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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si hi ha substitucions?

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bones tardes, presidenta. Isabel Llinàs substitueix Virtuts
Marí. Gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algú més? Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a les preguntes RGE núm. 14119/09, 5509/10, 5513/10,
5514/10 i 5515/10.

La secretària de la comissió serà la Sra. Soler del Grup
Parlamentari Popular.

Assisteix l’Hble. Conseller de Medi Ambient i Mobilitat, Sr.
Gabriel Vicens i Mir, acompanyat del Sr. Antoni Rodríguez i
Perea, director general de Recursos Hídrics, del Sr. David Abril
i Hervás, director general del Canvi Climàtic i Educació
Ambiental, i del Sr. Antoni Contestí i Vives, cap de Premsa.

1) Pregunta RGE núm. 14119/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accions de suport a ajuntaments en
relació amb la gestió de residus perillosos.

Per formular la pregunta RGE núm. 14119/09, relativa a
accions de suport a ajuntaments en relació amb la gestió de
residus perillosos, intervé la diputada Sra. Catalina Soler i
Torres del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes. Gràcies, Sr.
Conseller per avui ser aquí, no li demanaré disculpes perquè
hagi hagut de venir a posta per tres o quatre preguntes, perquè,
com bé vostè sabrà -i també don la benvinguda als alts càrrecs
que l’acompanyen-, aquestes preguntes vénen oral davant
comissió perquè varen ser presentades com a preguntes amb
solAlicitud per escrit, va acabar el termini, no varen contestar en
temps i forma la pregunta per escrit i automàticament s’han
convertit en preguntes orals davant comissió. Aquestes
preguntes van referides a la intervenció que va tenir en aquesta
mateixa comissió, ja fa més de quatre mesos, quan va
comparèixer per explicar quines serien les línies mestres del seu
no càrrec com a conseller de Medi Ambient fins a finals de
legislatura. I vostè mateix em va dir: “demani’m tot el que
vulgui i jo li aniré contestant”. Curiosament li vaig demanar per
no molestar-lo tant per escrit i com li he dit, el termini ha acabat
perquè contestàs i s’han convertit en orals davant comissió.

La primera de totes era relativa a la gestió de residus
perillosos. A començament de legislatura, encara que les
competències no siguin de la seva Conselleria de Medi
Ambient, l’anterior conseller dins el seu programa de
pressuposts va dir que una de les tasques que duria a terme la
conselleria seria dur accions de suport per als municipis, perquè
tots tenen problemàtiques en la gestió de residus perillosos. No
fa massa temps desgraciadament a un mitjà de comunicació va
sortir a doble pàgina un problema concret de geleres, per
exemple. Per tant, encara que -li no remarc- sé que la
competència no és seva, és més bé del consell, li deman si ha fet
res, si d’aquí a maig pensen fer alguna cosa sobre aquest tema,
d’acord amb una línia d’ajudes o un pla per als municipis.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Li contesta l’Hble. Conseller de Medi
Ambient i Mobilitat.

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

Gràcies, presidenta. Sra. Diputada, alguna d’aquestes
preguntes s’han contestat a vostè o a altres grups en el
Parlament. Per tant, el que li diré no és res nou. Per exemple
aquesta mateixa pregunta crec que la vaig contestar al Grup
Mixt.

Bé, com ha dit vostè, la recollida i la gestió de residus
perillosos, sobretot dels domiciliaris, són de competència
municipal i també dels consells. Per tant, efectivament nosaltres
no tenim competències aquí.

Quant a ajudes, en principi ara no hi ha establert cap tipus
d’ajuda, però mesures de suport sí. Com sap vostè, el Govern el
que fa és precisament que els sistemes integrals de gestió són
autoritzats pel Govern i el que fa el Govern és precisament
vigilar que aquests sistemes funcionen correctament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la Sra.
Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies. M’ha dit simplement allò que està establert. No
pensa dur res a terme. Per tant, també entenc que en els tres
mesos que queden de legislatura poc poden fer.

Per tant, res més. Gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

A part de l’assessorament que hi pugui haver als
ajuntaments, és clar que en un moment pressupostari com
aquest, poca cosa es pot fer més, a part de fer que tots els
sistemes funcionin correctament i que són les competències que
té el Govern. Una altra cosa són les declaracions que pogués fer
el conseller que em va precedir, en aquest sentit vostè sap que
hi havia el tema de les deixalleries i que, per tant, el tema de les
deixalleries es va paralitzar per falta de finançament. El que
feim, una cosa molt important, i això sí que ajudarà a aclarir les
competències de cadascú, és el tema d’un avantprojecte d’una
llei de residus que, com ja li he dit altres vegades, estam
preparant, però estam esperant la transposició que farà l’Estat
del tema de la directiva europea.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 5509/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a decret de transformació progressiva.

Per formular la pregunta RGE núm. 5509/10, relativa a
decret de transformació progressiva intervé la diputada Sra.
Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tornam a la mateixa pregunta. A
mi me pareix molt bé que vostè hagi contestat el Grup Mixt tot
el que sigui, jo com a diputada, igual com qualsevol dels 29
membres del meu partit, tenim dret que ens contesti de manera
individual. Per tant, li he formulat la pregunta de residus
perillosos perquè a mi no m’havia contestat cap vegada vostè
d’ençà que és conseller.

La pregunta que ara ens correspon, en primer lloc li he de
demanar una correcció perquè crec que es degué transcriure
malament, supòs que vostè ho ha detectat tot d’una quan ho ha
llegit, com es troba el decret de transformació progressiva que
l’anterior conseller a la seva presentació del pressupost per a
l’any 2010 va dir que a hores d’ara ja estaria en aplicació. No és
el decret de transformació progressiva, és decret de tarifació
progressiva. Vostè supòs que quan ho ha llegit ja ha entès què
volia dir. Era quant al tema de tarifació de l’aigua, com està? Sé
que varen aprovar divendres el Pla hidrològic, no sé si ho
contempla o no. Per tant, m’agradaria que ens donàs una
explicació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies. Efectivament Sra. Diputada, ens ha costat una mica
de totes formes perquè no sabíem exactament a què venia,
perquè just hi havia el text i poca cosa més, però efectivament
és tarifació progressiva. Com vostè sap, a la conselleria vàrem
trobar un esborrany de decret per a aquest tema i el que s’ha fet
ha estat incorporar aquest decret en el nou Pla hidrològic de les
Illes Balears que ha estat informat favorablement pel Consell
Balear de l’Aigua i que divendres passat -crec- el Consell de
Govern el va aprovar inicialment. 

Per tant, una vegada que l’Estat faci l’aprovació definitiva,
doncs aquesta matèria de tarifació progressiva s’establirà. S’han
incorporat els trams progressius de tarifació pel que fa tant a
habitatges o bé a habitants, és a dir, hi ha els dos sistemes que
cada municipi pot elegir, i també per a usos hotelers. També es
faciliten determinades bonificacions i s’estableix la necessitat
de justificar les condicions d’adquisició d’aigua en alta, etc.,
això és precisament l’article 120 del Pla hidrològic.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

3) Pregunta RGE núm. 5513/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dessaladora d'Es Castell.

LA SRA. SOLER I TORRES:

M’ha quedat bastant clar el que estava previst. I ja anuncii
que la propera pregunta, referida a la dessaladora d’Es Castell
per part d’aquesta diputada, es retira.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler.

4) Pregunta RGE núm. 5514/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a neteja de torrents.

Per tant, passaríem a la pregunta RGE núm. 5514/10,
relativa a la neteja de torrents. Té la paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, Sr. Conseller, crec que és un
tema que ens ha de preocupar a tots. A començament de
legislatura es va anunciar per part del Govern, perquè al cap i a
la fi el president del Govern ha estat el mateix durant els quatre
anys, el Sr. Antich, que si hi havia un acord entre el Govern
central i el Govern autonòmic, el Govern central ens enviaria
aproximadament uns 60.000 euros per a quatre anys destinats a
la millora de torrents. Hi havia 60.000 euros independentment
de les inversions estatutàries previstes, hi ha unes inversions que
vénen previstes a l’Estatut i després hi havia d’haver aquests
doblers.
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El primer any ens varen arribar uns 10 milions d’euros per
a neteja, condicionament i millora de torrents. El segon any ja
no ens va arribar la quantitat que havia d’arribar. El 2010, l’any
passat, no sé si ni si tan sols li han liquidat el que li devien, però
ja li varen anunciar i vostè m’ho ha dit en altres preguntes que
li he anat fent, uns 6 milions d’euros aproximadament quan
corresponia arribar-ne 15.000, i per al 2011, que era el darrer
any, la previsió era d’uns 20 milions d’euros. En total, el que
havia de ser era una suma total d’uns 60 milions d’euros a
dividir en quatre anys per a millora, condicionament de torrent
independentment- li dic- de les inversions previstes
estatutàriament.

És clar, l’any passat quan ens va anunciar via mitjans de
comunicació i preguntes que li he pogut fer, només en varen
arribar aproximadament uns 6.000 milions d’euros. Sr.
Conseller, per a enguany, per al 2011, hi ha previsió que ens
arribi res? Perquè el conveni que s’havia de subscriure, sobre el
qual el conseller anterior també ja ens ho va dir la darrera
vegada que va fer presentació de pressuposts, ens va dir “el
conveni està a punt de subscriure’s”, allò ideal era des del
primer any de legislatura a avui haver fet un conveni únic i no
cada any haver d’anar signant o haver d’anar demanant a
Madrid o, si ho vol dir d’alguna manera millor, anar a plorar a
Madrid perquè ens donàs el que ens corresponia per a aquest
apartat. Cada any ens hem trobat que hem hagut d’anar a plorar
perquè no hem aconseguit arribar a signar el conveni global.

Sr. Conseller, què hi ha previst per al 2011? De l’any passat,
ha cobrat més que els 6 milions d’euros que vostè en un
determinat moment ens va anunciar? Per a enguany, quina és la
previsió de neteja de torrents, millora i condicionament?
Vostès.., no, no, li ho deman per a enguany 2011, no ha
presentat pressupost. Des del moment en què el Govern no ens
presenta pressupost vivim dins l’obscuritat, no sabem què està
previst per a enguany, sabem la partida pressupostària que tenia
per a l’any passat, la manté, s’han prorrogat, però no sé on
aniran destinats enguany. Li ho deman, si ho sap. Som al febrer,
tocaria saber-ho més o manco.

Per tant, Sr. Conseller, m’agradaria m’aclarís tots aquests
temes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Li contesta l’Hble Sr. Conseller.

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

Gràcies, presidenta. A veure, Sra. Diputada, per començar,
vostè -jo supòs que són errors-, primer em parla de 60.000
euros, després de 60 milions, després em parla de 6.000 milions
d’euros, perdoni’m, però si s’escolta veurà que s’ha equivocat
tot el temps.

Supòs que em ve a dir que hi havia 60 milions d’euros en
torrents, no és veritat? Bé, la pregunta, li record que no és tot
això que em demana. La pregunta em demana quina quantitat
pensa cobrar del Ministeri de Medi Ambient i Rural per a l’any
2010 per a neteja de torrents. Jo li contestaré la pregunta.

Miri, ja fa estona que, crec recordar que era vostè mateixa,
vàrem parlar d’aquest tema, és a dir, va sortir als mitjans de
comunicació que efectivament el Sr. Grimalt, el meu antecessor,
i el Sr. Isidre Canyelles parlaven d’un conveni de 50 milions
d’euros, no de 60. Veig que posava de 50. 

Així i tot és una cosa verbal perquè jo ja li ho vaig dir l’altra
vegada que vàrem parlar d’aquest tema, que d’això no hi ha cap
tipus de conveni ni d’escrit en aquest sentit i que el que s’ha fet
-i li ho torn repetir- és que hi ha un conveni de 24 de juliol del
2008, on hi ha un conveni de colAlaboració amb el Ministeri de
Medi Ambient, per un import de 10 milions d’euros, que estan
executats, pel de 29 de desembre del 2009, hi havia dos
convenis: un de 7,8 milions d’euros, que també estan executats,
i un de 1,7 milions d’euros que també està executat. Això el
2009. I que per al 2010, la darrera vegada que en vàrem parlar,
efectivament li vaig dir que estàvem a punt de signar un conveni
també de torrents per al 2010, aquest conveni efectivament s’ha
signat i s’ha signat per un import de 6 milions d’euros. Això és
el que hi ha Sra. Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

El que m’ha dit, no m’ha descobert res nou. Que no s’ha
trobat amb un conveni signat, ho sabem. Segons el Sr. Grimalt
cada vegada no es podia signar el conveni i trobaven traves per
signar-lo. Cada any signaven un conveni per a l’anualitat de
l’any, és a dir, 2009- 2010, 2010-2011 i s’aturaven, però és que
per a l’any passat, Sr. Conseller, per al 2010 es havien promès
15 milions d’euros. Vostè només n’ha aconseguit 6 o n’hi han
volgut pagar 6, no li don tampoc tota la culpa a vostè.

Per al 2011, té o pot saber si ens arribarà res o no ens
arribarà res, Sr. Conseller? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies. Bé, vostè diu que hi havia promesos 15 milions
d’euros, jo no ho sé, tant de bo fos així perquè si hi hagués
algun document que posàs que hi havia 15 milions d’euros, no
es preocupi que seria el primer que reclamaria aquests 15
milions d’euros.
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Efectivament hi ha hagut convenis anuals. Em diu que li
agradaria que fos..., més ben dit, que l’ideal seria que es fes un
conveni, evidentment, a mi també m’agradaria i com més elevat
millor. Està clar que Madrid per problemes pressupostaris deu
haver començat a posar tisores en aquesta qüestió, el que sí li
puc assegurar és que sempre hem reclamat allò que correspon
a les Illes Balears i per tant com més doblers venguin per a
torrents, millor. Ara bé, també li he de deixar clar que durant
aquesta legislatura almanco s’han invertit 25, crec que de la
suma deuen sortir 25 i escaig milions d’euros, cosa que amb
convenis amb Madrid s’han pogut fer neteges de torrents, cosa
que a l’anterior legislatura per exemple això no existia. 

Per tant, em sembla positiu. Ara bé, evidentment si fossin
més, seran més. Per al 2011 no li puc contestar perquè Madrid
encara no ens ha contestat si hi hauria pressupost per a neteja de
torrents.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 5515/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pluvials d'Alaior.

Finalment, la darrera pregunta presentada per la Sra. Soler
és la pregunta RGE núm. 5515/10, relativa a pluvials d’Alaior.
Té la paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. No li vull replicar perquè no tenc
torn de rèplica, per tant passaré a la pregunta, però miri, si cerca
al butlletí, no vostè, si li cerquen al butlletí de 4 de novembre
del 2009 ho trobarà, 15 milions d’euros. Ho veu? 15 milions
d’euros. Òbviament aquest conveni no estava en aquest moment
(...) pressupostari, etc., està explicat. Simplement li ho he dit.

Darrera pregunta, m’agradaria saber com es troben les
solucions per a les pluvials d’Alaior.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies. Li torn..., ja que vostè ha fet contrarèplica, li torn
contrareplicar, maldament no sigui.., vostè marca la dinàmica.
Ja li he dit que no hi ha cap compromís de 15 milions d’euros
pel que fa a Madrid. Així de clar. Per tant, si hi fos doncs es
demanarien i ja està, en faltaria d’altra! Això no queda altra
història que demanar el més possible i -com li dic- almanco han
vengut uns doblers i s’ha pogut fer neteja de torrents, tot i que,
a més a més, no li ho he dit abans, però li ho dic ara, també hi
hagut pressupost propi per fer neteja de torrents, evidentment.
És a dir, aquestes quantitats no són les coses que s’han fet.

Ara no ha de picar perquè... estic contestant la seva
pregunta, no sigui cosa que després em digui que no li contest
les preguntes.

Pel que fa al tema d’Alaior, a les pluvials d’Alaior, com
està? Doncs es fa ara ja, com vàrem anunciar es fa aquesta
primera fase i es fan ja les negociacions amb finques afectades
per tal d’arribar a acord que o bé seran acords o bé... imposar la
servitud de l’aqüeducte que s’ha de fer. Per tant, una vegada
fetes aquestes negociacions el que es farà serà licitar les obres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Soler, té la paraula, esper que es
cenyeixi a la pregunta.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, em cenyiré a la pregunta. Sr.
Conseller, acabam la legislatura, falten tres mesos pràcticament
per acabar la legislatura. Aquest Parlament es dissoldrà d’aquí
a 15 dies, és una llàstima que en quatre anys no s’hagi pogut
donar solució definitiva a les pluvials d’Alaior. Evidentment, tot
el que siguin passes endavant va bé, però la veritat, Sr.
Conseller, m’hagués agradat ja ser molt més endavant del que
som.

Simplement, com que ja no tenc més torns d’intervencions,
una altra vegada, Sr. Conseller, si contestassin les preguntes en
plaç quan se solAliciten per escrit, li evitaríem haver de
comparèixer en comissió i segurament el temps que vostès són
aquí tots podríem aprofitar de fer altres tasques de control al
Govern i vostè d’acció de govern que són molt necessaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies. Bé, pel que fa a Alaior, quatre anys i més, és a dir,
no sé per què no es remunta als quatre anys que varen governar
vostès, haguessin fet alguna cosa també a Alaior. El que li dic
és que em vaig trobar un projecte i el que he fet ha estat posar-lo
en marxa, tot fa..., gairebé no fa quasi, quasi un any que duc la
Conselleria de Medi Ambient i el que hem fet ha estat agafar
aquest projecte i dur-lo a terme. Per tant, es començarà ara.
Això és el que li dic.

Pel que fa a allò dels terminis -o als plaços, com diu vostè-,
això el que feim és contestar tot el que podem, tot i que vostès
són tan profusos a fet tantes preguntes evidentment feim el que
podem, però no es preocupi perquè sempre que ens demani per
poder venir a la comissió, hi vendrem molt gustosament.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui només queda agrair la seva presència i la dels alts càrrecs
que l’acompanyen.

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