment aquí també hi
intervé el Govern central. Continuant amb un tema de residus,
tema de deixalleries, si hi ha alguna partida extra o alguna
partida per fer alguna deixalleria més a part de les setanta-sis
que tenim ja desglossades o repartides per totes les illes.

Tema de compra de finques. El 2009 va dir que reservava 10
milions d’euros per a aquesta partida per comprar finques.
Evidentment, s’havia de veure complementada amb la que
derivàs el Govern central cap a Balears. M’agradaria saber si
aquest conveni que vostè va dir que ja s’havia firmat o en el
qual feia feina per firmar-lo si s’ha arribat a firmar, què aportarà
el Govern central i si vostè té previst per al 2009, 2010 perdó,
alguna partida també per fer front a més compra de finques.

Quant al Pla d’àrees recreatives, va dir el 2009 que s’estava
elaborant, m’agradaria saber quin pressupost s’hi destina per a
l’any 2010 i en quines àrees recreatives pensa actuar.

Parlant de torrents, que vostè també n’ha parlat prou,
m’agradaria saber quin pressupost exacte i on és el pressupost
de torrents per a l’any 2010, on és, a quina partida és, a quin
programa és o a quina agència ho puc trobar i per illes,
m’agradaria que si pogués, Sr. Conseller, ho desglossàs també
per illes.

Hi ha una proposta de resolució aprovada en aquest
parlament per unanimitat per compensar econòmicament els
propietaris que tenen els seus terrenys inclosos dins zones
protegides. M’agradaria saber si ha destinat als seus pressuposts
alguna partida per fer efectiva o per dur a la pràctica aquella
proposició no de llei o aquella proposta de resolució que es va
aprovar al Parlament.

Quant a dessaladores, ha esmentat les actuacions o la
dessaladora de Formentera, m’agradaria saber quines seran, si
m’ho pot concretar un poc més. No ha parlat res de les
dessaladores d’Eivissa, m’agradaria saber si es pensa fer alguna
cosa a les dessaladores d’Eivissa.

Aprofitant també els acords que es prenen en aquest
parlament que crec que també són molt importants de cara a
futures accions de govern, li he de dir que quant al santuari que
ha anunciat de la tonyina vermella hi ha dues proposicions no
de llei aprovades en aquest parlament per unanimitat, una a
instància del BLOC, i l’altra a instància del PP i meva, per tant,
les dues estan aprovades per unanimitat, fins i tot insten la
Comissió Europea o Europa a fer front també a aquesta situació.

Tema de port de Sant Antoni, ha citat diferents obres,
m’agradaria si em pogués especificar quines seran les obres del
port de Sant Antoni. I parlant de ports, en aquest parlament hi
ha una ponència que fa referència al traspàs dels ports estatals
a la comunitat autònoma, m’agradaria saber si en els
pressuposts ha previst aquesta circumstància i si ha previst si
això podrà ser efectiu durant els propers anys, ja no dic en el
2010 sinó en futurs exercicis.

Una darrera pregunta, ha dit que ha eliminat el Pla d’obres
i serveis, que no n’hi haurà per a dotacions d’aigües, sanejament
i altres i que serà per a convenis puntuals amb ajuntaments,
m’agradaria saber quins seran aquests criteris i amb quins
ajuntaments es preveu o té pensat vostè fer convenis per palAliar
l’eliminació total i absoluta d’aquesta mesura que era molt ben
rebuda quant a Pla d’obres i serveis.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià, perdó, Sr. Mayans. Correspon
ara..., cinc minuts per al torn del Sr. Melià, quan vulgui.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, també vull saludar els alts càrrecs que
acompanyen el conseller de Medi Ambient en aquesta
presentació dels seus pressuposts. 

Vull posar de manifest que com és lògic són uns
pressupostos continuistes dins la tasca que es desenvolupa dins
la Conselleria de Medi Ambient, continuistes, però amb
dificultat, atesa la retallada pressupostària important que s’ha de
generar com a conseqüència de la crisi econòmica i de la manca
d’ingressos. 

Vull realçar per part d’Unió Mallorquina el reflex
pressupostari de dues seccions molt concretes que consideram
molt importants en la tasca de la conselleria. Una és l’agilitació
dels tràmits i de tot el procediment en relació amb la Comissió
Balear de Medi Ambient i les avaluacions d’impacte ambiental;
i dues, el traspàs de Cabrera on voldríem saber si hi ha alguna
concreció en relació amb dinamització, modificacions, millores
del Centre d’Interpretació transferit. 

També vull destacar el manteniment de les inversions en
relació amb l’exercici 2009, ens sembla molt important que la
retallada pressupostària afecti el manco possible aquest capítol
de les inversions i també intentar detallar i concretar com es
troben les converses, les negociacions, els convenis, els acord
amb el Ministeri de Medi Ambient. És evident que s’ha fet
referència al tema dels torrents, al tema de les depuradores, no
s’ha fet referència -com deia el portaveu que m’ha precedir en
l’ús de la paraula- al tema de les compres de finques, on també
hi havia una negociació amb el ministeri per a aquest assumpte.
No s’ha fet referència al tema litoral i costes, segons teníem
entès s’han iniciat les converses per a la possible transferència
en litoral i costes. També voldríem saber si això té algun reflex
pressupostari, alguna previsió pressupostària i com estan
aquestes negociacions també molt importants en l’agilitació i en
l’aproximació de l’administració als ciutadans. 
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I també en relació amb els ports -i com també feia referència
el portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula- hi ha tota
una tasca engegada en relació amb la possible transferència de
ports de l’Estat a la comunitat autònoma, se’ns anuncia per part
del conseller l’aprovació, la redacció i l’aprovació d’un decret
en relació amb la Llei de ports de la comunitat autònoma, i
voldríem saber si en aquest reglament hi haurà una previsió
sobre el règim jurídic aplicable si realment podem assolir
aquesta transferència de ports. 

És evident que hi havia previsions a la Llei de ports en
relació amb els títols concessionals, a la renovació del títols
concessionals, i hi hauria o podria haver una llacuna jurídica
amb relació a com quedarien aquests ports de futura
transferència a la comunitat autònoma i, evidentment, ens
agradaria que en el decret es resolgués aquesta possible llacuna
que trobaríem a l’ordenament jurídic si aquesta transferència es
produís.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hauré de fer una intervenció breu
que bàsicament haurà de ser de disculpa per no haver assistit a
la primera part d’aquesta comissió on el conseller ha fet la
compareixença i ha fet l’exposició general del pressupost. Una
disculpa al conseller i als alts càrrecs que l’acompanyen per
circumstàncies que no vénen al cas. Nosaltres sempre, a totes
les compareixences que ha fet altres anys, ens agrada aprofitar
aquesta exposició general del pressupost per formular alguna
pregunta, per fer algun comentari. 

El pressupost el coneixem perquè sabem allò que s’ha
publicat i allò que ja està posat a pàgina web, però tampoc no
ens sembla oportú ara entrar en un debat sense haver assistit a
la primera part. Per tant, llegirem la compareixença i
prepararem bé el debat d’esmenes i no entrarem en més debat
ara. En qualsevol cas, la nostra posició, com és sabut i conegut,
és de suport en la mesura que formam part del grup parlamentari
que dóna suport al Govern. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per agrair, com no podria
ser d’una altra manera, la seva compareixença del Sr. Conseller
i de tots els seus colAlaboradors. Breument, per assenyalar,
simplement, tres coses. Després de, des del nostre punt de vista,
l’extensa exposició que ha fet el Sr. Conseller de la previsió
pressupostària per a l’exercici 2010, no només extensa sinó com
acostuma, clara i transparent, crec que no val la pena en aquests
moments entrar en dades concretes perquè ell mateix ja ha fet
l’exposició no tan sols de la conselleria sinó que de totes i cada
una de les empreses també que té vinculades. Per això,
simplement, farem tres consideracions de caire més general i
que tenen molt a veure amb la gestió pressupostària de la seva
conselleria relacionada amb la situació econòmica real.

Per tant, crec que és d’agrair la capacitat de la conselleria
per redistribuir el fons disponible a pesar de, com vostè mateix
ens ha dit, ens ha anunciat, una reducció de 14 milions, i no
només agrair la capacitat de redistribuir convenientment o
degudament aquest pressupost disponible sinó que, a més, crec
que val la pena veure la importància que té que el capítol
d’inversions que ens ha anunciat global, tenint en compte
conselleria més empreses, es mantindrà. Crec que és un fet
destacable i també, com he dit, d’agrair. Igualment que ho és la
proposta anunciada, per a aquest proper exercici, de millores
globals en el si de la Comissió Balear de Medi Ambient perquè
no tan sols és d’agrair aquesta millora sinó que, a més, va
directament lligada amb altres mesures que ja s’han pres per via
decret, des de la seva conselleria, i que, a més, ara estan en
tràmit de llei i crec que una cosa i l’altra han d’ajudar, també, a
la millora d’aquest proper exercici des del punt de vista de
gestió de la seva conselleria.

Fetes aquestes dues o tres consideracions globals no
entrarem en més anàlisis, repetesc, crec que la seva exposició ha
estat suficientment extensa i clara i, evidentment, a les properes
comissions i plenaris ja entrarem en l’anàlisi de les esmenes que
segurament hi haurà als pressuposts de la seva conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Finalment, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia, Sr. Conseller,
benvingut aquí i tot el seu equip directiu d’alts càrrecs. En
primer lloc, crec que hauria estat un gest per part de la seva
conselleria amb aquesta crisi que tenim, sense menysprear cap
ni un dels seus alts càrrecs, després de veure la bancalada d’alts
càrrecs que té asseguts, fer una reestructuració de la seva
conselleria i poder reduir el capítol 1 i el capítol 2, que crec que
seria important en l’època que passam. 
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Així i tot, Sr. Conseller, després vostè ho ha explicat, ha
reduït en 14 milions d’euros el pressupost, no s’enfadi si li ho
dic, però té més moral que el Alcoyano de venir aquí a defensar
uns pressuposts. Li diré per què, perquè són uns pressuposts
totalment irreals, Sr. Conseller, i m’explicaré al llarg de la meva
intervenció. Vostè ens ha venut moltes vegades que manté una
inversió i que no redueix la inversió, és cert, és cert, no li ho
negaré, però el problema no és mantenir la inversió, el problema
és executar-la. I quan anam a l’execució del pressupost de la
Conselleria de Medi Ambient de l’any 2008 i de l’any 2009, que
jo li detallaré més endavant, vostè, quan és la veritat, no executa
ni el 30% del que pressuposta. Per tant, Sr. Conseller, em
presenta uns pressuposts totalment irreals. Té dues opcions, o
pressuposti allò que executarà o posi les piles a tots els seus alts
càrrecs i a tot el personal de la seva conselleria perquè executin
allò que realment pressuposten. Més endavant li aniré detallant.

Quan vostè em parla de la Direcció General de Recursos
Hídrics, l’any passat, Sr. Conseller, l’any passat em parlava de
la dessaladora de Palma i d’Eivissa: “aviat sortiran a licitació les
seves concessions”, “la interconnexió que permetrà fer arribar
l’aigua a l’eix Palma-Sa Marineta fins a Manacor i a Porreres”
-enguany ha dit exactament el mateix, Sr. Conseller, exactament
el mateix-, “també està inclosa la concessió de la dessaladora de
Palma que, com dic, aviat sortirà a licitació i la conducció fins
a Valldemossa” -com està la conducció fins a Valldemossa, Sr.
Conseller?-, “és un projecte que volem tirar endavant dins l’any
2009". Va dir l’any passat. “Pla de qualitat de l’aigua potable,
ens centrarem, de fet, amb els problemes de nitrat de Menorca”
-com estan els nitrats de Menorca?, què ha arreglat dins l’any
2009?-, “a través del Consorci d’Aigües de Maó s’executarà la
potabilitzadora de Sant Climent” -ja ho ha dit, ara han canviat,
no pensem com l’any passat, vol dir que no han fet res-, “amb
pressupost d’enguany per dur la potabilitzadora de Muro a Es
Castell, totes dues podrien funcionar, confiem” -ha repetit avui
quatre vegades la paraula “confiar”, l’any passat també deia
“confiam”, li vaig dir que els confiats van a l’infern i vostès ja
hi són-, “si tot va bé abans de l’estiu del 2009". No ha fet res
abans de l’estiu del 2009, problemes de nitrats a Menorca i les
potabilitzadores que li he dit de Menorca.

Sr. Conseller, l’any passat ens va parlar i enguany no,
enguany no ha dit res, del decret de tarifació progressiva. Com
el tenen aquest decret? L’any passat va dir que acabava el tràmit
d’audiència, “ara resolem les alAlegacions a fi de poder-ho
aprovar el més prest possible”. Ha passat un any i no han
aprovat aquest decret de tarifació progressiva. Sr. Conseller,
l’any passat ens parlava de sanejament, deia que esperava que
aviat poguessin firmar el pla de qualitat d’aigües o el conveni
que tenien pendent amb el ministeri, ha passat un any i no l’han
signat. Com estan les quatre depuradores que va venir la
ministra a comprometre’s? Vostè ha dit que esperaven que
abans del 2009 estiguessin la del Port d’Addaia, la de Santa
Eulàlia, la de Palma i la de Can Picafort. No en tenim notícies.

Sr. Conseller, com està el tema de les pluvials d’Alaior? Ha
passat un any i no hem sabut res més. L’any passat en la seva
compareixença, va parlar del torrent de Villafranca, enguany no
n’ha tornat a parlar, durant un any no ha fet res. Com està el
torrent de Sant Miquel de què l’any passat a la seva
compareixença en va parlar?, enguany no ha tornat a parlar. Sr.
Conseller, com veu, li repetesc que l’execució no és la que vostè
em promet. També em deia que quedava pendent el conveni de

torrents a Madrid, “no hem cobrat els 10 milions d’euros
d’enguany i per a l’any que ve Madrid ha pressupostat 6 milions
d’euros, quan ens n’han de donar 15. El PP ha presentat les
esmenes pertinents, no sé què passarà”. Ha convençut, ... és
normal el Sr. Boned quan parla dels seus pressuposts parli tan
bé de vostè, deu estar avergonyit del Govern de Zapatero perquè
fins avui no tenim cap promesa feta.

Sr. Conseller, l’any passat ens parlava, i també n’ha parlat
avui, del Pla hidrològic de les Illes Balears, s’havia de remetre
al Consell de Ministres aquest passat estiu, vostè ha dit que ens
han donat una pròrroga, però, com està el Pla hidrològic de les
Illes Balears? 

Sr. Conseller, ha llevat una partida d’1.803.000 euros del Pla
d’obres i serveis. Li diré més, no ens engany, ho ha intentat,
però no ho ha aconseguit. La memòria del 2010, que li dic, la
memòria del 2010 de la seva conselleria diu en el punt f): “el
conveni marc de colAlaboració econòmica entre la CAIB i els
consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
per a la dotació dels plans insulars d’obres i serveis en matèria
de proveïment d’aigua i sanejament de poblacions de 20 de
desembre de 1989". Ho diu la seva memòria. Clar, un llegeix la
seva memòria i diu, beníssim, caram!, i quan vas a les xifres ha
llevat la partida, 1.803.000 euros. O rectifica la memòria o no
ens diguin mentides. 

Han fet una memòria copiada l’any passat. No hi és. Li puc
avançar, Sr. Conseller, que nosaltres li farem una esmena en
aquest sentit i li direm que no tenim res a criticar si no vol donar
1.800.000 euros als consells insulars, no li ho criticarem, li
direm però que recuperi aquests 1.803.000 euros que no són als
seus pressuposts i que directament faci convenis vostè amb els
ajuntaments, que ho faci, que ho faci, i que executi, i que arregli
les pluvials, i que arregli les aigües, però que almanco hi hagi
els doblers, que no hi són. I, per favor, rectifiqui la memòria, no
pretengui enganar-nos, perquè quan un llegeix la memòria se’n
va molt confiat a l’infern.

Quan parlam de la Direcció General de Biodiversitat, sap
què em va dir l’any passat, Sr. Conseller?, sap què em va dir
vostè l’any passat? “L’actuació en els espais de rellevància
ambiental, elaboració o aprovació ja per a aquells que ja estan
elaborats tota una sèrie de PORN; pel que fa als d’Es Trenc,
nord i sud de Menorca està ja pràcticament conclosa la seva
redacció”. Avui m’ha dit exactament el mateix. No executa el
que em promet, Sr. Conseller, no ho ha fet, no ha aprovat cap
PORN en dos anys, no n’ha aprovat ni un. I vostè em parla de
consens amb els propietaris; si amb vostè no n’hi pot haver mai,
de consens, si fa dos anys que no ha aprovat cap PORN. I als
d’Els Verds els va bé, estic contenta.
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Després em parla de Planícia, d’obres a Planícia. Sr.
Conseller, digui’m, per favor, a quina partida pressupostària del
seu pressupost té l’ingrés de Planícia. Som incapaç de trobar-lo.
Jo no dic que el Govern no hagi cobrat els doblers de Planícia,
però la seva conselleria a quina partida pressupostària té l’ingrés
fet? Per favor li deman que me la detalli, perquè és que no
l’hem trobada, la té molt ben amagada o no l’hem trobada. 

Serra de Tramuntana, em va dir que complementaria la
senyalització dels espais naturals de la Serra de Tramuntana per
al 2010; ho farà, i a més jo li deman que no sé si sap que hi ha
una proposició no de llei aprovada per unanimitat de tots els
partits polítics en aquesta cambra parlamentària, que convocaria
l’autoritat de gestió de la Serra de Tramuntana en un termini de
tres mesos; han passat set mesos i no l’ha convocada, Sr.
Conseller, no l’ha convocada. Després diu que continuarà fent
feina perquè la Serra de Tramuntana sigui reserva de la biosfera;
vostè coneix l’esmena del decret Nadal aquí on han modificat
el PORN de la Serra de Tramuntana per legalitzar una planta
embotelladora d’aigua?, ho coneix vostè. Supòs que els que
hagin de declarar la Serra de Tramuntana reserva de la biosfera
ho tendran en compte; supòs que també vostè ho coneix i ha
estat d’acord amb aquesta esmena.

Direcció General de Qualitat Ambiental, Sr. Conseller. No
trobam..., vostè m’ha dit que les barques que han de netejar el
litoral passaran a ABAQUA; primer l’haurà d’explicar el motiu
del perquè, una, si no aquesta direcció general de Qualitat
Ambiental m’ha d’explicar el sentit que té. I, segona, que sols
hi ha pressupostat, com bé ha dit el portaveu que m’ha precedit
del Grup Mixt, la partida pressupostària, que puc intuir que són
235.000 euros, no li basta, eren prop de 2 milions d’euros.
Digui’m aquesta diferència econòmica per fer les barques neteja
en el litoral d’on ho traurà; ABAQUA jo sé que és un sac sense
fons, però convendria que m’ho detallàs.

El Pla de deixalleries, fa dos anys que m’està parlant del Pla
de deixalleries, Sr. Conseller, dos any, i avui m’ha dit que està
redactat. Li torn demanar com gestionaran el Pla de deixalleries,
quin tipus de conveni faran amb els ajuntaments?, quina
convocatòria treurà, Sr. Conseller? Fa dos anys que me’n parla
i li repetesc la mateixa pregunta. M’ho va..., “n’hi haurà tantes
a Mallorca”, això m’ho va dir l’any passat, però és que no n’ha
feta ni una, Sr. Conseller, zero, deixalleria zero. Fa dos anys que
me’n parla, Sr. Conseller, no em digui que després executa el
que vostè pressuposta, zero, zero; el pla està redactat però n’han
fetes zero.

La Llei de renous com està, Sr. Conseller?, que l’any passat
em va dir que estava en procés de redacció. No l’hem sentit
parlar de la Llei de renous. Com està el Pla de residus
perillosos, Sr. Conseller? Ja em va dir l’any passat que estaven
pendents de Madrid, continuen estan pendents, supòs, de
Madrid. 

Sr. Conseller, què li he de dir de la Direcció General de
Medi Forestal i Protecció d’Espècies? Sap què em va dir vostè
l’any passat a la seva compareixença talment?, que caça estaria
transferit dins l’any 2009. Acabam l’any 2009 i caça no està
transferit, quina confiança podem tenir en vostè? Com està el
pla de recuperació del vell marí?, m’ho dirà? L’any passat em
va dir que tenien 300.000 arbrets a Menut i que anirien a les
fires i als mercats a repartir aquests arbrets perquè la ciutadania
es conscienciàs del pla de reforestació, m’ho va dir vostè aquí.
A la fira de Campos, a la fira de Felanitx del pebre bord, a la
fira de Porreres no hi ha hagut cap arbret i són les tres darreres
fires a què vostè ha anat i a què jo he anat; on són aquests
estands de la conselleria?, on són els estands de la conselleria?
I si vostè em diu que, a Porreres, hi eren, el poble que vostè hi
té..., Lluc?, a la de Lluc?, on són les altres fires?, quants
d’arbrets han arribat a repartir, Sr. Conseller? En tenien molts.

Subvencions a associacions federades. Només li faig un
suggeriment: a totes, independentment del color polític, supòs
que ho té clar, eh? D’acord, ja en parlarem un altre dia, idò.

Direcció General del Canvi Climàtic i Educació Ambiental.
Li vaig dir l’any passat, com pensa fer-ho? Complirem les
exigències?, no les complirem? Hi haurà canvis morfològics que
afectaran la flora i la fauna, com ho tenen?, tenen el pla
estudiat?, el tenen en marxa?, ho tenen redactat? L’any passat
em va dir exactament el mateix.

Direcció General de la Mar i el Litoral. Per cert, com ha
funcionat el famós lloguer d’aquella embarcació que vostè va
dir l’any passat que s’havia de passejar per tots els ports de les
Illes Balears a fer educació per a nins de la mar, Sr. Conseller?
No ha funcionat, no hi ha hagut barca, crec, m’ho contarà
després? És important, m’ho va prometre l’any passat, una altra
cosa que tampoc no ha executat.

Fundació Museu Marítim. L’altre dia em varen rebutjar una
proposició no de llei, quan vostè sap tan bé com jo que en
aquesta comunitat hi ha gent molt interessada que es creï la
Fundació del Museu Marítim, ho sap vostè tan bé com jo. Si la
gestió de l’Autoritat Portuària és nulAla, els pagam, en aquesta
direcció general de Mar i Litoral paguen uns sous tots els
ciutadans de les Illes perquè gestionin qualque cosa. Deixin
l’Autoritat Portuària però facem el Museu Marítim d’una
vegada per totes.

M’ha parlat dels passeigs de vianants de Porto Colom i Can
Picafort, només em parla de passeigs de vianants de Mallorca.
Em pot dir si hi haurà passeigs de vianants a Menorca, a Eivissa
i a Formentera?, m’ho pot dir?, ho té en previsió?, no ho té en
previsió? I li diré més: havien d’estar licitats a final del 2009,
m’ho va dir l’any passat, compareixença seva, li ho puc llegir
també; no són per al 2009, seran per al 2010. “Ho licitarem
enguany”, ho va dir, jo li diré, jo li diré que l’any passat em va
dir, perquè convé que ho tengui clar perquè, clar, és que quan
vostè em parla tot m’ho parla de “faré, faré, faré”, però quan és
hora de passar comptes no arriba a fer res, Sr. Conseller. Em va
dir talment que estarien licitats els de Can Picafort i Porto
Colom a final del 2009 i no hi són; ara justament no..., ah, miri:
“I la licitació i l’execució dels passeigs de Porto Colom i de Can
Picafort amb un pressupost pendent d’execució d’uns 13
milions d’euros, si tot va bé s’iniciaran les obres abans de final
d’any 2009". Li dic que ho va dir vostè a la pàgina 631 del
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BOIB de l’any passat de la seva compareixença. No ho ha fet i
encara avui me n’ha parlat. Queden dos mesos de l’any, té raó.

Sr. Conseller, i passem a empreses públiques. Ports de les
Illes Balears. Miri, a mi em sap greu, però l’any 2008 vostè va
pressupostar d’inversions a Ports de les Illes Balears 41 milions
d’euros; sap quants en va executar, Sr. Conseller?, està penjat
a la pàgina de la comunitat, sap quants en va executar? 18,5
milions. De 41 milions d’euros pressuposts en va pressupostar
18,5, i li faré una pregunta important, Sr. Conseller: dic exterior
del port de Ciutadella, pàgina 231 de la memòria de l’any
passat, plurianuals anualitat 2010 10.200.000 euros, anualitat
2011 9 milions d’euros. Curiosament enguany a la seva
memòria a inversions preveu 20 milions d’euros per al dic
exterior del port de Ciutadella; em pot justificar per què dobla
aquesta inversió, Sr. Conseller? I li diré més, des del meu partit
estam contents d’aquestes inversions que faci a l’estació
marítima del port exterior i dels amarraments de creuers, però
això no lleva que no hagi de justificar a què es degut que dobli
el pressupost de la inversió del dic de Ciutadella, per favor.

Què pensa fer amb Cala en Busquets? Quines obres fa
comptes fer al port de Sant Antoni? Fa comptes arreglar el port
de Fornells? Pensa potenciar les rampes a tot el litoral de les
Illes Balears perquè alleugereixin la pressió dels amarraments,
perquè la gent que hi va amb un cotxe pugui amollar les seves
barques? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Soler, haurà d’anar acabant perquè ara ja... Li don...

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sí, acabaré aviat, dos minutets i acabaré, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

...uns minutets més i acabam.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Queden tres empreses públiques. Ingressos: quan pensa
cobrar, si les pensa cobrar, les boies d’Es Grau i de Fornells?,
seria una manera de fer ingressos. Em pot dir com està la
renovació de la concessió de Portals? Ja li ho ha dit un company
meu: en el 2010 vendrà probablement la transferència, o l’estam
negociant, l’Estat no ho voldrà, la transferència de ports; no
n’ha dit res. Com és que fins avui només han pogut arribar a
acords en la concessió a Sa Ràpita? Té previst modificar les
taxes que l’any passat va apujar tant?, té previst modificar les
taxes de ports? Li deman preguntes a tantes respostes.

ABAQUA, Sr. Conseller. Vostè m’ha explicat molt bé, que
jo no l’entenia, aquesta reducció del capítol 3 de 16 milions a 9
milions. Vostè m’ha explicat que ha estat la renegociació de la
baixa d’interessos, per tant ja no li faré preguntes, però, Sr.
Conseller, no hi ha la partida enguany de torrents determinada,
no hi és. Em pot explicar, per favor, quins torrents fa comptes
millorar?, quina quantitat fa comptes invertir? Sr. Conseller,
quan llegim la distribució territorialitzada d’ABAQUA
curiosament ens trobam que baixen a Menorca, a Eivissa i a
Formentera les inversions, exceptuant Mallorca que puja molt,

i Palma té una baixada terrorífica; qualque cosa li deu haver
passat amb l’Ajuntament de Palma, o és que ho té tot arreglat?
Ens pot explicar aquesta distribució territorialitzada que vostè
ha presentat, aquí on Menorca, Eivissa i Formentera, i sobretot
Palma, baixen i sols augmenta Mallorca en 9 milions d’euros?

Sr. Conseller, em pot dir com està l’emissari de Cala en
Porter? Em pot demanar si ha posat en marxa el cànon de Sa
Costera?, i si s’estan posant en marxa les interconnexions com
és que a la seva memòria d’enguany pensen augmentar el cànon
de sanejament? Pensen augmentar-lo?, m’ho pot explicar? La
pàgina 417 del cànon de sanejament diu que per a l’any 2010 es
preveu l’entrada en vigor de la modificació del Decret 51/1992
per tal de condicionar les indemnitzacions i compensacions per
obra d’instalAlacions de depuració d’aigües residuals a les
disponibilitats pressupostàries, atès que la recaptació del cànon
de sanejament és clarament deficitària. Clar, jo llegesc aquesta
memòria i ahir, ahir a un mitjà de comunicació em surt que el
Consell de Mallorca fa comptes fer una mesa de diàleg social,
i supòs que és per incrementar-ho pels fangs. Què en pensa el
Govern, de tot això?, m’ho podrà contar? És important saber-ho,
Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Soler..., vagi acabant.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Acab. Acab, la darrera. Li deixaré una empresa pública i
me’n vaig a la darrera. I Sr. Conseller, la darrera que no
m’esperava de vostè. Vostè aquesta me l’ha d’explicar molt bé:
expliqui’m com a IBANAT, a IBANAT, crea 1 milió
aproximadament d’ingressos en taxes. Pàgina 71 de la seva
memòria, capítol 3 d’IBANAT, taxes i altres ingressos.
L’IBANAT espera tenir una xifra de negocis per al 2010 de 850
milions d’euros. La seva...

(Intervenció inaudible)

850 milions d’euros, 1 milió d’euros, bé, 850 milions
d’euros, li va bé...?

(Conversa inaudible)

850... mil euros. La seva finalitat serà dotar part del capítol
1 de despeses. Expliqui-m’ho, per favor, Sr. Conseller. Crea
unes taxes que l’any passat estaven a zero, a zero, 850.000 euros
i que hagin d’anar destinats a capítol 1 de despeses. Per favor,
m’ho explicarà?

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Correspon ara al conseller
contestar totes aquestes observacions.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, intentarem contestar aquest
tercer grau de la forma millor que podrem, però la veritat és que
determinades coses de les que he apuntat ja no sé ni què es
demanava exactament.

Bé, en relació a depuradores, a Formentera, que crec que és
la primera qüestió que s’ha plantejat, tenim..., ja ha sortit el
projecte, ja s’ha encomanat la redacció del projecte de
remodelació d’aigua a l’entrada a la depuradora, per tant amb
pressupost del 2009, i en relació a l’emissari les obres a fer dins
l’any 2010 són allargar-lo i fer més sortides. Per tant en aquest
tema evidentment, després del problema que hi va haver aquest
estiu passat per mor d’una avaria, evidentment s’han hagut
d’emprendre mesures i bàsicament les mesures van
encaminades a assegurar que en el cas que hi hagi una avaria es
pugui, diguéssim, assumir una continuada, perquè evidentment
l’aigua continua arribant sempre, es pugui gestionar l’entrada
d’aigua. I quant a l’emissari està previst, com dic, allargar-lo i
fer-ne més sortides.

Pel que fa al transport de residus, com vostè sap el transport
de residus de Formentera cap a Eivissa és un concepte que
finança l’Estat a través d’unes convocatòries de subvencions del
transport per a la seva posada en valor.

Quant al..., vostè diu conveni però realment no era un
conveni, era un protocol per al finançament d’un tant per cent
de les inversions en residus o en gestió de residus que es feien,
que s’han de fer o que s’estan fent a l’illa d’Eivissa, en aquest
cas la falta de disponibilitat pressupostària en aquests moments
fa que evidentment no hàgim signat el conveni i no hàgim
assumit aquestes despeses, que una solució haurem de trobar,
però evidentment la Conselleria d’Hisenda també s’hi haurà
d’implicar, perquè efectivament un 30% d’aquestes despeses el
Govern se n’ha de fer càrrec.

Les barques del litoral, com ja els he dit abans, el seu
finançament en lloc d’anar a càrrec del pressupost directe de la
conselleria anirà a càrrec d’una empresa pública, l’Agència
Balear de l’Aigua, i evidentment la conselleria no li transferirà
aquests recursos, perquè el problema és que la conselleria no té
recursos. Per tant no són els 300.000 euros que serviran per fer
la neteja de litoral perquè són insuficients. Precisament, i com
he explicat abans, el problema que tenim és la reducció
d’ingressos de la conselleria, que ens ha obligat al fet que,
despeses que fins ara assumia la conselleria, les hagin d’assumir
les empreses públiques. En aquest sentit les empreses públiques
mantenen els ingressos i a més a més han tengut una reducció
de la càrrega financera que ens permet jugar. Per tant el que
feim és no gastar-ho des de la conselleria perquè tenim menys
recursos i gastar-los a través de les empreses públiques. Que,
per cert, i això ja és una resposta a la Sra. Soler, IBANAT
factura -i ja ho ve fent enguany- factura per aquells serveis que
presta a les diferents conselleries, a les diferents fins i tot
direccions generals del Govern, i per tant aquests ingressos

evidentment els podem computar perquè existiran. Vull dir que
quan la Conselleria d’Educació ens demana que ha caigut un
arbre a una escola i l’anem a retirar, quan la Conselleria
d’Emergències ens demana una colAlaboració, quan les altres
conselleries ens demanen, a l’IBANAT li demanen que faci
unes funcions, aquestes funcions es cobren. Per tant això són
aquests ingressos i ja es ve fent enguany. Per tant... No, enguany
no estava pressupostat però s’ha començat a fer. Evidentment a
principi d’any, o l’any passat quan es va fer el pressupost això
no s’havia començat a fer, i com que s’ha començat a fer
enguany ara tendrà ja un reflex pressupostari.

Pel que fa a la depuradora de Sa Coma, vull recordar que el
compromís és que l’Estat invertirà el cent per cent, incloses, i
aquest és un compromís per a nosaltres importants que ha
assumit l’Estat, incloses les millores necessàries a la xarxa de
sanejament de Vila perquè la necessitat d’¡ubicar la depuradora
a una determinada alçada no generi problemes, per tant l’Estat
s’ha compromès no tan sols a executar íntegrament la nova
depuradora, sinó també a fer les millores necessàries a la xarxa
de sanejament.

Pla de deixalleries, Sra. Soler, i si ho vaig dir ho vaig
malament, però no crec que ho digués, mai en cap moment no
he dit que sigui la conselleria la que faci les deixalleries, la
conselleria pot ajudar a fer-les, però a les deixalleries
bàsicament hi van residus domiciliaris, per tant correspon als
ajuntaments o als consorcis, com és el cas de Menorca, la seva
execució i el que ha de fer el Govern és, primer, a través del Pla
de deixalleries regular les condicions que han de tenir, i llavors,
i aquesta era la nostra idea que amb la retallada pressupostària
tenim dificultats i això és el que retarda l’aprovació del pla,
preveure una línia d’ajudes als ajuntaments per al funcionament
d’aquestes deixalleries. Per què no està aprovat el pla?, entre
d’altres coses per això, perquè la idea inicial que havíem parlat
amb els ajuntaments era poder-los ajudat i a causa de la
retallada pressupostària tenim dificultats per aconseguir
finançament per poder ajudar els ajuntaments amb la gestió o en
l’execució d’aquestes deixalleries i es pot quedar simplement en
un pla que reguli les condicions que han de tenir perquè siguin
adequades sobretot tenint en compte que allà també hi poden
anar a parar determinats residus especials o perillosos, d’origen
evidentment urbà o domiciliari.

Pel que fa a la compra de finques, va ser un compromís de
l’Estat, un compromís que és a l’acord de governabilitat, que
parla de 40 milions d’euros; els 10 primers que són els de
Planícia ja els hem cobrat i s’ha generat el crèdit dins el 2009,
concretament , bé aquí em posen les partides pressupostàries i
no llegesc massa bé els números, 15301, pot ser?, i 60.000 de
despesa i 15301 d’ingrés, s’ha generat però no s’han generat els
10 milions perquè -i això ho han de saber-, se n’han generat 9,5
perquè per mor del pla d’austeritat, la Conselleria d’Hisenda se
n’ha quedat mig, per tant mig milió l’hem hagut d’assumir de
més nosaltres; però en qualsevol cas, l’Estat sí que ha abonat
aquests 10 milions, bé, s’ha generat el crèdit i se’ns ha abonat,
se’ns ha generat a nosaltres.
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La resta, clar, queden 30 milions, i nosaltres hem passat ja
diverses propostes d’adquisició de finques a totes les illes que
de moment l’Estat no ens ha respost, la veritat és que estam
preocupats perquè el secretari d’Estat ja va dir en una ocasió fa
uns mesos, amb motiu d’una reunió bilateral, que la situació
pressupostària era la que era, que aquests compromisos s’havien
de revisar i, per tant, estam preocupats perquè no es materialitzi
la compra a la resta, perquè era un compromís que és al pacte de
governabilitat.

Pel que fa a torrents, miri, vostè em demana que concretem
i que perfilem molt més quines són les actuacions, i jo li
explicaré les dificultats que tenim i segur que ho entendrà. No
és el mateix, no fas els mateixos comptes si saps que tens 10
milions o si saps que en tens 10 més els 15 que et devem
d’enguany més els 15 que t’han de pagar l’any que ve; per tant,
evidentment, si disposam dels recursos de l’Estat planificarem
les coses d’una manera, si no disposam dels recursos de l’Estat
haurem d’anar a prioritats. Llavors, per a nosaltres és
fonamental conèixer aquesta dada.

A la Challenge, s’hi dediquen, crec que també ho havia
demanat, vostè no m’ha dit la Challenge, m’ha dit les àrees
recreatives i els espais aquests, a la Challenge s’hi destinen
256.000 euros dins la Direcció General de Biodiversitat, més,
també s’hi poden destinar, òbviament, inversions d’Espais de
Natura i d’IBANAT.

Dessaladores d’Eivissa. Les dessaladores d’Eivissa, que
efectivament en vaig parlar l’any passat, i això ja està, s’ha
adjudicat ja la nova concessió que preveu obres de millora, les
dues dessaladores que en aquest moment gestiona la conselleria
i les que està construint l’Estat a la resta de llocs on n’hi ha,
doncs evidentment s’aniran assumint així com s’acabin.

Obres de Sant Antoni. Obres de Sant Antoni, tenim prevista
una remodelació de passeig amb mig milió d’euros; uns banys
amb 255.000 euros; l’edifici d’oficines, que això ja estava dins
el pressupost del 2010, i que fiam de licitar aviat, una vegada
que hem arribat a un acord, perquè clar, és molt bo de fer dir no
heu fet determinades coses, però sempre hi ha una explicació de
per què no s’han fet, en el cas de les oficines no hi havia acord
amb l’ajuntament, l’ajuntament s’oposava frontalment,
l’ajuntament del Partit Popular de Sant Antoni s’oposava
radicalment que féssim les oficines allà on les volíem fer i s’ha
hagut de negociar, s’ha arribat a un acord, s’ha fet una reculada
i evidentment s’ha hagut de modificar el projecte, perquè per
poder fer la voluntat de l’ajuntament o per poder fer això que
hem acordat a mitges, i jo crec que és bo arribar a un acord amb
un ajuntament per fer una cosa d’aquestes, ens ha obligat a refer
el projecte. Però està pressupostat el 2009 i per tant es licitarà
aviat.

I també hi ha la reconstrucció, que també es fa amb
pressupost del 2009, la reconstrucció del passeig sobre el dic,
que va quedar molt malmès per uns temporals.

Pel que fa a la transferència de ports de l’Estat a la
comunitat autònoma, evidentment això no pot tenir cap reflex
pressupostari perquè en aquest moment no tenim cap acord, ja
m’agradaria a mi tenir-lo, i a més estic segur que no només
m’agradaria a mi sinó que agradaria a tots els usuaris i a tots els
concessionaris dels ports esportius que hi ha dins els ports
d’interès general que, de forma molt majoritària anhelen la
transferència a la comunitat autònoma, senyal que aquí els
devem tractar correctament.

Per altra banda, és cert que això és una llacuna del
Reglament de ports i en aquest sentit serà bo que el reglament
prevegi aquesta possible transferència als efectes que llavors no
quedin en una situació complexa.

S’Estany des Peix. Es colAlabora amb el Consell de
Formentera en la redacció del pla de gestió que ja està bastant
avançat.

Llavors, càrrecs, Sra. Soler, hi ha els mateixos que quan
governaven vostès, hi ha els mateixos que quan governaven
vostès i m’agradaria, o tal vegada al llarg de les properes
setmanes tal vegada puguem fer qualque anunci en el sentit que
vostè esmenta.

Execució del pressupost. Aquestes dades que vostè diu no sé
d’on les ha tret, les nostres, en qualsevol cas, li puc assegurar
que no són aquestes. Pel que fa al 2009, li record que l’exercici
no ha acabat i que, per exemple, abans de final d’any preveim
licitar la interconnexió Maria-Petra, que era la part que ens
havíem compromès a fer durant el 2009, perquè ja vàrem
avançar i sempre hem tengut molt clar que no es podia fer tot en
una sola anualitat, i si no ho vaig dir així, Sra. Soler, em cregui
que sempre hem pensat el mateix i tal vegada no em vaig
expressar bé o no va quedar ben recollit. En qualsevol la
intenció sempre ha estat fer fins a Petra amb la primera anualitat
i la segona anualitat o la segona fase arribar fins a Manacor.

Dessaladora. La dessaladora, el projecte que teníem a
principi de legislatura, que és el que heretàrem i assumírem de
l’anterior, era que la dessaladora de Palma inclogués aquestes
canalitzacions, una fins a Manacor i l’altra fins a Porreres. Ara
hem arribat a la conclusió que era millor separar les dues coses,
treure, que ja l’hem treta, la concessió de l’explotació de la
dessaladora, per una banda, que això ja està fet; i per l’altra
banda, fer les obres de forma independentment. I en el cas de
Porreres hem arribat a la conclusió que aquesta no era
necessària, que era millor per arribar al sud de l’illa, que és on
realment fa falta, fa falta a Santanyí i fa falta a Ses Salines, era
millor anar per Felanitx, i passant per Felanitx ja resolíem el
problema de Portocolom i arribàvem cap al sud, quan a Porreres
no hi ha problemes d’aigua en aquests moments, i per tant no
feia falta passar per aquest municipi i ens estalviàvem una
canonada.

En el cas de Menorca, miri, Sra. Soler, jo crec quan, per
exemple, en el cas de Sa Coma, hi ha hagut un retard molt
important i al final s’ha trobat una ubicació que pareix que a
tothom va bé. Per tant, si hi ha un retard per trobar millors
solucions de vegades val la pena pensar-se les coses dues
vegades. En el cas de Menorca, la nostra idea l’any passat era
fer dues potabilitzadores: una a Es Castell i l’altra a Sant
Climent. Problema? El problema que varen tenir vostès quan
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varen fer la potabilitzadora de Sa Poble, que és que llavors hi ha
un rebuig i aquest rebuig va a parar a una depuradora i llavors
la depuradora no està dimensionada i té problemes. Això passa
a Sa Pobla, vull dir que ara tenim pressupostat dur una canonada
cap a Sa Pobla d’aigua de la xarxa de Sa Marineta perquè,
precisament, ens trobam que el rebuig de la potabilitzadora ens
crea problemes a la depuradora de Sa Pobla.

Per tant, a Es Castell què hem fet? Com que la tecnologia va
avançant, ha sortit una nova generació de potabilitzadores que
no provoquen rebuig. Per tant, què hem fet? Hem aturat el
projecte que teníem en marxa i ara en aquests moments ens
analitzen la viabilitat, que sembla que donarà que sí, d’implantar
aquest nou tipus de potabilitzadora a Es Castell, que té dos
avantatges molt importants: un, que consumeix molt manco
energia, i segon, que no genera rebuig i per tant no crea
problemes a la depuradora.

En el cas de Sant Climent no teníem fa un any l’estudi de
demanda d’aigua que es va presentar ara fa uns mesos i aquest
estudi ens ha dit: escolta, no faceu pegats, fer una
potabilitzadora a Sant Climent és fer un pegat, feis una cosa ja
més definitiva, feis la primera passa de la interconnexió, perquè
la dessaladora de Ciutadella aviat estarà en funcionament i
sembla que, segon aquest estudi, la demanda que tendrà
Ciutadella no serà inferior a la producció de la dessaladora. Per
tant, tendrem allà aigua que ens sobrarà i l’adequat és a la llarga
que aquesta aigua es pugui aprofitar per tota l’illa.

Decret de tarifació progressiva. Tot, Sra. Soler, té un per
què: el decret de tarifació progressiva, els serveis jurídics ens
han recomanat que hi participi la Direcció General de Consum,
per tant, la Direcció General de Comerç, perdó, la Direcció
General de Comerç, perquè és un tema que també els afecta, que
competencialment també hi tenen competències afectades i ara
estam fent feina amb ells per treure-ho conjuntament.

El Pla de qualitat d’aigües s’ha signat, es va signar el mes de
febrer del 2009 i a l’acte de signatura, precisament, va ser on la
ministra es va comprometre a, dins el 2009, licitar depuradores
per valor de 50 milions d’euros aproximadament, ara no li sé dir
la quantitat exacta, però ronda els 50 milions d’euros, i aquestes
depuradores esperam que se licitin i les ha de licitar el ministeri,
si no ho fa en termini els demanarem explicacions i confiï que
vostè també ho faci.

Torrent de Sant Miquel. El torrent de Sant Miquel té
dipositats llocs que tenen residus, tenen nitrats, tenen tota una
sèrie de materials que quan plou van a s’Albufera. La nostra
primera intenció era fer un dragat del torrent de Sant Miquel,
però els tècnics ens han recomanat que no facem aquest dragat
de tot el torrent perquè això podria ocasionar problemes mentre
s’estigués fent la depuradora i que ens proposen un sistema
alternatiu, per dir-ho de qualque manera, filtre biològic, que
seria aprofitar el mateix canyet que neix al torrent i només fer
determinades actuacions puntuals. Per tant, aquesta és
l’explicació de per què no s’ha executat aquest projecte
enguany.

Pla hidrològic. En el Pla hidrològic ja li he dit abans que
efectivament hi havia un cert retard, no només de Balears, de fet
de Balears som de les comunitats autònomes que ho té més
avançat, totes les comunitats autònomes tenen retards i per això
aquesta ampliació de termini del ministeri. I nosaltres, per la
nostra banda, com li dic, està molt avançat, aquest mes s’enviarà
a informació pública i estarà penjat 45 dies; després es refarà
contestant les alAlegacions, es preveu un termini d’un mes, i ja
es podrà aprovar la seva remesa al Consell Nacional de l’Aigua.
Per tant, ja som a la recta final i li puc assegurar que no serem
ni d’un bon tros la darrera comunitat autònoma, sinó que som de
les que tenim la feina més avançada.

Pla d’obres i serveis. Escolti, doncs sí, la memòria està
malament, la memòria està malament, vostè supòs que qualque
vegada també s’equivoca i es pot fer, li puc assegurar que es pot
fer des de l’Agència Balear de l’Aigua els convenis que facin
falta amb els ajuntaments. I a més, per a nosaltres, ja li he dit
que hi ha dues prioritats en aquests moments, que és la lluita
contra fuites, algun municipi proper les fuites al 50%. I també
la separació de residuals i fecals, perquè ja podem fer
depuradores que si quan plou totes les aigües hi van no hi ha
depuradora que ho aguanti. Per tant, això és un tema també molt
important per a nosaltres.

Els PORN. Miri, Sra. Soler, jo el que no faré és forçar
l’aprovació d’un PORN que generi conflictivitat social amb els
propietaris. Pensam que val la pena anar més poc a poc si no es
pot anar tan aviat, però els acords amb els propietaris són molt
importants, i no només amb els propietaris, també amb els
ajuntaments afectats, i això estic segur que vostè ho ha
d’entendre.

Autoritat de gestió. L’autoritat de gestió hem demanat
repetidament que es nomenin els diferents subjectes que han de
tenir membres allà dins, entre d’altres ajuntaments que nomenin
els seus representants, i encara no ens han arribat molts dels
nomenaments, no alguns, molts nomenaments; i està demanat
des de fa bastant mesos, supòs que si ara em poden donar les
dates, però fa bastant mesos que intentam convocar l’autoritat
de gestió i ara fins i tot ja li dic que miram de convocar-la sense
nomenaments, el que passa és que, clar, hi ha d’haver un
quòrum necessari i la veritat és que, i qualque ajuntament a
vostè li toca de prop, perquè és del seu partit polític, no ens han
enviat els seus representants. Per tant, estam en aquesta fase i ja
li puc dir que, i ja ens ho plantejàvem l’altre dia, tirar pel camí
d’enmig, i convocar-la i si falten membres que en faltin, el que
passa és que clar, en falten bastants encara.

Pla de deixalleries ja n’he parlat.

El Reglament de la Llei de renous, vàrem intentar resoldre
aquest tema, si ho recorden, el mes de maig. Això va provocar
una reacció d’un sector productiu molt important, que és el
sector hoteler, i ens vàrem comprometre a aturar aquest tema i,
acabada la temporada turística, ara ha acabat, seure-nos amb els
diferents sectors implicats i mirar d’arribar a les solucions
millors per a tots.
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Jo no sé a quines fires va vostè, jo a les tres darreres que he
anat, Porreres, Lluch i Alcúdia, hi havia un caramull de gent, a
més era una de les coses més vistoses de la fira, veure la
quantitat de gent que es passeja. Concretament li puc dir que a
Porreres se’n varen repartir 2.500; a Consell 2.500; a Llucmajor
9.800, que crec que és un municipi on el batle és seu; a Lluch,
3000, que també és un municipi on governen vostès, i a Alcúdia
3.000. Per tant, la majoria d’arbres s’han repartit a municipis
que governa el Partit Popular.

Passant, però vaja, en qualsevol cas no va ni per colors
polítics òbviament ni per a res de tot això, nosaltres repartim
arbres allà on tenim una carpa i allà on tenim presència de la
conselleria, i evidentment cada cap se setmana coincideixen una
sèrie de fires i es va allà on es pot, no podem anar a totes les
fires. Però en qualsevol cas, li puc dir ens els prenen de les
mans, és a dir que és una campanya que té molt d’èxit, que és
una campanya simpàtica, i a més vull dir que si la gent es
passeja durant tota la fira amb l’arbret, vull dir que com a
mínim demostra una voluntat de llavors poder-lo sembrar. Però
vaja, en qualsevol cas, evidentment, el gruix dels arbres no són
els que es reparteixen a les fires, el gruix dels arbres són els que
se sembren per part de l’IBANAT directament o en
colAlaboració amb ajuntaments i entitats directament en el bosc.

En relació amb les subvencions a entitats de caçadors, Sra.
Soler, jo no sé què ha volgut dir vostè, però crec que si d’una
cosa podem bravejar, com a mínim fins al dia d’avui, és que la
Direcció General de Caça ha estat molt equànime, ha estat molt,
diguéssim, respectuosa amb totes les societats de caçadors. I
crec que en aquests moments hi ha pau i hi ha bona entesa en el
món de la caça, com a mínim en relació amb la direcció general;
si no és així, m’ho digui perquè evidentment hi posarem
solució, perquè li puc assegurar que no era aquesta la voluntat
de la conselleria si no s’ha fet així. Però vaja, jo la informació
que tenc és que és així.

Pla d’adaptació. Li he dit que hi estàvem fent feina i fins i
tot crec que li he dit la quantitat que hi destinàvem.

Lloguer d’embarcacions. El lloguer de l’embarcació, sí de
l’embarcació d’Educació Ambiental, miri, enguany ja vàrem
tenir una retallada pressupostària, sí, enguany la Direcció
General de Pressuposts ens va bloquejar uns doblers que va
destinar al Pla d’austeritat, concretament 1 milió d’euros. I en
qualsevol cas, vostè em reconeixerà que el moment econòmic
no està per, vull dir que aquest lloguer d’aquesta embarcació,
evidentment una embarcació d’època per fer educació ambiental
ens anava a sortir molt car i... sí, sí, ja ho sé, aquest era el
projecte i el vàrem rectificar, vàrem pensar que era una despesa
de la qual podíem prescindir i en prescindirem.

Museu marítim. Em diu “passin de l’Autoritat Portuària i el
facin”, però és que el volem fer al Port de Palma i el Port de
Palma és de l’Autoritat Portuària, i un museu, ja que hem
d’invertir tants de doblers en un museu marítim, evidentment ha
de ser en un lloc molt emblemàtic i el lloc més emblemàtic, amb
més afluència de visitants i que reuneix més condicions és el
Port de Palma. El Museu Marítim de Barcelona està al Port de
Barcelona, no està a Premià de Mar. Per tant, necessitam
l’Autoritat Portuària.

Passeig de Can Picafort. El Passeig de Can Picafort l’hem
tret a licitació, per tant, hem complert... està adjudicat ja em
diuen, per tant el Passeig de Can Picafort l’hem licitat i l’hem
adjudicat dins el 2009, tal i com ens vàrem comprometre. I el de
Portocolom, vostè sap que hi feim feina, no sé si arribarem
abans de finals d’any a la licitació, però ho intentam i si no serà
a principis del 2010, però en qualsevol cas amb pressupost del
2009. Per tant, no incomplirem; bé una part sí, una part sí que
la podem fer amb pressupost del 2009.

En el cas de ports, l’obra de Ciutadella d’aquí a una setmana
o dues, ara no record el dia exactament, tenim fixada una reunió
a Menorca on convidarem a participar totes les forces polítiques
parlamentàries i allà parlarem i donarem detalls de com va
l’obra del Port de Ciutadella i quins projectes ara s’han de
licitar. En qualsevol cas li puc assegurar que el modificat, que
ja està aprovat, del Port de Ciutadella no supera el 20% tal com
marca la llei. Per tant, el que hi ha hagut aquí ha estat un retard
-que vostè coneix perfectament- en l’execució del projecte que
ha fet que s’hagi disposat dels doblers quan s’ha executat, no en
data anterior, perquè evidentment no disposes d’un doblers si no
t’han fet l’obra.

Rampes. En aquests moments tenim una rampa que jo
recordi, segurament n’hi ha d’altres però que recordi ara així de
manera immediata per exemple tenim la de Portocristo que està
ja en marxa. En el cas d’Es Barcarès volíem fer, la rampa que
hi ha és petita i té dificultats, en volíem fer una altra, però ha
creat una contestació important que entenem, perquè realment
el projecte tal vegada era massa agressiu tenint en compte la
zona que és i -com ja he dit abans- aquest projecte el refarem
perquè no malmeti un lloc que té un encant i que no hem
d’espenyar.

Boies, sí, cobrarem. Hi haurà un ingrés en boies, no sé si ja
està reflectit en el pressupost o no, supòs que no, però sí que es
posarà en marxa dins el 2010. 

Cànon. En aquests moments i atesa la situació econòmica no
som partidaris d’entrada d’incrementar el cànon; i els ingressos
de l’IBANAT, que ja els ho he explicat, segurament m’he deixat
coses, però no, no.. , ja me les recordaran.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica si algun
grup vol intervenir, ... Sra. Soler, vol intervenir? No hi ha ningú
més. Té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sr. Conseller, governar és prendre decisions ràpides i
accelerades, no em justifiqui que tots els retards...
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Està segura?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. SOLER I TORRES:

No em pot interrompre, Sr. Conseller. Si vostè hagués
governat, que no ho va aconseguir ser, batlle del seu municipi,
sabria que quan un és batlle si se li demoren tant no arriba a fer
res en quatre anys. Li ho dic per experiència. Vostè no ha tengut
aquesta experiència municipal. 

Vostè aquí, ho entenc, tot té un perquè, m’ho ha dit, tot té un
perquè. Retardam allò de Menorca per a millors solucions, Sr.
Conseller, fa dos anys que en parlam, estam a la meitat de
legislatura!, més de la meitat de legislatura, és que no acabarem.

Miri, l’execució del seu pressupost, el convid que hi vagi
vostè personalment, no allò que li diguin els tècnics, el convid
que hi vagi personalment, està penjat als comptes generals de la
comunitat autònoma.

Ports, ja li ho he dit, de ports li he dit que l’any 2008 havíem
pressupostat 41 milions d’euros i en varen executar 18 i mig -18
i mig. ABAQUA, la gran empresa pública. L’any 2008 vàrem
pressupostar 62 milions d’euros; l’any 2009, enguany, tenim
pressupostats 57 milions d’euros, igual, talment, que el que
pressuposten per a l’any que ve, 57. Sap quin és el seu
pressupost d’execució d’ABAQUA? 30 milions d’euros. Està
certificat als comptes generals de la comunitat, demani
explicacions a la conselleria si no li ho han posat bé, li dic el
que té penjat als comptes generals de la comunitat, Sr.
Conseller. Per tant, no executa, cregui que jo pugui dubtar del
que vostè em diu perquè vostè realment no executa la meitat del
que pressuposta. Per tant, aquí el meu gran dubte. Què després
m’ho podrà explicar? M’ho explicarà. 

Miri, m’he deixat una empresa pública abans, que també
m’interessa molt explicar i que ara vostè hi ha passat de
passada, no n’ha dit res, que és Espais de Natura Balear. 

Espais de Natura Balear té un increment, evidentment al
capítol 7, que és perquè ha de passar a gestionar -i ho ha
explicat en la primera compareixença- el Parc Nacional Marítim
i Terrestre de Cabrera, però aquí em crea un dubte molt greu
també, Sr. Conseller, m’agradaria que m’ho explicàs
detalladament com ha explicat les taxes d’IBANAT. 

De la memòria d’Espais de Natura es desprèn que dels 4,8
milions d’euros que ens varen venir pel Reial Decret 1043/2009,
que vostè coneix, de 29 de juny, en concepte de traspàs, vostè
n’hi destina 3,5 milions, em pot explicar com continuarà
gestionant Cabrera amb 1.300.000 euros que li fan falta dins
Espais de Natura? Sé que vostè ha dit que hi ha Espais de
Natura i també hi ha la Direcció General de la Mar amb Cabrera
i que part del personal anirà a Secretaria Genera, però és que és

1.300.000 euros de diferència, d’allò que Espais Natura, vostè
va acceptar en transferència que són 4,8 milions d’euros i en
destina 3,5, és 1.300.000 euros que em fan falta, perquè si no hi
té esment, l’avís, tots els grups ecologistes que deien que
Cabrera no havia d’estar gestionada per la comunitat de Balears
perquè estaria més mal gestionada tendran la raó al final. No
voldria haver-me de sumar a aquest grup. Per tant, esper que
m’ho pugui dir.

Sr. Conseller, finques públiques. Queda un any i mig, 30
milions d’euros per invertir, té el llistat de finques públiques que
proposa comprar a Madrid? No ho sabem. 

Sr. Conseller, torrents, continuam igual. M’ha explicat el
torrent de Sant Miquel, problemes, no li deman problemes, li
deman solucions. Vostè està per governar i per gestionar i té un
pressupost per gestionar. Si tot el que em diu són problemes, jo
n’hi contaria, de problemes, per fer una escola de música, per
fer un centre de salut..., però es varen fer tots. Si vivim de
problemes en un govern, no solucionarem res.

No m’ha parlat de les pluvials d’Alaior, no me n’ha dit res.
No m’ha dit res de l’emissari de Cala en Porter. Sap que hi ha
denúncies al Defensor del Poble sobre aquest emissari, me’n
dirà alguna cosa.

Els PORN, Sr. Conseller, li ho dic, miri no m’agradaria
guanyar-la, aquesta, acabarà la legislatura i no haurà aprovat cap
PORN. Tota la gran tasca que va fer el Govern del Partit
Popular, aquest govern destructor de tot, que no defensa el
territori, tota la gran tasca que va fer que va ser agafar la
confiança dels propietaris, en quatre anys del seu govern
l’hauran destruïda. No n’han aprovat ni un i li ho dic, no
m’equivocaria si digués que no aprovaran cap PORN d’aquí a
finals de legislatura perquè fa dos anys seguits que ens anuncien
que estan a punt d’aprovar els PORN.

Fires, que reparteixen arbrets, només una anècdota, me n’ha
parlat de tres o quatre, li diré una cosa: no m’ha dit cap fira de
Menorca ni cap fira d’Eivissa ni cap fira de Formentera, que és
que tampoc no hi ha anat? Contesti’m.

El Decret de tarifació progressiva, “tot té un perquè”, m’ha
dit. Sr. Conseller, no li deman per què, li deman solucions i si
no, no m’ho conti quan ve aquí, no m’ho conti perquè després
em dóna arguments per dir que no executen el que pressuposten.

La transferència de caça, quan serà? Fa dos anys seguits que
em diu que transferiran caça, quan serà la transferència de
caça?, Sr. Conseller, és que si no, no té sentit mantenir una
direcció general de caça, per molta reestructura que faci i per
molta reestructuració d’alts càrrecs que em prometi. Li ho dic,
té els alts càrrecs del govern anterior, d’acord, però és que el
Govern anterior no tenia la crisi que tenim actualment, no
només vostè, tota la comunitat, tot l’Estat. Per tant, hem de
prendre mesures! Durant quatre anys no es varen congelar els
sous els diputats, aquests quatre anys ens els congelam cada
legislatura, per què?, perquè hi ha una crisi. Què li deman? Que
prengui mesures. Sí, s’han de transferir, ara m’explic. 
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Aula de la Mar, varen retallar, per què m’ho va dir l’any
passat? Per què em va dir que llogarien un vaixell d’època i
s’anirien per tot, per què m’ho va dir? No ho digui, no em
vengui el que no té clar que pugui executar. M’ho va tornar a
vendre i no ho varen fer.

Dic de Ciutadella, només m’agradaria saber a què es deu
aquest canvi de pressupost de l’any passat a enguany, només li
deman això, aquest canvi i aquest doble, és a dir, de 10.200.000
que vostè preveia enguany pressuposta 20 milions, només li
deman això, però que m’ho digui. 

Cobraran les boies i, per què no ho pressuposta? Una altra
errada. Ja s’ha equivocat amb la memòria dels PORN i amb les
boies li puc garantir que els ingressos, per això li he demanat,
eh?, els ingressos de ports són calcats als de l’any passat, i ara
m’acaba de dir que sí fan comptes cobrar les boies. Per què no
ho pressuposten? Jo m’equivoc molt, però vostès amb els
pressuposts s’equivoquen bastant, Sr. Conseller. Li deman uns
pressuposts reals. Jo he començat dient-li són uns pressuposts
irreals i no li don tota la culpa a vostè. Només li deman, una,
pressuposti el que farà i dues, posi les piles a tot el seu equip
directiu que és necessari que se les posi. Som a la meitat de la
legislatura i hi ha molts de temes pendents sense executar.

Gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Finalment, té novament la
paraula el Sr. Conseller per contestar totes aquestes qüestions.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, vostè m’ha donat un
consell que crec que no prendré, que és aquest de prendre
decisions ràpides i accelerades. Això es diu prendre decisions “a
lo loco”, i prendre decisions irreflexives sol du males
conseqüències. 

Hem fet moltes coses, hem fet moltíssimes coses i en
aquelles que hem optat per no fer, com és el cas de no llogar una
embarcació per fer educació ambiental, crec que ens hem
estalviat una quantitat important que en aquests moments és bo
dedicar a altres coses més urgents; evidentment, l’educació
ambiental sempre està bé, però es pot fer des d’aules en terra i
tendrem la petroliera aviat en marxa, l’aula de la mar també, per
tant, no és necessari que es faci des d’una embarcació, tot i que
estaria molt bé i estaria molt bé disposar d’una embarcació
d’època per al Govern, per promoció i per a altres coses, però es
va optar per no tirar-ho endavant i no me’n penedeixo d’haver
rectificat.

Tampoc no me’n penedeixo, en el cas de Menorca dels
nitrats, haver pres una solució millor de la que inicialment
teníem prevista. A Sa Pobla tenim una potabilitzadora que
pagam i que ens crea problemes, i aquesta depuradora l’haurem
d’aturar i després ja veurem si la podem tornar a vendre o què
feim perquè és una despesa que es va fer i en aquests moments
dóna problemes. Per tant, això és fer les coses aviat que després
no calcules tots els emperons que tenen les decisions i després
els has de patir.

En el cas de ports, el retard de l’execució de l’obra justifica
la no execució del pressupost. Aquesta obra ha tengut molts de
problemes, molts de problemes, en part per mor que es va fer
massa via a licitar-lo i els resolem, i l’obra en aquests moments
funciona i funciona a bon ritme. És cert que ha estat un temps
molt aturada, és cert, també, que hi ha hagut imponderables que
ningú no preveia, com és la mala qualitat del material que sortia
de la pedrera on s’havia de treure l’escullera, és cert, també que
hi va haver tempestes, que hi va haver tota una sèrie
d’incontingències, però vaja, també és cert que aquest projecte,
com que es va fer molt aviat, tenia problemes, i aquests
problemes són els que intentam resoldre i els intentam resoldre
d’una forma pacífica. 

És a dir, nosaltres estam segurs que hi havia bona voluntat,
o volem pensar que hi havia bona voluntat en la manera com es
va treure i no ho discutim, simplement deim que es va fer molt
aviat, segurament qui ho va fer se la va escoltar a vostè i als
seus consells i després ha donat problemes. Per tant, a vegades
córrer és delicat.

En el cas de l’Agència a mi les dades que vostè em diu no
me quadren, a mi em surt que l’any passat el grau d’execució
del pressupost va ser d’un 80%. Per tant, aquí o bé no agafam
les dades igual o bé estan confosos. 

Finques públiques. Hem passat més de deu propostes al
ministeri perquè triï la que vol comprar i la que pensi que
s’adequa més a la filosofia d’inversió del ministeri. Són finques,
com he dit, a totes les illes, són finques a les quals hi ha un
principi d’acord amb els propietaris pel que fa al preu, finques
que estan al litoral, en zones d’un elevat valor o que tenen un
risc de transformació, i en aquests moments no tenim cap
resposta del ministeri que ens va dir que sí a una, però no ens ha
dit que sí a cap altra. Per tant, nosaltres per la nostra part hem
complit i ara ens toca exigir al ministeri que també ho faci.

Torrents. Miri, li vaig parlar d’una sèrie d’inversions perquè
-i també ho vaig dir- comptava amb 25 milions d’euros. Al
final, de moment, n’he tengut 10 que són els que he posat jo,
dels altres no n’he tengut ni un. Per tant, no em culpi de no
haver pogut fer tot allò que fèiem comptes fer amb 25 milions
si al final la meva part l’he posada. Vull dir, jo he complit, però
si un altre no ha complit jo no som el culpable d’allò que no
s’ha pogut fer.

Propietaris dels espais naturals protegits. Miri, la setmana
passada vàrem tenir una reunió amb les diferents associacions
de propietaris dels espais de rellevància ambiental i li puc
assegurar que estan molt tranquils, molt contents, molt contents
amb la convocatòria que ara ha sortit perquè, evidentment, i no
vull dir que vostès tampoc no ho haguessin pogut fer,
segurament ho haurien fet perquè s’aprèn a força d’experiència,
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amb l’experiència de la primera convocatòria hem pogut
introduir millores a la convocatòria i els propietaris estan
satisfets, a més, estan satisfets que amb les dificultats
econòmiques que tenim nosaltres mantenim el pressupost
d’inversió en subvencions i ajudes als propietaris; i escolta, amb
una reducció de 14 milions d’euros mantenir els 6 milions
d’euros destinats als propietaris dels parcs és un esforç
important, 3 a cada anualitat, tal com estava previst, però no
hem reduït, per tant és una cosa que ells reconeixen i agraeixen.

Transferència de caça. No m’ho demani a mi, jo ja la donava
per transferida fa mesos. Quan els consells es posin d’acord amb
la Conselleria d’Hisenda pel que fa al muntant total a transferir,
després es produirà la transferència, nosaltres ja hem arribat a
un acord, nosaltres ja tenim un acord amb tots els consells d’allò
que hem de transferir, quins recursos humans i quines
competències seran seves i quines seran nostres, perquè la
frontera entre protecció d’espècies i caça de vegades no acaba
d’estar clara, ja està perfectament definit. És a dir, la nostra
feina fa un any que està acabada i ara falta que la Conselleria
d’Hisenda es posi d’acord amb els consells insulars pel que fa
al cost d’aquesta transferència.

Els sous congelats els hi tenim tots, també tots els càrrecs
del Govern i amb relació al pressupost de les boies,
efectivament, no està recollit. Tampoc no estan aprovades
encara les tarifes a aplicar; hi ha dues maneres de fer-ho, o
preveure una quantitat aproximada sense saber exactament
quins preus s’aplicaran o ser prudent i en tenir clar quin import
podem recaptar, quines seran les tarifes i com ho volem fer,
llavors reflectir-ho, com hem fet per exemple amb els ingressos
d’IBANAT, reflectir-ho a l’exercici següent. Nosaltres hem
optat per aquesta segona opció i en qualsevol cas crec que
qualsevol de les dues és vàlida.

Per part meva poca cosa més. Agrair l’atenció en la
compareixença i el to crec que al final constructiu de totes les
aportacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller, per la seva presència i la dels alts
càrrecs. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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