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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix Sandra Morell.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
preguntes RGE núm. 6937, 6938, 6939, 8224, 12290, 12291,
12292, 12555 i 14118/09.

Assisteix l’Hble. Conseller de Medi Ambient i Mobilitat, Sr.
Gabriel Vicens i Mir, acompanyat del Sr. Vicenç Vidal i Matas,
director general de Biodiversitat; del Sr. Francesc Aguiló i
Capellà, director d’Espais de Natura; de la Sra. Joana
Campomar i Orell, secretària general; de la Sra. Lucy Collier,
assessora; i de la Sra. Catalina Nicolau, cap de Gabinet.

1) Pregunta RGE núm. 6937/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla de deixalleries.

2) Pregunta RGE núm. 6938/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla de deixalleries (II).

3) Pregunta RGE núm. 6939/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla de deixalleries (III).

Per formular la pregunta RGE núm. 6937, 6938 i 6939,
sobre Pla de deixalleries, intervé la diputada Sra. Catalina Soler
i Torres del Grup Parlamentari Popular, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvingut conseller i tots els alts
càrrecs de la seva conselleria. Avui estam davant un fet bastant
greu, parlam que hem de fer retalls, parlam que sobren
conselleries o alts càrrecs, i avui és un fet evident, com vostè
veurà li formul preguntes que varen ser registrades per escrit i
que un any després no han estat contestades. Efectivament,
vostè no era l’anterior conseller de Medi Ambient, no ho era,

però sí que vostè forma part d’un govern, i s’asseu a un consell
de govern, on s’actua solidàriament entre tots. Hi ha preguntes
fetes des de dia 6 d’abril, de 4 de maig, etc., per tant, ja per
començar li demanaria, com a nova tasca de conseller de Medi
Ambient i Mobilitat, que intentàs que amb les preguntes que li
puguin formular siguin àgils i es comprometi en la resposta així
com cal.

Agruparé les tres primeres perquè fan referència al mateix
tema que és el Pla de deixalleries. Vostè, com a membre del
BLOC, va signar un pacte de governabilitat per dir que aquesta
comunitat autònoma necessitava un pacte o un govern aquí on
diferents partits -BLOC, PSOE, en el seu moment Unió
Mallorquina, Eivissa pel Canvi, etc.- aportarien una estabilitat
en aquesta comunitat i un acord de governabilitat per fer les
coses més bé de com s’havien fet. Resulta que en aquest pacte
de governabilitat hi ha un apartat que es diu “configurar un
territori equilibrat i sostenible”, i dins aquest apartat, que varen
signar de configurar un territori equilibrat i sostenible, hi ha un
punt que fa referència a un pla de deixalleries: “contemplar a
tots els municipis la recollida selectiva de paper, vidre i fracció
orgànica; creació d’una xarxa de deixalleries, crear un sistema
de gestió de residus perillosos”. Això és una signatura que es va
fer que no sabem si avui és paper mullat perquè un dels
membres ja no hi és, Unió Mallorquina. No sabem si la resta
aquest acord de governabilitat el manteniu o no.

Arran d’aquest punt l’anterior conseller de Medi Ambient
cada vegada que va comparèixer en aquest parlament es
comprometia dur a terme un pla de deixalleries. En el primer
pressupost que ens va presentar, per a l’any 2008, va dir que
estava en estudi. Resulta que l’any 2009 ens va dir que aquest
pla de deixalleries a la seu parlamentària s’estava estudiant per
dur-lo a terme conjuntament amb els municipis de Balears i que
ja estava molt avançat. I resulta que la darrera presentació de
pressuposts, que és per a enguany, 2010, ens va dir que amb
recursos propis no es podria dur a terme que, per tant, cercarien
finançament de l’Estat. Va dir que miraria d’involucrar l’Estat
amb aquests doblers per poder-ho dur a terme. 

Li deman, en un resum de les tres preguntes, primer de tot,
com es troba el Pla de deixalleries?, si ha arribat a acords amb
municipis, amb quins?, com pensen dur-lo a terme? Segon, si ha
arribat a acords amb ajuntaments, bé li he dit, quins?, quins no?
I tercer, el finançament, queda un any aproximadament, no
arribam a un any, d’aquí a un any ja hi haurà hagut eleccions,
per tant, li queda manco d’un any i m’agradaria saber com està
aquest pla de deixalleries actualment i el finançament que pugui
tenir aquest pla de deixalleries. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller de
Medi Ambient i Mobilitat per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, presidenta. Bones tardes, senyors diputats i
senyores diputades. Sra. Diputada, efectivament d’aquestes
preguntes la meva sorpresa ha estat com la seva, és a dir, són
preguntes de fa molta estona i li puc assegurar pel que a mi em
pertoca i com així està passant a la conselleria que duia jo
abans, no hi haurà preguntes que duguin aquest endarreriment,
ni molt manco. Per tant, des de la meva part li puc assegurar que
hi ha tota la disposició i diligència en aquest sentit.

Per altra part, em parla vostè del tema de les deixalleries, bé,
amb la documentació que consta a la conselleria, efectivament
una mica és el que vostè ha dit, és a dir, pel que coneixem hi va
haver un projecte de decret que es va posar a exposició pública
dia 21 de maig del 2009, a aquest projecte de decret es varen fer
alAlegacions, concretament de dotze entitats públiques diferents:
Ajuntament de Llucmajor, d’Andratx, d’Esporles, de
Binissalem, consells d’Eivissa i de Menorca i de Formentera, la
mancomunitat del Raiguer, MAC Insular, Fundació Deixalles,
CAEB i la FELIB. 

No tenim constància que hi hagi hagut acords amb cap
ajuntament perquè, entre d’altres coses, aquest projecte de
decret sembla que va ser, diguem, paralitzat per decisió política
del conseller i jo crec que efectivament un dels motius, i vostè
ho apuntava, m’imagín que un dels motius principals era la
manca de finançament. Per altra part, ens consta que també es
varen fer intents de solAlicitar al Ministeri de Medi Ambient
ajudes per poder dur a terme aquest pla de deixalleries i que en
principi aquests intents han estat infructuosos i és d’esperar, tot
i que evidentment s’intentarà, no en faltaria d’altra, que amb la
crisi econòmica no hi hagi canviat aquesta situació per part del
ministeri.

Com està el tema? Doncs en principi el que hem fet ha estat
des de la Direcció General de Canvi Climàtic fer feina amb una
proposta per treure endavant aquest pla de deixalleries, jo diria
que d’acord amb tres elements, en primer lloc, corregir una cosa
que no hi havia en el sentit que no es parlava de la gestió que
s’havia de dur, doncs introduir aquest element. Especialment dir
les condicions mínimes per a totes aquestes deixalleries de
Balears, que siguin reals. Per altra part limitar les competències
de les diferents administracions i també el finançament per a la
recollida i la gestió sobretot de residus tòxics i perillosos trobar
alguna fórmula que s’haurà de consensuar amb els consells i
amb els ajuntaments, com pugui ser el cobrament de taxes
directament a les mateixes deixalleries, repercutir-ho sobre
tarifes de fems, etc., és una cosa que s’haurà de parlar perquè
s’haurà de trobar aquest finançament.

Per altra part, també, insistir que si amb fons estatals
evidentment es poden més que res donar l’oportunitat als
ajuntaments perquè les deixalleries o els punts verds que puguin
tenir es puguin adaptar a aquestes condicions mínimes. Això és
una mica el que s’està treballant i en aquest cas l’estat en què es
troba aquesta matèria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la Sra.
Soler i Torres, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment, replicar puc replicar
poc, s’està fent feina, s’estan fent estudis, s’està mirant com el
que ha fet el Govern durant tres anys, no hi haurà pla de
deixalleries d’aquí al maig de 2011. Així de clar i d’evident. No
trobarem recursos estatals del fons estatal, no pens que vostè
pugui venir aquí amb l’esperança de trobar recursos en el fons
estatal, no, precisament avui no. 

Segon, no han posat en marxa ni han fet una passa més
d’aquest decret i com molt bé vostè ha dit per una decisió
política, efectivament va ser així, es va paralitzar aquest decret
del Pla de deixalleries per una decisió política. No ha manifestat
si vostè té la voluntat política o no de dur-lo endavant. 

I tercer, vostè pensa que en un termini de nou, deu mesos
podrà ser realitat aquest pla de deixalleries?, o quedarà en paper
mullat el que vostès ens varen prometre que governarien aquesta
comunitat i no faran. Com sempre els grans perjudicats tornen
a ser els ciutadans i les administracions locals que són les més
pròximes als ciutadans, els ajuntaments. Vostès varen prometre
i no realitzaran. Vostè veu viable haver aprovat almanco el Pla
de deixalleries amb un termini d’onze mesos, que és el que li
queda, no queda molt més, i a més haver trobat recursos? Jo
dels recursos ja li don la resposta, no.

Gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, ara vostè ja
em fa, ara sí que em fa tota una sèrie de consideracions, que em
sembla molt bé que les faci, però bé, això no és el que jo he dit.
Jo li he dit que el que fa ara mateix la Direcció General de
Canvi Climàtic és fer feina en aquest decret, modificar-lo i
millorar-lo perquè ja dic que hi havia algunes coses que,
almanco, l’actual direcció de Medi Ambient considera que hi
faltaven, per exemple el tema de la gestió, delimitar molt bé el
tema de les competències de cada administració, que crec que
aquest és un dels problemes més greus en el tema de residus, i
per al finançament trobar una solució pel que fa un poc a la
competència que té el Govern que és en gestió de tòxics, de
residus tòxics i perillosos, i en part, és a dir, no quan són
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d’origen domiciliaris sinó quan són d’origen més industrial.
Això és el que es fa. 

Jo em puc comprometre que això es treballa i si és possible
treure-ho abans de les eleccions, com diu vostè, en acabar la
legislatura, doncs es farà i si no és possible no es farà. Sí li puc
assegurar és que la contesta aquesta que em diu vostè que no
trobarem finançament de l’Estat, jo no ho sé, això és la seva
opinió, evidentment jo ja li dic que veig malament que amb la
crisi realment puguem treure finançament per a aquí, però no es
preocupi que això s’intentarà.

Moltes gràcies.

4) Pregunta RGE núm. 8224/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsió de millores per als propers dos
anys del consorci Aubarca-Es Verger.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per formular la pregunta RGE núm.
8224/09, sobre previsió de millores per als propers dos anys del
consorci Aubarca-Es Verger, intervé la diputada Sra. Catalina
Soler per un temps de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Reiteraré una mica el que he dit abans, la pregunta ja està
mal formulada a dia d’avui. Quan la vaig registrar dia 4 de maig
de 2009 efectivament quedaven dos anys perquè es poguessin
fer millores en el consorci Aubarca-Es Verger, a dia d’avui, 26
de maig, no queda ni un any perquè arribem a les properes
eleccions que vostè pugui ser responsable d’aquesta gestió. Per
tant, quina previsió hi ha o vostè en té cap de previsió des que
ha arribat com a conseller? També entendrà que part de les
preguntes les vulgui mantenir perquè encara no hem tengut
l’oportunitat com a conseller que hagi vengut a exposar les
línies, diríem, importants o les estratègiques com a nou
conseller de Medi Ambient que vostè pensi dur a terme. No sé
si és per manca de la seva agenda o per manca que la Comissió
d’Ordenació també està molt saturada, també és una oportunitat
per poder-lo sentir en altres temes com és aquest cas. 

Quina previsió té vostè com a nou conseller de Medi
Ambient que puguin fer les millores en el consorci Aubarca-Es
Verger durant aquest darrer any?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, Sra. Soler, com
dic li reconec que són preguntes de fa molta estona, cosa que no
hauria d’haver passat. Ara bé, efectivament és una ocasió
perquè tractem el tema del consorci Aubarca-Es Verger i
qualsevol que vostè em pugui formular. 

De totes formes, la informaré abans de res, ja que em
demana informació en general, d’una cosa prou important, és a
dir, per començar, la voluntat que tenim des de la Conselleria de
Medi Ambient i Mobilitat és racionalitzar i fer més eficient la
gestió que s’està fent en el Parc Natural de Llevant. Nosaltres
consideram que no era lògic, de cap de les maneres, que a un
mateix parc natural hi hagués dues entitats que fessin jo diria
que projectes paralAlels, fins i tot a vegades sobreposats i em
consta que amb bastant descoordinació. Per tant, crec que això
és una de les primeres coses que s’ha de corregir en el consorci
i el primer que hem fet ha estat amb la idea d’estudiar la
dissolució del consorci en el temps, evidentment en el temps el
primer que s’ha fet ha estat suprimir el càrrec públic de gerent
del consorci, entre d’altres coses perquè la pròpia direcció o la
gerència del consorci, igual que ha passat també amb altres
consorcis que depenen de la Conselleria de Medi Ambient, com
dic, la gerència del consorci pot estar perfectament assumida pel
gerent de l’empresa pública Espais de Natura, evidentment amb
la colAlaboració primeríssima del director del Parc de Llevant,
on hi ha un director, com no pot ser d’una altra manera, en el
Parc de Llevant i tota, a més, una sèrie de recursos humans. 

Després, per una altra part, unificar el servei del parc i del
consorci en un mateix edifici la qual cosa ens ha duit també a
estalviar uns 8.000 euros a l’any. És a dir, hi havia una planta
baixa que s’havia llogat a part de les instalAlacions del parc i tot
això doncs s’ha anat corregint i de fet ara ja estan tots junts.
Després, com dic, estudiar més endavant si és necessària la seva
dissolució o no. 

Quant als projectes que hem trobat que estaven projectats,
és a dir, prevists pel consorci d’Aubarca li diré els que hi havia
i en tot cas després li marcaré una sèrie de prioritats. El primer
projecte que hi havia, sap vostè que s’havien de fer obres a les
Cases de s’Alqueria Vella d'Abaix i també a les cases annexes
a aquesta alqueria tant ja sigui reforma interior com reforma de
tot el sistema de teulades. Aquestes obres han finalitzat fa
relativament poc i ara també es fa ..., falta el projecte
d’electrificació que està pendent de llicències municipals, i
també s’haurà de fer algun tractament amb les aigües residuals
perquè era una condició que es va establir a la Comissió Balear
de Medi Ambient.

Per altra part, hi ha un projecte de plaques solars al refugi de
s’Arenalet, aquest que està més enllà tocant a costa, també seria
interessant fer-ho i també hi hauria un projecte de comprar i de
fer una tafona industrial i també una tafona tradicional que hi ha
en el mateix parc, aquesta segona per fer un museu o algun
centre d’interpretació, més que museu, de tipus etnològic.
També estava previst arreglar tot el sistema de camins del parc
i també estava previst redactar normatives d’unificació dels
refugis i alguns canvis en l’ús i la utilització d’aquests refugis.
Com entendrà vostè tots aquests projectes estan supeditats a les
possibilitats pressupostàries atesa la restricció pressupostària
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que s’ha d’atendre i per tant s’hauran de prioritzar alguns
d’aquests projectes. 

El que sí li puc indicar i avançar és que al meu entendre tal
vegada el projecte més urgents seria acabar totes les obres i les
instalAlacions i serveis adequats de l’Alqueria Vella d’Abaix
perquè aquí hi va, s’hi ha d’introduir el centre d’interpretació de
tot el parc i també podria servir, fins i tot, per traslladar, això ja
s’hauria d’estudiar, gran part dels recursos humans que ara
mateix estan a la població d’Artà, que seria molt més propi que
estiguessin dins el parc. També em sembla d’una certa urgència
el fet d’arreglar tot el sistema de camins que han tengut una
erosió bastant forta durant un any tan plujós com el que hem
passat i també, per altra part, seria per ventura interessant el
tema de les plaques solars en el tema de s’Arenalet, però ja dic,
això és una priorització que s’ha de fer de projectes i, en tot cas,
veurem més endavant quins realment es podran dur a terme.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Estarem a l’expectativa de veure quins són els projectes que
vostè prioritza, sobretot de cara al seu pressupost de l’any que
ve a veure quin prioritza i quin no prioritza i de totes formes és
cert que vostè està estalviant uns doblers amb la gerència del
consorci, però li diré una cosa, és a dir, hauria d’haver estat més
agosarat i ja que tenia l’oportunitat de fer-ho i ja que era una
promesa també de l’anterior conseller, del qual el Partit Popular
fins i tot hi estava d’acord, probablement hagués estalviat més
doblers haver fusionat les dues empreses públiques que té,
Ibanat i Espais de Natura, amb un sol gerent i així també
estalviaria molt més doblers. Per tant, nosaltres és una proposta
que durem endavant o li farem, fins i tot, dins el Parlament. 

Ja que estam en aquest apartat d’espais naturals per tant
convendria també s’ho plantejàs i segurament també estalviaria
molt més doblers. Un company seu avui matí a una tertúlia de
ràdio ha dit que ho estaven estudiant, però així i tot quan el
varen fer nou conseller de Medi Ambient hi havia l’oportunitat
de poder fer una sola empresa pública i no tenir tanta duplicitat
de càrrecs. Així i tot, n’ha llevat un aquí, vostè ho ha dit, ha
estalviat uns 8.000 euros, però en podria estalviar molt més. I
sobre els projectes que pugui fer en el consorci Aubarca-Es
Verger estarem a l’expectativa a veure quins durà a terme i
quins prioritzarà de cara als propers pressuposts que vostè ja sí
que gestionarà al cent per cent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. En torn de contrarèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Efectivament, totalment d’acord, és a dir, ja li he dit una
mica les línies de priorització que aplicarem i evidentment
després el que farà falta és decidir quins projectes es faran i
quins no. Per altra part, la Conselleria de Medi Ambient fa tota
una sèrie d’esforços de reducció de despesa i d’austeritat dins la
mateixa conselleria que fins i tot ara ja estan posant quasi un
milió d’euros d’estalvi quasi anual. Per tant, estam amb aquest
sistema i estam estudiant qualsevol altra sistema que pugui, fins
i tot, encara optimitzar més els recursos, sempre que sigui
possible, sobretot en el temps que queda de legislatura, però no
just amb això, sinó ja amb una proposta de l’administració,
almanco des de l’àmbit de Medi Ambient, que es pugui
proposar per a una altra legislatura. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

5) Pregunta RGE núm. 12290/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla d'acció de l'estratègia balear contra
el canvi climàtic.

Per formular la pregunta RGE núm. 12290/09, sobre pla
d’acció de l’estratègia balear contra el canvi climàtic, intervé la
diputada Sra. Soler per un temps de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Normalment sempre, i
especialment quan ve el dia del canvi climàtic, tots parlam...,
també hi ha un dia que tancam els carrers en els municipis i
intentam que els cotxes no passin, intentam conscienciar la gent,
però després les vertaderes accions, al cap i a la fi, les han de
dur les administracions. 

Jo li formulava i li estic formulant avui si vostè ha avançat
o no el Pla d’acció de l’estratègia balear contra el canvi
climàtic, com el tenen, com no el tenen, si el pensen aprovar
dins aquesta legislatura o si no el pensen aprovar durant aquesta
legislatura. També era una promesa que ens havien fet i a 1 de
setembre del 2009, quan jo li vaig formular la pregunta, encara
no sabíem res d’aquest pla. Per tant, com està, Sr. Conseller,
aquest pla d’estratègia balear contra el canvi climàtic?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, bé, em sembla que
li informaré una mica. El Pla d’acció del canvi climàtic és un
acord de govern de dia 1 d’agost de 2008. És un pla de lluita
contra el canvi climàtic, és a dir, contra els efectes que pot
provocar aquesta canvi climàtic, sobretot gairebé que
l’acceleren. És una cosa evidentment transversal a tota
l’administració, totes les conselleries han desenvolupat tota una
sèrie de mesures per reduir les emissions de gasos d’efecte
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hivernacle, i en dues direccions; primer, amb una gestió pròpia
fins i tot de les mateixes administracions, de les mateixes
conselleries i, també, amb una acció cap a l’exterior, és a dir, en
el compliment de les seves pròpies competències.

Per fer el seguiment d’aquest pla de canvi climàtic, bé, aquí
hi ha dues coses a fer. En primer lloc, veure quin grau de
compliment de les mesures ha fet cada una de les conselleries
o cada un dels organismes responsables, per una banda, i, segon,
com s’ha traduït això amb una disminució dels gasos que creen
efecte hivernacle. Aquest segon punt, he d’acabar-lo ràpidament
perquè no hi ha dades per ara, és a dir, haurem d’esperar les
dades de les emissions de 2009; és a dir, ara fa poc el ministeri
ha tret les emissions del 2008, i una vegada es coneguin les del
2009 doncs es podrà avaluar aquest aspecte o aquest segon
aspecte. De tota manera, com dic, fins que no hi hagi aquestes
dades, jo crec que més o menys a l’estiu se’n podria parlar. 

Després pel que fa al grau de compliment la Direcció
General de Canvi Climàtic ara mateix, durant aquests primers
mesos de la conselleria, el que s’ha fet ha estat fer tota una sèrie
de reunions individualitzades amb totes les conselleries per
veure quines mesures s’estan duent a terme o quines s’han
pogut entrebancar i quines són les causes. Hi ha unes 85
mesures a desenvolupar entre el 2008 i el 2012, i que més o
menys..., evidentment moltes mesures s’han complit, algunes
totes, algunes parcialment, algunes no s’han complit, etc. Això
és el que s’està analitzant, però en principi li podria donar la
dada que en general un 77% de les mesures contemplades en el
pla d’acció més o menys s’han anat executant o s’han executat
d’alguna manera parcialment, i per tant el que s’ha de fer ara és
aquest seguiment, molt més exhaustiu, i també seria bo que es
fes una revisió d’aquest pla per respondre als reptes de la
darrera cimera de Copenhaguen amb la introducció d’alguns
aspectes de què ja s’hi va parlar, i també per ventura un procés
de revisió quant a participació, d’alguna manera participació
ciutadana o d’altres institucions, perquè es puguin revisar també
alguns compromisos que puguin ser assumits.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Soler... No vol fer ús de la
paraula.

6) Pregunta RGE núm. 12291/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a avantprojecte de llei de residus.

Passem, doncs, a formular la pregunta RGE núm. 12291,
sobre avantprojecte de llei de residus. Intervé la Sra. Soler per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En el mateix pacte de
governabilitat que varen signar -es veu que quan escrivien en
aquell mes de juliol de 2007 tot eren ilAlusions, la realitat de
governar es veu que ha estat molt diferent, o fer feina ha estat
molt complicat per a vostès o han estat entretenguts en altres
temes, no ho sabem; evidentment han cercat tot allò mal fet del
passat, està clar, i a donar les culpes als que ja no hi són, també
està clar, però en altres temes no tenim tan clar el que han fet-
varen fer un punt que deia: “S’aprovarà una llei de residus amb
la finalitat de donar cobertura als plans directors insulars”.
S’aprovarà. Vostès mateixos es varen imposar que aprovarien
una llei de residus amb la finalitat de donar cobertura als plans
directors insulars.

Sr. Conseller, com està a dia d’avui la llei de residus?,
perquè, que nosaltres n’haguem sentit parlar, ni tan sols d’un
avantprojecte, n’hem sentit parlar, ni tan sols d’això. La meva
pregunta, que la vaig formular el setembre de l’any passat, deia
si era amb mitjans propis o contractats a tercers per a la redacció
de l’avantprojecte, li demanava. Hi ha interès que aquesta llei de
residus s’aprovi dins aquesta legislatura? Ho varen dir vostès,
no ho vàrem signar nosaltres. Vostès varen signar un acord de
governabilitat pel bé d’aquesta comunitat i varen dir que
s’aprovaria una llei de residus. Està redactat l’avantprojecte?, el
tenen en marxa?, no l’hi tenen?, el donen per descartat? Pensa
que és necessari? Com està, Sr. Conseller?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Soler, efectivament, al
pacte de governabilitat, segons he vist, hi ha el compromís de la
llei de residus. El que passa és que jo li recordaré que no era una
qüestió ni de la calor que feia, ni de l’ànim, ni de l’animositat
que es podia fer a l’hora de redactar el pla. Jo crec que és una
qüestió molt més seriosa.

Jo crec que vostè no pot oblidar, i segur que no ho oblida,
que des que es va fer el pacte de governabilitat a ara ha passat
una petita cosa realment important, i és la major crisi econòmica
mundial que hi ha hagut, i europea, i per tant és evident que
quan un fa un pacte els compromisos que pensa que pot assumir
tal vegada s’han de revisar després amb les restriccions
pressupostàries i les dificultats que suposa una crisi econòmica;
a mi això em pareix una cosa bastant rellevant i bastant lògica
però, bé, això és una qüestió evidentment d’opinió de cadascú,
i li respect la seva.

Pel que fa al pla, pel que fa a llei, efectivament, nosaltres no
hem trobat cap avantprojecte de llei de residus a la Conselleria
de Medi Ambient. M’imagín que deu ser per una qüestió també
important, i és que el ministeri està en procés de transposar la
directiva marc de residus, i també, com que té una certa
transversalitat, aquest tema influeix, per exemple, jo què sé?,
també en la directiva de serveis. És evident que s’haurà
d’esperar a veure aquest pla, és a dir, aquesta directiva com es
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transposa. El ministeri té fins al desembre de 2010 per
transposar aquesta directiva. 

Una altra cosa no li negaré: que hagués anat bé fer feina ja
i bastant en el tema de la llei, perquè evidentment després ja es
tendria bastant cosa feta. Evidentment li he de dir que no he
trobat cap avantprojecte fet en aquest sentit, clarament, així de
clar, i el que sí sé és que hi ha un avantprojecte que es va fer
crec que pel pacte de progrés, que seria útil i que evidentment
es podria aprofitar. 

Temps per fer una llei de residus la veritat és que no crec
que sigui possible, primera, i, segona, tampoc no ho veig
adequat sense que sapiguem exactament quins són els processos
de la transposició. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Soler, té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sr. Conseller, hi ha dues maneres de poder veure la situació
actual, una contemplativa, que és la que duen vostès, no fer
absolutament res, i l’altra és actuar, intentar avançar-se als
esdeveniments. 

Ningú no li negarà que efectivament estam en una de les
majors crisis econòmiques, ningú no li negarà això, ni el Partit
Popular ni jo mateixa, però ja li he dit que hi ha dues solucions:
una, veure passar el temps vostès i entretenir-se a mirar els
errors del passat i coses que puguin veure sense ser la meitat de
veres, o, l’altra, posar-se mans a la feina i posar-se a fer feina al
màxim, i posar-se el vestit de feina i fer feina cada dia. 

Si revisam, que el revisarem, evidentment, punt per punt el
pacte de governabilitat i molt especialment les àrees que a vostè
li afecten, vostès varen firmar un pacte de governabilitat que és
un pacte de cadires, perquè del que varen signar al que hauran
executat quan vostès se n’aniran, no hauran executat la meitat
del que varen signar. Per tant m’haurà de justificar en un
moment o un altre que a part de la major crisi econòmica que hi
ha hagut, que efectivament té raó, no crec que la major crisi
econòmica hagi afectat molt per poder fer almanco un
avantprojecte de llei de residus, no ho crec.

Per tant li demanaria o l’instaríem que almanco si vol tornar
a treure la llei del primer pacte de progrés, ens la podríem
estudiar; no és que fos molt encoratjadora però podem mirar
d’estudiar-nos-la. Així i tot ja li puc vaticinar que d’aquí al maig
de l’any que ve la llei de residus no es farà, no s’aprovarà i
haurà de ser un govern del Partit Popular que l’haurà d’arribar
a aprovar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Si em permeten... Vegem, Sra. Soler, jo li he dit allò de la
crisi econòmica senzillament perquè vostè em deia que quan es
feia el pla doncs hi havia (...) i etc., etc. Jo li dic que això és una
cosa a tenir molt en compte; si es vol entendre s’entén i, si no,
a mi em pareix molt bé la seva opinió, com li he dit abans.
Efectivament la crisi econòmica no té res a veure amb el fet de
fer un avantprojecte de llei. De totes maneres, miri, em pareix
molt bé..., això que em diu vostè és una opinió, em sembla molt
bé, la respect totalment; el que sí li diré, però, és que per ventura
l’avantprojecte del pacte de progrés no era gaire encoratjador,
però almanco hi havia un avantprojecte, cosa que no conec de
la seva gestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

7) Pregunta RGE núm. 12292/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a punts negres a les costes de les Illes
Balears.

Per formular la pregunta RGE núm. 12292/09, sobre punts
negres a les costes de les Illes Balears, intervé la diputada Sra.
Catalina Soler per un temps de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, en el desembre del 2007, i a
més hi va haver una pregunta en sessió parlamentària a
l’anterior conseller, vostè se’n recordarà, Madrid, el Ministeri
de Medi Ambient, més concretament, va treure un informe que
a Balears hi havia 700 punts negres a la costa, 700, amb unes
propostes de demolició d’aquests punts negres, des de cases a
hotels i, perquè ens entenguem, “xiringuitos” de platja, etc., etc.,
etc. Això va fer que en el seu moment féssim una pregunta a
l’anterior conseller de Medi Ambient, a veure què pensava fer
davant aquest greu informe, perquè hem de dir que era greu, fet
pel mateix ministeri de Madrid on detallava 700 punts negres a
les costes de les Illes Balears.

El Sr. Conseller en el seu moment ens va contestar que la
Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears en faria un
informe i, dependent d’aquest informes, s’actuaria. Ha trobat
aquest informe?, no l’ha trobat? Si ha trobat l’informe, com està
la seva execució o com no està la seva execució? Per tant com
es troba, Sr. Conseller, en referència a aquest informe dels 700
punts negres que el Ministeri de Medi Ambient ens va dir que
tenia Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo no conec molt bé
aquest informe. Sembla que sí, que efectivament es va fer un
informe el desembre de 2007. Si realment és tan espantós com
em diu vostè, amb demolicions i tal, realment sí que devia fer
molta calor quan varen fer això, una animositat molt gran,
perquè posar 700 punts negres i a més fer aquest tipus
d’actuació, si és que és vera que és així perquè ja li dic que no
el conec amb detall, realment és sorprenent.

En primer lloc, una queixa: sembla que aquest informe es va
fer sense la participació de la comunitat autònoma; per tant això,
no sé si ho ha dit vostè però sí que jo ho dic ben clar, si és així
doncs molt mal fet, perquè no entenc com una qüestió d’aquest
tipus es pot fer sense la participació de les comunitats
autònomes. 

Ara bé, pel que se m’ha comentat una vegada he demanat
aquesta qüestió als meus colAlaboradors, el que sembla és que
aquest informe de 2007 crea una casuística realment molt
ampla: des d’abocaments industrials, que evidentment a les
nostres illes gairebé no es produeixen, fins a debilitats,
debilitats, de destrucció del paisatge, fins i tot en trama urbana,
és a dir, paisatge urbà, paisatge natural, etc., etc. Per tant aquí
evidentment està fet des del desconeixement diria jo
“messetari”, és a dir, jo crec que és des del desconeixement,
precisament per no haver utilitzat la informació que hi ha aquí.

No obstant això també li he de dir que per exemple alguns
d’aquests punts negres que surten són precisament algunes de
les actuacions que ha fet aquest govern, aquestes importants
actuacions que ha fet el Govern com per exemple aquesta
reclassificació de sòls que hi va haver per la Llei 4/2007, és a
dir, alguns d’aquests punts negres precisament alertaven
d’aquests impactes paisatgístics que es podrien fer si es
produïssin aquestes transformacions, com ara mateix pugui ser
la de Son Bosc mateix, és a dir, un altre punt negre jo diria que
enorme, i per tant jo crec que aquí sí que s’ha actuat d’alguna
manera. Ara bé, fa falta actuar-hi més i sobretot des del
coneixement del mateix govern.

Que jo sàpiga no tenim constància que per part del ministeri
s’hagi desenvolupat cap tipus d’actuació ni de debat, cap tipus
d’actuació posteriorment a aquesta notícia de premsa que hi va
haver. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Soler, té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Per una part podem estar contents; si el ministeri va fer un
informe supòs que també va costar doblers, això Zapatero ho
hauria de saber, quan es dediquen a fer informes i després els
deixam dormir dins un calaix, abans de gastar tant (...), després
vénen les rialles i les coces al final; per tant supòs que degué
costar doblers, varen fer un informe i no ha servit per a res. A
nivell de Balears ja ens va bé perquè era demolidor, com vostè
diu, i jo estic segura que vostè se’n recorda perfectament,
perquè va ser un informe que va impactar perquè pertot hi havia

punts negres. Clar, encarregaven una feina a la comunitat
autònoma de les Illes Balears i es veu que la comunitat va tenir
coneixement i ho va deixar a un racó; no vàrem gastar doblers
a fer-hi res pus però tampoc no hi hem fet res més. Si vostè sap
més coneixements, ja ens ho farà saber.

No compartiré amb vostè la taca negra de Son Bosc perquè
per activa i per passiva ja ho hem dit moltes vegades. Les
tasques negres es veu que des del BLOC i el PP les tenim
bastant diferenciades, i bé vagi que les hi tenguem per a molts
d’anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies. Bé, no ho sé, miri, vostè em diu què va costar; és
que no ho sé, això és una cosa que va fer el ministeri, és a dir,
no sé ni què va costar ni sé si li han tret un profit posterior, és a
dir, això li ho haurien de dir a ell, jo vull pensar que sí,
evidentment. El que sí li dic és que no se’ns ha comunicat cap
tipus de notícia en aquest sentit, i és de suposar que des de
l’administració, des del mateix govern no s’ha fet cap tipus
d’informe, que jo sàpiga, sobre això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

8) Pregunta RGE núm. 12555/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions a incloure en els convenis del
Govern de l'Estat per part de la Conselleria de Medi
Ambient.

Passam, doncs, a la penúltima pregunta, RGE núm. 12555,
sobre actuacions a incloure en els convenis del Govern de
l’Estat per part de la Conselleria de Medi Ambient. La Sra.
Soler té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Una vegada més tornarem a parlar del seu famós pacte de
governabilitat que varen signar el juny del 2007. Un dels punts
que varen posar va ser “impuls de convenis amb el Govern de
l’Estat descrits a la disposició addicional sisena i a la disposició
transitòria novena del nou Estatut d’Autonomia en matèria de
ports -que ja no li faig la pregunta a vostè, per tant ja no li
correspon, com si no l’hi demanàs-, medi ambient, obres
hidràuliques, protecció de litoral, costes, platges i parcs
naturals”. 

A 30 de gener del 2008, del 2008, estaven en fase d’estudi
els convenis que podien signar amb Madrid, a 30 de gener del
2008. Avui encara ens surt la notícia, ha sortit el president del
Govern amb el seu company conseller Manera per anunciar que
les inversions estatutàries que afecten torrents no es veuran
retallades. Però és que és molt trista, la notícia. Si la diuen així
i qui la llegeix se la creu, va bé perquè només conten la veritat;
això és una mentida a mitges. Per la inversió estatutària
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efectivament ens donaran 9 milions d’euros per a torrents, que
és l’únic que hem aconseguit. Els dos únics convenis que hem
aconseguit en inversions estatutàries són les obres hidràuliques
de les quatre depuradores, que encara no estan ni començades,
vostè va contestar una pregunta a un company meu per la de
Santa Eulària, i l’altre conveni és en neteja de torrents. Però és
que en neteja de torrents ens estan prenent el pèl, en neteja de
torrents en varen acordar 60 milions d’euros en quatre anys que
ens enviaria Madrid cap aquí, i resulta que l’any passat, 2009,
i enguany, 2010, només ens envien els doblers recollits
estatutàriament, és a dir, l’any passat 6,5 milions d’euros, que
havien de ser 15, i enguany només ens n’enviaran 9. Vostè va
anar a Madrid, es va reunir amb la ministra i va venir tot content
perquè li varen dir que tendria 9 milions d’euros, quan ens en
tocaven 20 per a enguany.

Sr. Conseller, quants de convenis han arribat a signar
d’acord amb la disposició addicional sisena i la disposició
transitòria novena del nou Estatut d’Autonomia? Perquè li diré
més: en el seu pacte de governabilitat, i aquí també ho varen dir,
havien d’invertir 40 milions d’euros aquesta legislatura en
compra de finques. A dia d’avui només n’hem invertit 12 en una
finca, que és Planícia. Quantes pensen comprar-ne més?, o
pensen no comprar-ne més? La crisi econòmica no ens permetrà
res. Però, Sr. Conseller, quants de convenis han arribat a signar
d’acord amb el nou Estatut d’Autonomia amb Madrid? Ens ho
pot dir? Vostè està satisfet de la tasca duita a terme per aquest
govern d’aquí front les inversions estatals que han de fer amb
aquestes matèries que li he dit, medi ambient, obres
hidràuliques, protecció del litoral, costes, platges, vostè n’està
satisfet? Vostè entén que el finançament estatal d’acord amb el
nostre Estatut d’Autonomia és el que ens mereixem els
ciutadans d’aquestes illes? Li ho deman. Durant aquest any que
li queda, pensa ampliar convenis amb el Govern central o
simplement pensa venir content com va venir l’altre dia amb 9
milions d’euros, quan ens n’havien d’aportar 20? Gràcies, Sr.
Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè em demana per temes molt
diversos, transports, medi ambient, ferrocarril, obres
hidràuliques, parcs naturals, ... Primer li contest el que hi ha,
després li contest les expectatives. Quant a transports s’ha
firmat un conveni ferroviari de 443 milions d’euros entre el
2008 i el 2011 i d’aquí tota una sèrie d’addendes que han de
modificar dins aquest conveni. Això li poc parèixer poca cosa,
però mai no s’havia firmat un conveni ferroviari amb l’Estat. És
a dir, és la primera vegada que l’Estat inverteix en tren i a més
a més, amb una quantitat molt elevada. Per tant, això jo crec que
s’ha de destacar.

Després també sap vostè que s’ha firmat un protocol pel
tema del tramvia de 380 milions d’euros i un conveni concret
per al 2009 de 36 milions d’euros. També és una cosa que no
s’havia fet mai i per tant, també cal destacar-la.

Per altra part, efectivament, hi ha convenis en matèria
d’aigües i torrents. L’any 2008 hi va haver un conveni de 10
milions d’euros, les seves dades de l’any 2009 no corresponen
amb les nostres, l’any 2009 varen ser 7,8 milions d’euros i un
altre d’1,7 milions d’euros. I l’any 2010 està previst que n’hi
hagi un de 6 milions d’euros. Aquest encara no està firmat i està
en tramitació. Per tant, són convenis que es fan, efectivament,
per la disposició transitòria novena, tots aquests que he dit, i
també hi ha la finca de Planícia, que efectivament hi ha hagut 11
milions d’euros que es varen fer per a la compra de Planícia. I
després hi ha tot un seguit de convenis, restauració hidrològic-
forestal, un del 2009, un del 2010, però aquests no són
concretament de la disposició transitòria novena, no sé si vol la
diferenciació. I també tot un protocol de sanejament i depuració.

Per tant, convenis n’hi ha i alguns són històrics. Ara bé,
vostè em demana si m’agradaria que n’hi hagués més, jo li ho
puc assegurar, no es pot imaginar la quantitat de convenis que
firmaria amb l’Estat, seria gros!, i amb unes quanties
evidentment molt elevades, perquè no sols haurien de tenir un
finançament a través dels convenis de la transitòria novena, sinó
evidentment un finançament molt millor per a les nostres illes.
El que no em negarà vostè i m’ha d’admetre és que per exemple
el conveni ferroviari i el conveni dels torrents s’estan duent a
terme, cosa que per exemple no apareixia a les altres legislatura
o quan vostès governaven. Per tant, en principi jo crec que això
s’ha de destacar. Una altra cosa és, Sra. Diputada, si li pareixen
insuficients, a mi també em pareixen insuficients i m’agradaria
que fossin més elevats. Realment s’ha d’admetre que han estat
convenis bastant potents.

I després vostè em parla de la Comissió del Règim
Econòmic Especial. Aquí sí que hi ha una comissió
parlamentària que fa feina en això, em consta que hi fa feina
però no li puc dir exactament com està. El que sí li diria és el
que jo hi ficaria, per exemple trob que en aquesta comissió des
d’un punt de vista més genèric, s’hi hauran de posar les
compensacions per insularitat, el tema per exemple de la
bonificació de mercaderies, crec que és un tema importantíssim
que s’hauria de poder reflectir i de qualque manera l’Estat ens
hauria de donar aquestes compensacions; també la bonificació
de passatgers, fins i tot precisar el tema de les obligacions de
servei públic, crec que és una cosa molt important; i també fins
i tot temes que té Canàries, com és el transport terrestre de
viatgers declarat de servei públic essencial. Jo crec que aquestes
coses s’hauran d’estudiar en aquesta comissió i evidentment de
qualque manera en algun moment es proposaran. També temes
de tractament i gestió de residus, és evident que el tractament de
residus i el seu trasllat a la península, per exemple a l’illa de
Formentera són molt costosos, i jo crec que això són temes que
creen una certa discriminació respecte de qualsevol comunitat
peninsular i, per tant, d’alguna manera s’haurien de contemplar;
i també fins i tot alguns espais naturals, com puguin ser alguns
parcs naturals que evidentment tenen unes casuístiques i unes
particularitats, envoltats de mar, sempre són parcs naturals
terrestres i marítims i també tenen tot un seguit de casuístiques
que s’haurien d’introduir com a compensacions. Per tant, esper
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que aquesta comissió parlamentària faci la seva feina i de
qualque manera es pugui arribar a un acord en aquest sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Soler té la paraula en torn de
contrarèplica.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Jo li agraesc la informació que vostè em dóna dels convenis
que hagin pogut signar de la part de mobilitat. Jo sempre li ho
he dit, vostè és un conseller que dedica el 90% a mobilitat i el
10% a medi ambient, i ara també m’ho acaba de demostrar, està
satisfet amb els convenis ferroviaris, etc. De totes maneres li
diré i no s’ho prengui malament, mai en aquesta illa hi havia
hagut tants de trens aturats i probablement tot el que està
passant. Per tant Sr. Conseller, no sé...

Així i tot, el que li dic, estatutàriament el conveni que vostè
té en torrents són 6,5 milions d’euros, té raó, no són 9, són 6,5;
però la promesa feta són 20 milions d’euros per a enguany.
N’havien de venir 6,5 estatutàriament i la resta no. De l’any
passat havien de venir 15 milions d’euros, 15, i en varen venir
7,5-8, la resta no va venir. Sr. Conseller, pensa que vendran o
pensa que no vendran?

Compra de finques, 40 milions d’euros en quatre anys. Fins
avui només en duim 11, en queden prop de 30 per invertir o 28.
Té el llistat de finques? Vostè veu la possibilitat de signar un
conveni amb Madrid per comprar més finques? Li ho deman.

Obres hidràuliques. Hi ha un protocol per arreglar les quatre
depuradores, Palma II, Santa Eulàlia, Port d’Addaia, ... Sr.
Conseller l’interès general que havia de donar el Consell de
Ministres de Madrid s’havia d’haver donat el desembre del
2009. Havien d’estar licitades abans de finalitzar l’any 2009.
Som el maig del 2010 i no sabem com està la seva licitació.

Sr. Conseller, què pensa fer? Vostès varen signar un pacte
de governabilitat, què varen fer? Vostès quan varen signar el
pacte de governabilitat què pensaven?, ocupar una cadira, tenir
un cotxe oficial i tenir un telèfon mòbil o realment en gestionar
per a les Illes Balears? Vostès varen signar impuls de convenis
amb el Govern de l’Estat, descrits a la disposició addicional
sisena i a la disposició transitòria novena. A dia d’avui, com ha
vist a moltes de les preguntes que li he fet, podem dir que el seu
pacte de governabilitat és paper banyat! Ni llei de residus, ni pla
de deixalleries, ni convenis estatutaris. Sr. Conseller, de què ens
han servit aquests quatre anys del seu govern, si és el mateix
color polític que el que tenen a Madrid? 

Digui’m què pensa fer durant aquest darrer any, quins
convenis pensa impulsar d’acord amb les disposicions
addicional sisena i la transitòria novena de l’Estatut. Digui-
m’ho, per favor. I digui’m si pensa reclamar els doblers que ens
falten, que estan promesos, per a la millora i el condicionament
de torrents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, evidentment que pens
reclamar tot el que pugui i més. El que passa és que vostè em
gira un poc les coses. És a dir, les inversions estatutàries s’estan
complint, el que passa és que les matèries on s’estan complint
les inversions estatutàries se decideixen cada any. Una altra
cosa és que em digui vostè quins convenis a llarg termini i a
través dels anys es firmen, i jo li dic, per exemple el de torrents,
el de tren, etc. Això és el que hi ha. Les inversions estatutàries
s’estan complint, es compleix amb l’Estatut. Per tant, cada any,
enguany mateix, sortiran tota una sèrie d’inversions estatutàries
i per exemple algunes eren per al port de Ciutadella i no parlam
de ports. És a dir, van variant. Per tant, no intenti confondre que
les inversions estatutàries... , no, les inversions estatutàries
s’estan fent, el que passa és que el Govern decideix en cada
moment quina prioritat els dóna.

És evident, vostè em parla per exemple del conveni de
finques. Clar que intentarem que es comprin més finques, el que
passa és que, com vostè sap perfectament perquè ja li ho va dir
l’anterior conseller, és una situació heretada, és així, i no crec
que hi hagi, pel que ens diu el Ministeri de Medi Ambient,
possibilitats amb la crisi econòmica que hi ha de comprar més
finques, perquè es dediquen entre altres coses a temes que
puguin donar més ocupació que no a la compra de finques. Però
bé, és evident que intentarem que se’n puguin comprar més.

I respecte d’aquestes qüestions tan gratuïtes com diu vostè,
de si som un conseller que està a un 90% i a un 10%... Bé, no sé
com fa vostè els càlculs, però bé, que quedi ben clar que aquesta
és la seva opinió i que no té el més mínim indici de realitat.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

9) Pregunta RGE núm. 14118/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions de la Conselleria de Medi
Ambient per controlar el compliment de condicionament
per la Comissió Balear de Medi Ambient.

I la darrera pregunta RGE núm. 14118 sobre actuacions de
la Conselleria de Medi Ambient per controlar el compliment de
condicionament per la Comissió Balear de Medi Ambient. Té la
paraula la Sra. Soler per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com bé deu saber el Sr. Conseller,
els articles 98 i següents de la Llei d’avaluació d’impacte
ambiental, obliguen a controlar quines accions de vigilància es
duen a terme. Jo li deman quines accions s’han fet per part de la
Conselleria de Medi Ambient per verificar el compliment del
condicionament que imposa la Comissió Balear de Medi
Ambient quan aprova les avaluacions d’impacte ambiental dels
projectes o les avaluacions ambientals estratègiques de plans i
programes. Quines accions han duit a terme tal com obliga la
llei?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies. Quines accions ha fet la Conselleria de Medi
Ambient? Doncs les que s’han fet sempre durant aquesta
legislatura, l’anterior i qualsevol legislatura des que existeix
aquesta llei. És a dir, la Llei d’avaluacions d’impacte ambiental,
com sap vostè, crea que l’òrgan substantiu és el competent per
raó de matèria, l’exercici de les competències en matèria de
disciplina ambiental, i la disciplina ambiental determina la
vigilància i el seguiment del compliment de l’establert a la
declaració d’impacte ambiental, etc.

És a dir, sembla ben clar que s’han de considerar que els
ajuntaments, consells i l’òrgan substantiu són els comproven
després que es facin els condicionants -si és això que em
demana vostè-, és a dir, els condicionants del que determina la
Comissió Balear de Medi Ambient. I això és el que s’ha fet
sempre, independentment que després com a Conselleria de
Medi Ambient, si algú demana o tenim sospites de què alguna
cosa no se faci, es pot demanar i solAlicitar informació a l’òrgan
substantiu perquè expliqui si hi ha hagut qualque problema.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Soler? No vol fer ús de la
paraula.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència de l’Hble. Sr. Conseller i dels seus
acompanyants.

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