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(El Sr. Vicepresident de la comissió inicia la direcció del
debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Mariano Juan Guasch substitueix Sebastià Sagreras.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Josep Ferrà substitueix Joana Campomar.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jaume Font substitueix Pep Melià.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gloria Santiago sustituye a Pablo Jiménez.

EL SR. PRESIDENT:

No, Antònia Martín, Antònia Martín.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Pues a Antònia Martín.

Compareixença del conseller de Medi Ambient i
Territori per tal d’explicar el Projecte de llei RGE núm.
7788/19, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Bal ears per a l’any 2020 (escrit
RGE núm. 7789/19).

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia consisteix en la compareixença del
conseller de Medi Ambient i Territori per tal d’explicar els
pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2020.

Assisteix a la sessió el conseller de Medi Ambient i
Territori, el Sr. Miquel Mir i Gual, acompanyat de la Sra.
Catalina Inés Perelló i Carbonell, secretària general; del Sr.
Guillem Rosselló i  Alcina, director gerent d’Agència Balear
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental; del Sr. Pere Fuster i
Nadal, director gerent del Servei d’Informació Territorial de
les Illes Balears; del Sr. Joan Ramon i Villalonga, director
gerent de l’Institut Balear de la Natura; de la Sra. Aina Maria
Bernat i Barceló, secretària general d’Institut Balear de la
Natura; de la Sra. Joana Maria Garau i Montaner, directora
general de Recursos Hídrics; del Sr. Llorenç Mas i Parera,
director general d’Espais Naturals i Biodiversitat; de la Sra.
Maria Magdalena Pons i Esteva, directora general de Territori
i Paisatge; del Sr. Sebastià Sansó i Jaume, director general de
Residus i Educació Ambiental; de la Sra. Núria Felip i Puig,

cap de Gabinet; del Sr. Jaume Viñas i Puiggalí, responsable de
Comunicació;, de la Sra. Aina Sastre i Bestard, cap de la
secretaria del Gabinet; i de la Sra. Neus Suñer i Torres,
interlocutora parlamentària.

Els record que en aquest tipus de debat el conseller intervé
sense limitació de temps i que cada un dels grups té un temps
en primer torn de deu minuts i, posteriorment, de cinc minuts.

Una vegada feta aquesta explicació, té  la paraula el Sr.
Conseller de Medi Ambient i Territori per fer l’exposició
oral, com deia, sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, senyores diputades, senyors diputats, bona
tarda. En primer lloc, voldria començar aquesta
compareixença i donar un ferm agraïment a tot el meu equip
que avui m’acompanya i que, sens dubte, també és el que fa
possible el dia a dia d’aquesta conselleria.

Feta aquesta introducció, passaré a l’inici de la
compareixença per explicar els pressuposts de la Conselleria
de Medi Ambient i Territori per a l’any 2020.

Com vostès saben, en primer lloc, i atesa la nova
organització del Govern de les Illes Balears, les xifres que
avui presentarem no són comparables en termes absoluts els
pressuposts de l’actual conselleria amb el disposat a
l’estructura del Govern a la passada legislatura.

Dit això, el pressupost de la Conselleria de Medi Ambient
i Territori per a l’exercici del 2020 és de 153.837.444 euros,
derivant en un increment de 3 ,5 milions d’euros, un 2%
respecte del d’enguany. Concretament, el pressupost de la
conselleria és de 143,3 milions d’euros als quals s’hi han de
sumar 10,5 milions d’euros provinents dels fons de l’Impost
del Turisme Sostenible.

El sector instrumental de la conselleria té un pressupost de
despesa de 113,7 milions d’euros, dels quals 91 milions
corresponen a ABAQUA i demostra, una vegada més, el
compromís d’aquesta conselleria amb la millora de les
infraestructures hídriques tant pel que fa al sanejament i a la
depuració, com pel que fa també a l’abastament.

Quant al pressupost consolidat el qual recull el de la
conselleria i el dels ens públics que en depenen, ascendeix a
un total de més de 212 milions d’euros.

L’adaptació  a la crisi climàtica serà un dels eixos de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori en vista a l’any 2020
i així es reflecteix també en els pressuposts que presentam
avui, amb projectes i iniciatives com puguin ser per exemple
l’inici i l’actualització del Pla de gestió de riscs i d’inundació,
element preventiu indispensable per preveure, disminuir i
evitar els seus danys col·laterals i derivats.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907788
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907788
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907789
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La revisió del Pla hidrològic de les Illes Balears per tal de
tractar i gestionar l’aigua com a un recurs escàs i finit i posar
mesures de prevenció i racionalització  que ajudin a poder
garantir l’abastament present i futur de cara a la població
d’aquestes illes.

La construcció d’una xarxa foronòmica la qual permetrà
estudiar els cabals dels torrents i el seu comportament a
temps real.

L’autoprotecció davant els incendis forestals els quals
tendeixen a ser de cada vegada més extensos, recurrents i
perillosos.

I d’altra banda, la mar i la seva conservació continuarà
essent un eix transversal i cabdal per a la conselleria, des d’on
s’abordarà quina és la situació real dels abocaments que
puguin tenir efecte nociu sobre el medi marí. Se seguirà
treballant per la lluita contra els plàstics i  la seva
contaminació en el medi natural i se seguirà apostant per la
millora de la conservació de la posidònia oceànica.

El pressupost per capítols queda desglossat en 17,2
milions al capítol 1; 6,3 milions al capítol 2; 4.000 euros al
capítol 3; 25,3 milions al capítol 4; el capítol 6 està dotat amb
56,8 milions; i el capítol 7 està dotat amb 37,3 milions
d’euros.

Destaca en aquest sentit un increment del 112% del
capítol 2, ja que el contracte de mitjans aeris d’extinció
d’incendis forestals surt del capítol 6, inversió, per col·locar-
se en el capítol 2 de serveis, en compliment de la normativa en
matèria de contractació.

A continuació passaré a desglossar els pressuposts per
àrees. En primer lloc i pel que fa a la Secretaria General,
aquesta té un pressupost total de 14 milions d’euros, amb una
clara aposta per seguir millorant els mitjans de la conselleria
i les condicions i eines de feina de tots els seus treballadors
i treballadores. Cal tenir en compte també que en aquest
programa s’hi inclou la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears, que és l’òrgan ambiental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb l’objectiu d’ajudar a
garantir un desenvolupament més sostenible per a aquestes
illes, i el Servei dels Agents de Medi Ambient de les Illes
Balears, l’autoritat ambiental de la comunitat autònoma a qui
es continuarà donant formació i dotant d’elements de
transport, com vehicles, i de vigilància.

En aquest sentit, es preveu la compra de drons i la posada
en marxa d’una nova barca, recepcionada a principis d’aquest
mes, amb la qual el cos passarà a tenir-ne dues de pròpies,
incrementant així la seva capacitat logística de vigilància
marina.

Pel que fa a recursos hídrics, el pressupost total que es
dedicarà a les polítiques d’aigua el 2020 és de gairebé 154
milions d’euros. Només la Direcció General de Recursos
Hídrics disposa de 92 milions d’euros als quals s’hi han de
sumar més de 2 milions d’euros provinents de l’Impost del

Turisme Sostenible. Per tant, parlam de més de 94 milions
d’euros que suposen, de fet, més del 60% del pressupost de
tota la conselleria.

Amb aquest escenari, el pes de les polítiques d’aigua per
a aquesta conselleria és incontestable.

Pel que fa al domini públic i hidràulic, per entendre’ns, els
torrents, disposa d’un pressupost de 7,6 milions d’euros,
gairebé 1 milió més que enguany. A través d’aquest programa
destaquen, entre d’altres iniciatives, l’avaluació de masses
d’aigua costaneres i continentals en aplicació de la Directiva
Marc de l’Aigua; la redacció del nou cicle del Pla hidrològic
de les Illes Balears per al període 2021-2027; després d’haver
iniciat ja l’exposició pública dels documents inicials el passat
mes d’octubre, se’n fomentarà la participació en tot e l seu
procés de tramitació.

L’inici de l’actualització del Pla de gestió de risc
d’inundació que ha d’estar aprovat abans del 2022 i que ha de
contemplar la nova avaluació per eliminar aquest risc.

La construcció de les noves estacions d’aforament de la
xarxa hidrogràfica de totes les Illes, imprescindible per als
coneixements dels cabals de torrents en temps real. Es
dedicarà 1 milió més que enguany al condicionament i obres
de torrents; entre les obres a executar el 2020, cal subratllar
la recuperació de la llera i adequació de la ribera del torrent
Gros, per minimitzar de fet el risc d’inundació; estabilització
de marges i adequació ambiental del torrent de Bunyola
minimitzant també el risc de despreniment; actuacions de
millora a punts conflictius de la xarxa hidrològica d’Eivissa,
concretament l’obra del pas de la carretera d’Eivissa a
l’aeroport, sobre el torrent d’Es Codolar, a Sant Josep, per tal
de millorar-ne el drenatge.

I com a novetat també s’inclourà el seguiment ambiental de
les actuacions de conservació, adequació i millora de diversos
trams de lleres dels torrents, així es mantindrà la
compatibilitat entre les tasques de manteniment dels torrents
i la preservació dels seus hàbitats associats sobretot en zones
sensibles ambientalment parlant.

Pel que fa a l’abastament d’aigües, aquest implica una
despesa de 25 milions d’euros. Augmenta la inversió i una
bona notícia és que continua baixant el pagament del préstec
i interessos d’ABAQUA, així el 2020 ens estalviarem un total
de 4,3 milions d’euros per aquests conceptes, augmentant, per
tant, la inversió en més d’1 milió d’euros.

El programa de sanejament i de depuració d’aigües disposa
d’un pressupost per al 2020 de 61,4 milions d’euros, de fet és
en aquest programa on es recull el cànon de sanejament tant
per al manteniment com per a les noves inversions. En aquest
sentit, a més, cal destacar la reserva de 2,2 milions d’euros per
a inversió d’EMAYA al municipi de Palma.

Aquest programa també recull les despeses corresponents
al Laboratori de l’Aigua el qual du a terme campanyes anuals
de recollida i anàlisis de mostres d’aigua de les estacions de
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depuració, així com l’analítica de les mostres de seguiment de
l’estat de les aigües subterrànies, entre d’altres.

Pel que fa a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat
Ambiental, ABAQUA, disposarà d’un pressupost per a l’any
2020 de 91 milions d’euros dels quals 3,1 milions provenen
de projectes de l’Impost del Turisme Sostenible. No obstant,
cal tenir en compte, a més, la incorporació al llarg de l’any de
14,8 milions d’euros referents a les anualitats d’execució de
projectes que deriven de l’Impost del Turisme Sostenible
d’anys anteriors, com són els casos de l’execució, ampliació
i millora de l’EDAR d’Inca; finalitzar l’ampliació i millora de
l’estació de depuració de Porreres; i executar les obres de la
conducció de la xarxa en alta enter Maria i Petra.

D’aquesta manera, i amb els 4,3 milions d’euros que ens
estalviam de pagament d’interessos i amortitzacions de
préstecs, als quals abans els he fet referència, l’ens disposarà
de més doblers per a inversió que enguany i anirà per a
projectes tant de sanejament i depuració com d’abastament per
a totes les Illes Balears.

Cal recordar que quan vàrem arribar al Govern el 2015, ens
trobàrem ABAQUA amb un endeutament financer de 237,6
milions d’euros i amb una política de reduir al màxim la
inversió i el manteniment en depuració. El 2017 vàrem reduir
el deute financer fins als 123,7 milions, per acabar el 2020
amb 57,4 milions d’endeutament i amb la previsió que el 2021
aquesta xifra es redueixi als 43,2 milions d’euros.

Aquesta nova política, sense cap mena de dubte, ha permès
al llarg dels anys alliberar pressupost per incrementar la
inversió.

De la nova inversió prevista en actuacions en sanejament
i depuració, en destaquen, entre d’altres, la nova estació de
bombeig en Es Migjorn Gran a Menorca; obres de finalització
de l’emissari submarí de Ciutadella; substitució parcial de la
xarxa de sanejament de Ciutadella Nord; retirada de llots
contaminants de Ferreries o millores dels decantadors de Ca’n
Bossa a Eivissa.

Pel que fa a obres de millora, manteniment, conservació i
explotació de les estacions de depuració d’aigües residuals,
per una quantia de 24,3 milions d’euros i gràcies al contracte
de manteniment tret el 2017. Hem de pensar que són tan
importants les inversions d’obra nova com també les obres de
manteniment de les instal·lacions ja existents. Destacar, en
aquest sentit, les actuacions previstes com puguin ser les
millores de les estacions de depuració d’Eivissa, Artà,
Manacor, Lloseta, Santa Maria, Consell, l’estació de bombeig
de Cala Romàntica, les EDAR de Capdepera, Cas Concos,
Formentera, Alaior i Ciutadella Nord i Sud, entre d’altres.

Les inversions a executar en abastament, en vista a l’any
que ve, són: les obres de remodelació de la tercera línia de
l’IDAM de Formentera; les obres de construcció de by-pass
a la depuradora de Sóller; les obres de l’IDAM a Ciutadella;
l’execució de la conducció entre Maria i Petra; o el dipòsit de
Son Sitges.

Pel que fa a la redacció de projectes, perquè no torni
succeir el que ens vàrem trobar el 2015, que ni tan sols hi
havia projectes fets per executar, es preveu encomanar la
redacció dels projectes següents: projecte d’ampliació de
l’EDAR de Consell; el projecte de l’ampliació de l’EDAR de
Sineu; el projecte de l’ampliació de l’EDAR de Felanitx; el
projecte de l’ampliació de l’EDAR de Sa Pobla; el projecte de
la xarxa de sanejament de Ca’n Bossa; el projecte de
l’ampliació de l’EDAR d’Es Mercadal; o el projecte de
sanejament de Formentera.

Per tant, com ja els he esmentat i desglossat, el pressupost
total que es dedicarà a polítiques d’aigua a l’any 2020 és, com
deia, de 154 milions d’euros.

Pel que fa a la Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat, el pressupost total de la direcció general per al
2020 és de 34,7 milions d’euros, 2 milions d’euros més que
el 2019; a aquesta quantitat s’hi han de sumar, a més, 2,8
milions d’euros referents a les anualitats d’execució de
projectes provinents de l’Impost del Turisme Sostenible
d’anys anteriors.

A nivell de projectes, els principals reptes a encarar de
cara a l’any que ve, són: continuar millorant l’aplicació del
decret per a la conservació de la posidònia, amb la finalització
de la cartografia de les praderies de les Illes Balears i el visor
App per a mòbil, que dotarà els usuaris i  e l sector tècnic i
acadèmic d’informació actualitzada i immediata; millorar la
gestió dels espais naturals protegits i de la Xarxa Natura 2000
a través del projecte de cartografia d’hàbitats terrestres de les
Illes Balears, amb un cost aproximat als 800.000 euros, i que
permetrà tenir informació de tots els hàbitats de les Illes
Balears; millora de la tramitació telemàtica de les
autoritzacions i permisos en els espais naturals protegits i
també la millora del seu entorn web; la creació de la xarxa de
parcs naturals la qual consistirà en una millora de la imatge
corporativa, la renovació de la seva retolació  i la gestió
unificada de les xarxes socials. Així, es vol potenciar la
comunicació i informació als espais naturals protegits d’una
manera més decidida i solvent.

Precisament, la gestió d’espais naturals disposarà l’any que
ve d’un pressupost de 3,6 milions d’euros, augmentant de fet
en més mig milió d’euros respecte del d’enguany. Seguim, per
tant, apostant fermament per la dignificació dels nostres
espais naturals protegits i sobretot per la seva conservació.

D’aquesta àrea en destaquen, entre d’altres, la redacció del
Pla d’ordenació dels recursos naturals del Parc Natural d’Es
Trenc-Es Salobrar de Campos a través de la regulació dels
seus usos, tot potenciant alhora la seva conservació;
l’aprovació de plans de gestió de la Xarxa Natura 2000, entre
d’altres, el de Serra Grossa d’Eivissa, els illots de Llevant
d’Eivissa, també de Tagomago, o la costa est de Menorca que
inclou el Pla rector d’ús i gestió de S’Albufera des Grau,
epicentre de la Reserva de la Biosfera; l’aprovació  del Pla
d’ordenació dels recursos naturals de S’Albufera de Mallorca
i la seva conseqüent ampliació; la redacció del Pla d’ordenació
dels recursos naturals del Parc Natural de Llevant que també
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inclou la seva ampliació amb una proposta inicial de més de
10.000 hectàrees. I quant a l’Impost del Turisme Sostenible,
també destacar la restauració del Castell de Cabrera.

La conservació i millora del medi natural està dotada amb
un total de 21,6 milions d’euros. D’aquest programa en
destaquen mesures com la prevenció i extinció dels incendis
forestals; actuacions de gestió forestal i dels espais naturals
protegits; gestió de les àrees recreatives, finques públiques i
refugis; i educació ambiental i protecció d’espècies. Aquest
programa i, per tant, totes les seves actuacions derivades es
desenvolupa a través de les transferències a favor de
l’IBANAT.

Precisament, l’Institut Balear de la Natura disposarà el
2020 de 21,7 milions d’euros baixant 300.000 euros. Aquesta
baixada, però, es deu a l’amortització de préstecs i interessos
de l’empresa, fet que suposa no haver de pressupostar
concretament 345.000 euros per a l’any que ve.

D’entre els projectes i les tasques a desenvolupar per part
de l’IBANAT destaquen el Servei d’informació i vigilància i
assistència per a la conservació de la posidònia oceànica; la
millora de la flota de vehicles de l’IBANAT, tant per a la
prevenció i extinció d’incendis forestals com per als espais
naturals protegits. En aquest sentit, destacar també
l’adquisició prevista per a l’any que ve d’un camió forestal
amb grua destinat a les tasques de prevenció dels incendis
forestals. Continuam millorant els equipaments al lloc de
feina i les eines dels treballadors, seguint la línia impulsada
des de 2015. En aquesta línia destacar la compra de cascs i
motoserres per incrementar també la seguretat laboral dels
treballadors de l’IBANAT o també impulsar i tancar els
convenis amb el Consell Insular d’Eivissa per reafirmar i
tancar el trasllat de tot el personal d’IBANAT a Sa Coma.

Tal i com ja hem esmentat amb relació a altres àrees, per
a aquest proper any, en aquest cas, també es preveu la
incorporació pressupostària referent a les anualitats
d’execució dels projectes derivats de l’impost de turisme
sostenible d’anys anteriors.

Pel que fa als incendis forestals cal recordar a data d’avui
aquest 2019 s’han produït cent sinistres que han afectat un
total de 103 hectàrees amb 92 conats i sols 8 incendis
forestals. En canvi, el 2018 es produïren 69 sinistres, 3 dels
quals foren incendis forestals i que afectaren un total de 27,2
hectàrees. Tot i l’augment de la superfície afectada cap dels
sinistres d’enguany, afortunadament, ha estat un gran incendi
forestal, però entre tots hem de ser conscients que aquest pot
arribar en qualsevol moment.

Per això, i pel que fa al pressupost de planificació forestal,
propi de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat,
es manté respecte del d’enguany arribant a 5,1 milions
d’euros, posant de relleu el compromís d’aquesta conselleria
envers la planificació i la gestió forestal a les nostres illes
sobretot per impulsar la cultura de l’autoprotecció. Sols
aquesta ens mantindrà més preparats per afrontar i gestionar
els potencials incendis forestals.

Vull destacar també els 456.000 euros provinents de
l’impost de turisme sostenible per tal d’executar el projecte
de tractament del combustible vegetal amb punts estratègics
de gestió en front del risc d’incendis forestals que se centrarà
a reduir el potencial de possible generació i progressió de
grans incendis forestals intervenint sobre l’estructura i la 
densitat del combustible vegetal acumulat en els punts
estratègics de gestió on s’han de dur a terme un conjunt
d’actuacions prioritàries de l’agricultura, d’acord amb els
plans comarcals de defensa contra incendis forestals que
estableixen de fet les zones d’alt risc d’incendi forestal.

En tot, des d’aquesta àrea es treballarà en infraestructures
de prevenció i vigilància d’incendis forestals. Volem seguir
potenciant que la prevenció és la solució mentre que
l’extinció és sols la resposta. En aquest sentit se seguiran
destinant recursos a l’execució de noves faixes
d’autoprotecció i al manteniment de les ja existents.

Seguirem treballant en la restauració de terrenys afectats
per incendis forestals amb l’objectiu de recuperar
estratègicament masses forestals perdudes que ajudin, entre
d’altres, a disminuir la desertització del sòl. 

Impuls de polítiques d’autoprotecció en superfícies
urbanoforestals. Aquesta, de fet, esdevé una de les noves fites
a impulsar per part de la conselleria, disminuir el perill de la
població  a través de la conscienciació i de noves faixes
d’autoprotecció ha de ser una peça cabdal. 

Dins aquest programa cal destacar el nou contracte de
mitjans aeris d’incendis forestals per un total de 3,9 milions
d’euros que per a l’any que ve s’ha pressupostat, com els he
explicat anteriorment, al capítol 2, de serveis, en lloc del
capítol 6, d’inversió, i  en compliment de la normativa
aplicable en matèria de contractació.

Un altre programa o àrea important és el d’espècies
silvestres. S’hi invertiran 2,1 milions d’euros, 853.000 euros
dels quals arribaran a través de l’impost de turisme sostenible,
amb l’objectiu d’incrementar la lluita contra les espècies
invasores a les Pitiüses, fet que ens permetrà reforçar encara
més tota la tasca de control d’ofidis executades des de 2016
i que tan bon resultats ens està donant. Enguany s’han capturat
1.290 serps a les Pitiüses amb un operatiu de quatre tècnics a
jornada completa, un destinat íntegrament a Formentera, dos
tècnics destinats principalment a Eivissa amb suport puntual
a l’illa de Formentera i un coordinador. Des de 2016 s’han tret
del medi natural de les Pitiüses més de 5.000 ofidis gràcies
també a la col·laboració dels consells insulars, caçadors,
ajuntaments i agents de medi ambient. 

De fet, i d’acord amb la importància que aquesta temàtica
suposa dins el si de la conselleria, aquest programa augmenta
un 12% el pressupost respecte d’aquest 2019 amb el qual se
cerca aplicar mesures de bioseguretat a mig termini. Aquestes
són necessàries més que mai en un espai insular com són les
nostres illes. En aquest sentit, de fet, un dels pilars més
importants passa per la dotació del COFIB, el Consorci per a
la Recuperació de Fauna de les Illes Balears, que per al 2020
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s’incrementa en més de 100.000 euros, arribant a un
pressupost d’1,1 milions d’euros, el més alt, per cert, des de
la seva creació.

Aquesta és una mostra de la importància que per a aquest
govern té la cura de la nostra biodiversitat, i en concret en
aquest cas la recuperació de les espècies protegides que es
troben malmeses i necessiten tractament. Per a nosaltres
aquest és un servei indispensable.

Finalment, d’aquest programa, a més, es durà a terme una
aportació a la Fundació del Jardí Botànic de Sóller alhora que
se seguirà impulsant el seu procés de fusió amb el Museu
Balear de Ciències Naturals. 

Un any més se seguirà impulsant la subvenció dirigida a la
modificació de les esteses elèctriques per evitar les
electrocucions d’aus. Aquesta línia és estratègica per tal de
disminuir la taxa de mortalitat d’espècies d’aus protegides a
les Illes Balears.

La cura de la salut dels nostres boscos es veu reflectida en
el programa destinat a sanitat forestal, que compta amb un
pressupost de 2,1 milions d’euros, augmentant la despesa en
un 17% respecte de l’any 2019. Destaca en aquest sentit el
projecte anomenat Sanitat Forestal 3.0, el qual es basa en l’ús
de noves tecnologies aplicades a la modernització forestal i
millora fitosanitària de les masses forestals, que consistirà en
el desenvolupament d’una metodologia que permeti
monitoritzar i avaluar l’estat sanitari de les masses forestals,
desenvolupar un visor web i l’execució de mesures de
prevenció, control i lluita contra plagues i malalties per a la
conservació dels boscos en un bon estat fitosanitari.

Complementa aquest projecte la xarxa de seguiment dels
danys en masses forestals. Aquest projecte es basa en el
monitoratge i el seguiment d’un seguit de parcel·les per tal de
tenir una diagnosi continua del seu estat de salut i prendre les
decisions de gestió d’una forma més precisa. 

La creació d’una plataforma de ciència ciutadana per a uns
boscos més verds que consisteix a involucrar la ciutadania en
la conservació dels boscos de forma activa participant de la
posada en comú d’informació sobre plagues, incendis,
sequeres o altres fenòmens meteorològics adversos.

La lluita contra la processionària a partir d’un pla d’acció
integral que es basa en les actuacions in situ, fumigacions
terrestres i aèries, l’elaboració de mapes d’afectació, el
trampeig amb feromones i campanyes de divulgació i
assessorament destinades a ajuntaments i a la ciutadania en
general. La lluita contra la limàntria dispar, coneguda com
l’eruga peluda, a Mallorca seguint el mateix pla d’acció descrit
en el punt anterior. El pla d’acció contra el Xylella fastidiosa
a l’àmbit forestal en coordinació amb la Conselleria
d’Agricultura, la qual és l’òrgan foca a les Illes Balears; i
campanyes de control i eradicació d’altres plagues existents
a les Illes Balears, tals com el banyarriquer o la Paysandisia
archon, que en aquest cas afecta el garballó. 

Pel que fa a la Direcció General de Territori i Paisatge el
pressupost de la direcció general per a 2020 és d’1,83 milions
d’euros. Aquesta direcció general és la responsable d’assolir
una normativa que permeti harmonitzar, sistematitzar,
estandarditzat i normalitzar els instruments de planejament,
tant a escala terminològica com gràfica i tecnològica. Té
també encomanada la redacció del reglament relatiu a la
estandardització i la normalització dels instruments de gestió
i execució urbanística. 

El desenvolupament de tasques preliminars per a la revisió
de les directrius d’ordenació territorial i l’estratègia
paisatgística centrarà els esforços del programa d’ordenació
de territori i urbanisme, que comptarà amb un pressupost de
938.000 euros.

Pel que fa al programa referent a la cartografia compta
amb 844.000 euros, d’aquest programa en deriven les
transferències a l’empresa pública SITIBSA, Serveis
d’Informació Territorial de les Illes Balears, que comptarà
amb un pressupost total de 921.500 euros. La cartografia
bàsica i temàtica servida per la Infraestructura de Dades
Especials de les Illes Balears, IDEIB, és actualment una eina
imprescindible per a professionals tant de l’àmbit privat com
públic. Per això aquest any vinent i els pròxims volem donar
resposta a les demandes fetes per totes les administracions,
però també per part dels col·legis professionals, tècnics,
investigadors i ciutadans posant en marxa una sèrie de
projectes dels quals destacam la finalització i la publicació de
la base topogràfica de les Illes Balears escala 1/5000,
actualitzada a 2018-2019. Aquest fet significarà tenir
actualitzada la cartografia de totes les Illes Balears.
Desenvolupament tecnològic d’eines per a la gestió i
actualització del nomenclàtor geogràfic de les Illes Balears i
el del Vial Viari Unificat de les Illes Balears, VUIB, que
serviran per consultar i interactuar amb una font toponímica
consensuada, així com també georeferenciar llistats amb
adreces postals; i la posada en marxa del servei que permetrà
a qualsevol usuari descarregar-se tota la informació
geogràfica pública de l’IDEIB. Fins ara la informació
geogràfica o bé s’havia d’imprimir o bé s’havia de demanar a
l’arxiu propi del SITIBSA, ara amb aquest projecte es podrà
descarregar gratuïtament. L’accés a la informació cartogràfica
i territorial de les Illes Balears ha de ser una fita prioritària en
aquest sentit.

Pel que fa a la Direcció General de Residus i Educació
Ambiental. la implantació de la  Llei de residus i sòl
contaminat de les Illes Balears continua sent un dels pilars
d’aquesta direcció general que per a l’any que ve incrementa
el seu pressupost fins al 5,7 milions d’euros. 

Hi destaquen dos projectes importants sota el títol
d’impuls de l’economia social i circular, gestió sostenible
dels residus turístics i creació de llocs de feina, que
consisteix a finançar projectes que tenguin com a fita la
transició cap a un model d’economia circular que substitueixi
l’economia lineal basada a extreure, produir, consumir i tirar
per una economia en la qual es reincorporin al procés
productiu els materials que contenen els residus per a la
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producció de nous productes o matèries primeres. La
convocatòria d’ajuts preveu beneficiar les empreses,
agrupacions d’empreses, entitats o associacions sense ànim de
lucre de caràcter privat que desenvolupin la seva activitat en
l’àmbit territorial de les Illes Balears i que donin feina a
persones amb risc d’exclusió social.

La prova pilot del sistema de dipòsit d’evolució i retorn
d’envasos, que esdevindrà pioner a les Illes Balears, l’objectiu
és tal com recull la Llei de residus comprovar-ne la seva
viabilitat a les Illes Balears. Necessitam lluitar contra
l’abandonament d’envasos, augmentant-ne la recollida
selectiva així com també obtenir els materials d’una major
qualitat.

Ambdós projectes serviran per seguir impulsant i aplicant
-com els comentava- la Llei de residus i sòls contaminants
aprovada per aquest parlament i serà precisament l’impost de
turisme sostenible que ho farà possible.

En aquest sentit el Programa de gestió de residus comptarà
amb un pressupost de 3,6 milions d’euros de cara a l’any 2020
per, entre d’altres coses, la creació de l’entitat pública
empresarial Ens de Residus de les Illes Balears, que com a
objectius tendrà la gestió del fons de prevenció i gestió de
residus i la creació de l’oficina de prevenció de residus; altres
actuacions en matèria de residus i sòls contaminants que li
atribueixen els estatuts  propis. Destaca també el
desenvolupament del Programa informàtic SINGER, aquest
permetrà en un futur controlar tota la traçabilitat a la
generació, transport i tractament de residus. Aquest programa
esdevé imprescindible dins el marc d’incrementar l’eficiència
en la gestió integrada de residus a la nostra comunitat
autònoma.

 A través d’un projecte FEDER de 478.000 euros
incidirem en la informatització de la recollida de residus per
fer-la intel·ligent especialment a les deixalleries. Per això
també s’oferiran totes les eines necessàries als ens locals
perquè posin en marxa aquest sistema que serà pioner de fet
a l’Estat.

Apostam per mantenir les subvencions destinades als
ajuntaments per tal d’impulsar les instal·lacions necessàries
quant a polítiques de reciclatge i reutilització, a més i com a
normativa complementària, vull destacar l’aprovació del
projecte de decret per a la gestió de residus sanitaris
conjuntament amb la Conselleria de Salut i el Pla de prevenció
i gestió de residus perillosos de les Illes Balears.

Per a la consecució dels objectius marcats per la Llei de
residus, però, cal continuar apostant per l’educació ambiental.
En aquest sentit i en aposta ferma per continuar
desenvolupament les polítiques ja iniciades al llarg dels
darrers anys, el pressupost es mantindrà en més d’1 milió
d’euros. No obstant això, per això necessitam també la
col·laboració de totes les administracions, entitats i ciutadania
en el sentit més ampli. És el cas de la continuïtat del conveni
signat amb el Consell Insular de Menorca per dur a terme
activitats d’assessorament i divulgació d’educació ambiental

i el conveni amb l’Ajuntament de Palma per potenciar el
centre de recursos ambientals de les Illes Balears a la
Petrolera, situat al Portitxol, a Palma.

I un dels pilars d’aquestes polítiques continuarà sent el
suport a les entitats sense ànim de lucre que treballen per
lluitar contra l’emergència climàtica o la problemàtica dels
plàstics a la mar. Per això mantenim els 100.000 euros per a
les subvencions ja que sempre tenen una gran acollida i
permeten la realització  d’activitats, estudis, campanyes,
edicions i jornades de reflexió arreu de les Illes Balears.
Enguany s’han subvencionat un total de 28 actuacions entre les
temàtiques de les quals destaquen la lluita contra els plàstics
d’un sol ús, el canvi climàtic i les tortugues marines a les Illes
Balears, el que es va conèixer com el Projecte Anida, i aquest
permetrà entre altre coses instal·lar de nou cartells a platges
de totes les Illes Balears on s’alerti sobre la possibilitat que
tortugues marines hi ponguin ous. Aquesta cartelleria inclou
a més indicacions sobre les actuacions més adients davant
aquest nou fenomen a l’arxipèlag. També es duran a terme
activitats divulgatives i d’educació ambiental i l’efecte
d’aquestes al cicle biològic de la tortuga marina.

A més, continuam potenciant el programa de centres
ecoambientals amb iniciatives com el premi per a centres
educatius vers el desenvolupament sostenible per reconèixer
els centres amb una trajectòria de més mèrit.

Continuam apostant pel que fa al programa de qualitat
ambiental i sostenibilitat que comptarà amb un pressupost per
sobre del milió d’euros, d’aquest programa cal destacar les
tasques per tal de continuar i reforçar la coordinació d’accions
de voluntariat per a la neteja del litoral, sobretot en zones
sensibles des d’un punt de vista ambiental, donar un ferm
impuls al punt d’informació ambiental, el PIA, seguir
impulsant el sistema comunitari de gestió i  auditories
ambientals, el SEMAS, i etiqueta ecològica. En aquest cas la
conscienciació no pot ser només ciutadana, sinó que també cal
donar suport i empenta a companyies i empreses per a que
implantin eines voluntàries de sostenibilitat ambiental.
Continuar apostant pel servei de barques de neteja del litoral
que ajuda a mantenir unes aigües sense brossa i especialment
en aquest cas sense plàstics.

Un cop haver desglossat els pressupostos per capítols i per
àrees ja entraríem dins l’apartat de conclusions on vull apuntar
que, a causa de la situació d’inestabilitat a la qual ens veim
sotmesos condicionada sens dubte per l’escenari dibuixat dins
l’àmbit estatal amb manca encara d’un govern estable i per
tant, també amb manca d’un pressuposts generals de l’Estat i
també dins un context socioeconòmic incert dins l’esfera
europea amb situacions d’inestabilitat manifestes a països
com Anglaterra o Alemanya, la tasca del Govern de les Illes
Balears de cara a l’exercici pressupostari per a 2020 ha exigit
un extra de responsabilitat per tal de poder presentar uns
pressupostos honestos i que a l’hora continuïn garantint els
drets bàsics a la ciutadania com a peça cabdal per al devenir
del país.
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Dins aquest marc vull destacar, però, i pel que fa a l’àrea
que tinc l’honor de dirigir, que les polítiques mediambientals
i de sostenibilitat seguiran adquirint un pes important dins la
línia estratègica d’aquest govern i se situaran, igual que ho
duen fent des de l’any 2015, dins una primera línia d’actuació
política. Així, continuarem desenvolupant les polítiques
pioneres que vàrem iniciar a la legislatura passada, no sols al
seu contingut, sinó fins i tot reforçant-les. Volem d’aquesta
manera continuar marcant un futur més sobirà i sostenible per
al país.

Amb l’escenari desglossat al llarg de la meva intervenció
tot el cicle de l’aigua continuarà sent estructural i prioritari
per a aquesta conselleria, des del manteniment de torrents a
l’abastament d’aigua, passant, com no pot ser d’altra manera al
context en què vivim, per la depuració i les condicions
d’abocament posant èmfasi en la identificació d’aquells punts
que puguin generar, i d’acord amb la normativa aplicable
vigent, efectes nocius sobre el medi natural tant terrestre com
marí.

És en aquest sentit, tal i com ja vaig poder anunciar al llarg
de la meva compareixença voluntària en aquesta mateixa sala
ara ja fa uns mesos, que la salut de la nostra mar serà abordada
des de totes els vessants, també en la lluita contra els plàstics
d’un sol ús a través de l’aplicació i desenvolupament de la Llei
de residus i sòls contaminants de les Illes Balears, però també
a partir de l’impuls de projectes pioners tals com el Servei de
Neteja del Litoral el qual ja ha retirat més de 700 tones de
plàstic al llarg dels darrers 15 anys, o amb l’inici d’una prova
pilot de retorn d’envasos que a la llarga ens podria ajudar a
assolir els objectius marcats no només per la Llei de residus,
sinó també per la Comissió Europea.

La tasca per la preservació del nostre territori i paisatge
serà també una de les línies cabdals que iniciam amb els
pressuposts del 2020, en dur a terme les tasques preliminars
que ens ajudaran a tenir una fotografia per tal de desenvolupar
les millors polítiques per al futur d’aquestes illes.

La situació d’emergència climàtica i ambiental en la qual
estam ja inserits, i els conseqüents efectes tàcits, des del punt
de vista ambiental, ens criden a parlar de limitacions vers les
tendències expansives que han caracteritzat les nostres illes al
llarg del temps.

Tenim una gran responsabilitat també amb els nostres
espais de rellevància ambiental i aquesta responsabilitat s’ha
de traduir en polítiques convençudes, integrals i holístiques.
Així, és manifestament important treballar en la seva
ordenació a partir dels diversos plans de gestió i documents de
planificació, en la protecció i conservació de la nostra
biodiversitat bé amb plans específics o bé en disminuir els
efectes de les espècies invasores que la poden afectar, i en la
cura dels nostres boscos a través de la sanitat forestal i també
de la prevenció i extinció dels incendis forestals.

Dins aquesta equació és fonamental incloure les polítiques
de conscienciació, educació ambiental i d’accés al medi
natural, a través dels refugis o les àrees recreatives i, en

definitiva, de tots els serveis que prestem com a administració
ambiental a la ciutadania, sols el coneixement ens farà estimar
i considerar allò que s’ho val.

Per fer front a aquests i a altres reptes que tenim per
endavant hem de ser sobirans i exercir la nostra competència
en protecció addicional del medi ambient i territori del país.
Per això, reclamarem la transferència de competències en
matèria de costes, tal i com ja es preveu a l’Estatut; no podem
aguantar més davant la laxitud i passivitat de l’Estat envers el
règim de control sobre concessions i autoritzacions i, el més
trist encara, la paràlisi administrativa que aquest fet suposa.

Igualment seguirem reclamant a Madrid el conveni de 200
milions d’euros per tal de dur a terme infraestructures
relatives al cicle de l’aigua, alhora que tornarem reclamar
inversions estatals per a la conservació dels nostres torrents
i la seva seguretat associada.

Tanmateix, però, parlar d’aigua i de la seva gestió no ens
han de fer defugir del concepte de corresponsabilitat, no sols
de les administracions públiques que tenen competència en tot
el seu cicle, Estat, Govern autonòmic i ajuntaments, sinó
també de part de la ciutadania tant residents com turistes. Així
doncs, també cal fer esforços inversos entre les diferents
administracions per a la correcta gestió de l’aigua i molt
especialment envers la seva depuració. Seguirem apostant
perquè el manteniment de les nostres estacions de depuració
les faci cada vegada més eficients, així com també seguirem
insistint als ajuntaments perquè duguin a terme la separació de
les xarxes municipals unitàries, fet molt problemàtic sobretot
en períodes de fortes pluges.

Senyores i senyors diputats, com ja els vaig esmentar a la
meva passada compareixença hem d’estar a l’alçada dels reptes
que se’ns plantegen a la mar, a la protecció del nostre territori,
dels nostres recursos i de la nostra biodiversitat, aquesta és la
voluntat d’aquest govern i dels pressuposts que avui presentam
en seu parlamentària.

Així doncs, el 2020 assentarem les bases per encarar de
nou una legislatura ambiciosa, però convençuda envers les
polítiques ambientals i les situarem, com ja els he dit, com a
prioritàries dins l’acció política del Govern. Aquesta és
l’única manera d’actuar si les Illes Balears volen tenir un futur.

Moltes gràcies per la seva atenció.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Llavors, tal com procedeix
en aquest moment, seria el temps de fer una suspensió de la
sessió d’un màxim de 45 minuts, llavors he de preguntar als
senyors portaveus si volen continuar o si fem una aturada per...
Continuem? Idò continuem.

Per tal de fer preguntes o observacions tot seguit es
procedeix a la intervenció dels diferents grups parlamentaris.
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Sí que he de preguntar al Sr. Conseller de Medi Ambient si
voldrà contestar globalment o individualment a cadascun dels
grups.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Llavors iniciarem el torn
d’intervencions dels diferents grups i començarem pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Mariano Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots. Gràcies, Sr.
Conseller, per la seva intervenció i per explicar-nos una
complexitat que sempre tenen uns pressuposts i que supòs que
en molts casos ens vendrà bé que ens aclareixi els temes que
tenim damunt la taula.

En primer lloc, és cert el que vostè ha dit que no és
comparable la conselleria d’ara amb la de l’any passat perquè
evidentment hi ha diferents empreses instrumentals que no
són on eren l’any passat, però sí que és ver que podem
comparar les empreses que tenien l’any passat i les que tenen
enguany. 

Hi ha una cosa que m’agradaria llavors que m’explicàs... bé,
m’explicàs, estic convençut que està bé, però no tenc
constància d’aquests 10,5 milions que ha afegit als 143
milions que té la seva conselleria, a quins projectes es
destinen, perquè en el que està penjat no hi havia aquests 10
milions. Per tant, en el càlcul que he fet òbviament hi ha una
petita diferència.

Nosaltres pensam que la Sra. Armengol, durant l’any 2018,
va aprovar uns pressuposts de cara a unes eleccions de l’any
2019, amb un increment de despesa un tant desproporcionat,
i ara, malgrat el pressupost és superior, però ha de corregir
aquests despropòsits. Per tant, per una banda, s’ha de retallar
i si no es retalla doncs hauria de pujar imposts o deixar de
pagar factures, i això ja ens dur mals records com va passar a
la legislatura 2007-2011, que esperam que no arribem a
aqueixa situació.

Les polítiques que ha dut a terme aquest equip de govern
han estat, doncs, dilapidar aquest creixement econòmic del
qual hem gaudit durant aquests quatre anys, amb una mitjana
d’un creixement de 250 milions d’increment cada any, i ara, a
la vista d’una possible recessió econòmica que sembla ser que
neguen, però que hem de reconèixer que està a les portes que
ens arribi, ens trobarem amb una possibilitat que tornem tenir,
a part de les retallades que dic, un decreixement de la
producció, de l’ocupació i que, per tant, els pressuposts
lògicament se’n ressentiran.

Jo, a part d’aquests 10,5 milions, que llavors ja
m’explicaran on són, que supòs que afectaran totes les
empreses instrumentals que es troben sota la seva conselleria,
veia que ABAQUA tenia una retallada de 8,5 milions en
inversions. El que sí està clar és una cosa i és que ABAQUA
l’any passat tenia un pressupost de 100,5 milions d’euros i
enguany el té de 87,9, independentment d’aquests sous de
l’ITS que, en principi, llavors ja m’explicarà on van.

Baixa considerablement l’import, en aquest cas baixava
prou l’import que tenia d’Impost del Turisme Sostenible l’any
passat, que passava a 10 milions, en 1 milió i poc més que
tenia enguany aquesta empresa instrumental, que per tant
baixava com a 9 milions.

Pràcticament no s’inverteix en el cicle integral de l’aigua,
és un tema del qual parlam molt i cada any ens trobam en la
mateixa situació. En depuració d’aigües inverteixen el mateix
que l’any passat, excepte que també em digui que hi ha algun
d’aquests projectes que vagin aquí, no combaten el que hem
qualificat nosaltres ja com a infern fecal, que sabem que tenim
tots els anys, sobretot els mesos d’estiu, el que ens passa a les
platges amb el mal que fa a la posidònia i la mala imatge que
donam a la principal indústria de les nostres illes que és el
turisme.

No es contempla tampoc l’eliminació, o almanco no ho he
vist aquí, llavors vostè em dirà si hi és, però jo, en principi,
l’eliminació de l’emissari de Talamanca d’Eivissa, que és una
de les coses que hem demanat des de fa ja alguns anys.

Tampoc no hem vist que millori la depuració en diferents
depuradores, no elevam aquest nivell de depuració. Per tant,
hem d’aprofitar aquestes aigües i tenim algunes d’aquestes
basses que no fem servir. Jo li preguntaria també si té previst
poder reutilitzar aquestes aigües de la depuradora de Santa
Eulària, per exemple, ja que tenim una bassa de regants que no
s’utilitza; o si té previst millorar la qualitat de l’aigua de la
bassa de Formentera, que també tenen queixes els regants i
també crec que les hi han fet arribar a vostè. 

Les nostres propostes han estat utilitzar tot el cànon de
sanejament, fins i tot ampliar tot aquest cànon amb una part de
l’ITS. I jo també li preguntaria: vostè aquí ens ha donat algunes
dades d’obres que es faran l’any que ve, quines serien les que
faria vostè amb 20 milions més, d’obres? Quines obres
prioritzaria vostè si tengués 20 milions més de l’ITS, de
l’impost del turisme, el qual creiem que seria el que hauria
d’anar bàsicament a la seva conselleria? Quines podria fer?

I vull aprofitar per demanar-li clarament, el tema de
Talamanca si es llevarà o no l’emissari vell.

També vostè ha donat aquí diverses dades de diversos
projectes que es redacten o que redactaran per a l’any que ve.
M’agradaria saber, en un concret que se’m demana, si
s’adjudicarà el de Sa Pobla concretament, o quins es podran
adjudicar de tots aquests projectes que vostè ha mencionat, ja
que si simplement es fa el projecte, doncs, a veure quan es
podran adjudicar, s’han de licitar i adjudicar.
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Llavors hi ha una altra cosa que també ha quedat en el tinter
i que ha anat passant, com vostè sap a l’any 2017 i 2018
l’Ajuntament de Santa Eulària provava de tractar uns fangs que
no li corresponia fer i, per tant, tenim un deute de 177.000
euros amb aquest ajuntament. No sé si tenen previst poder-lo
pagar.

Pens que la Sra. Armengol desvirtua les finalitats de
l’Impost del Turisme Sostenible i el dedica a tapar forats que
tal volta ella mateixa ha creat, com he dit en el principi, i això
ho hem constatat en el Parlament i crec que tots els grups
polítics li varen dir l’altre dia, creiem que no va destinat allà
on hauria d’anar aquest impost del turisme sostenible. El Partit
Popular creu que aquest impost s’hauria d’utilitzar com
pertoca per destinar-lo al que estava previst: matèries de medi
ambient, que és la seva conselleria; plans d’embelliment, que,
encara que no sigui la seva, també és molt important; i
reconversió de zones turístiques, plans d’infraestructures de
sanejament, depuració d’aigües residuals que precisament n’és
responsable també la seva conselleria d’aquesta tema. 

En canvi, el que sí està clar és que destina 19 milions a
l’ampliació de la línia de metro fins al Parc Bit; a construir
habitatges de protecció oficial, infraestructures educatives les
quals són també molt necessàries, jo no li negaré, el que passa
és que s’haurien de finançar per un altre costat, com tots
sabem.

Destina, a més, una cosa curiosa que veiem aquí, i és que
en els pressuposts es preveu recaptar 28,3 milions d’aquest
impost i, en canvi, només se’n destinen 112,6 a inversions, per
tant, no sé si vostè té constància d’això, però aquí dóna la
sensació, o no dóna la sensació, sinó que serà així si això és
així, que es destinaran 15 milions a despesa corrent, a despesa
corrent. Aquí la Sra. Armengol abaixa el cap davant del Sr.
Sánchez en la negativa de finançar projectes que s’haurien de
conveniar, com és el cas de l’ampliació del metro, que això
hauria de ser un conveni amb Foment, com és lògic, i que ho
pagassin des del Govern d’Espanya. Això, unit al fet que va
acceptar un règim especial de Balears en el darrer moment, i
sense cap dotació pressupostària, doncs està clar que la Sra.
Armengol, davant del Govern de Sánchez és molt passiva, quan
davant del Govern de Rajoy era prou més reivindicativa. 

Pel que fa a l’empresa pública de l’IBANAT, que també
vostè ho ha comentat lògicament, ja de per si el seu objecte
social fa que no faci moltes inversions, això és cert, es dedica
més a manteniment, però amb aquest pressupost, llevat que
també hi vagi una partida de l’ITS, que això després supòs que
m’ho aclarirà, es reduïa un 50% la inversió, gairebé li quedava
ja un impost testimonial d’inversió, havent de ser precisament
una de les principals beneficiàries d’aquest impost del qual
tant n’hem parlat, en aquest cas, si no hi afegeix res més,
només hi anava un 0,67%. En fi, aquí nosaltres creiem que...,
li recomanaríem que intentàs passar-hi una quantitat un tant
superior.

Pel que fa al COFIB...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut, Sr. Juan, li queda un minut.

EL SR. JUAN I GUASCH:

... -bé, ja acab- que s’ocupa també del control de les espècies
invasores, en aquest cas creiem que seria bo incrementar el
tema de les serps a Eivissa, sobretot que és un dels destins que
vostè m’ha donat també dades aquí, però en principi té una
retallada, segons el que tenen penjat aquí, d’un 50%. Supòs
que tendrà damunt la seva taula una carta d’alguna associació
d’Eivissa que li demana que facin el favor d’incrementar
aquest control perquè cada vegada en tenim més.

Aquesta conselleria. sense comptar aquests 10 milions
tenia..., li arribava tan sols un 2,14% de l’Impost del Turisme
Sostenible, en aquest cas seria un 10%, si això és així, que
supòs que sí, no en tenc cap dubte.

En definitiva, segons les dades que tenim la seva
conselleria pateix retallades en tots els departaments i
sobretot en inversions dins un pressupost global que està més
crescut, que està inflat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. JUAN I GUASCH:

... des del nostre punt, i que pot produir-se el cas que ni tan
sols el pugui executar. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Juan. A continuació  té  el torn de paraula la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Gloria Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sra. Presidenta. Desde el Grupo Parlamentario
Unidas Podemos entendemos  que el presupuesto presentado
por esta conselleria mantiene la línea adoptada en el ejercicio
anterior en cuanto a programas y actividades. No conocemos
con exactitud la diferencia presupuestaria con respecto al
presupuesto anterior, al estar las competencias actuales de la
conselleria distribuidas anteriormente en otras dos. No
obstante, aunque consideramos positivo el planteamiento
general, creemos también que sería necesario el desarrollo de
las partidas presupuestarias en detalle, para conocer con
profundidad el alcance territorial de las mismas.

Queremos plantear las siguientes preguntas. En el
programa 562B, de saneamiento y depuración de aguas, en la
isla de Menorca, en los municipios de Es Castell y Maó hay
una reclamación con respecto a la EDAR conjunta, en cuanto
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a la implementación de la misma con el tratamiento terciario.
Si bien ya sabemos que no está contemplado en los actuales
presupuestos y que no fue incluido en los proyectos del ITS
actual, esto creó un cierto malestar en el levante de la isla al
pensar que se reunían mejores condiciones que otros
proyectos. Querríamos saber si se contempla incluir esta
demanda en un futuro próximo.

También respecto al programa 571B, educación ambiental,
en las Islas Baleares existen equipamientos de educación
ambiental ligados al servicio de educación ambiental, como el
CREA y el Aula de la Mar, ambos en Mallorca, y en el centro
de interpretación de Els Amunts, en Ibiza. En Menorca no
existe ningún equipamiento de este tipo, ¿está previsto en
algún momento crear, en colaboración con el Consell de
Menorca, un centro de estas características?

Por último, respecto  al programa 571C, gestión de
espacios naturales, en el punto 4 de este programa,
información y sensibilización ambiental, se habla de elaborar
material divulgativo y organizar conferencias, seminarios,
jornadas y otras acciones informativas para dar a conocer los
espacios de relevancia ambiental y sus valores naturales. ¿Se
ha pensado en algún momento en señalizar físicamente y, por
tanto, presupuestar estos espacios con información suficiente
para ponerlos en valor de cara a sus visitantes?

Y ya con esta termino, respecto al programa 572B, de
calidad ambiental y sostenibilidad, se indica en ese programa
que en el año 2020 se continuará trabajando en el Servicio de
Limpieza del Litoral, con un total de 30 embarcaciones, nos
gustaría saber el importe  de ese servicio y si está
externalizado.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, suposo que és
el Sr. Maxo Benalal, que és aquí. ¿Sustituye, usted, Sr.
Benalal a..., es que no lo ha dicho, sustituye usted al
representante de Hacienda?.

 EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, es su turno.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Conseller, bueno,
este  presupuesto, como dijeron todos mis compañeros, es
muy similar al de 2019, simplemente, evidentemente, es un
poco más difícil porque ha habido que dividir todas las
partidas que eran una conselleria y otra; hay mucha diferencia,

algunas diferencias importantes que me gustaría resaltar y me
gustaría que el Sr. Conseller pudiese contestarme.

La primera que hemos visto es una importante partida,
aumento de la partida de retribuciones de funcionarios y
personal estatutario de más o menos 2 millones de euros,
simplemente queremos saber en qué se justificarían.

Luego tenemos, por ejemplo, la partida de abastecimientos
de aguas en la que vemos una reducción de la partida que va
normalmente a ABAQUA, queremos saber por qué y qué
consecuencias tendrá esta reducción en los servicios que
recibe la población.

En el caso de las infraestructuras hidráulicas, el punto
561A, también tenemos una disminución en las inversiones en
infraestructuras hidráulicas, ahí pues varias veces ya hemos
indicado el problema que tenemos, por ejemplo, que existe en
Ibiza a nivel de depuradoras y ciclo del agua. Entonces, me
gustaría saber en qué consisten estas reducciones y si estas
reducciones van a suponer alguna reducción de lo que supone
en inversiones que llevamos ya bastante tiempo reclamando en
Ibiza.

En el tema de planificación forestal también tenemos un
punto que es, bueno, pues una reducción de los gastos de
inversiones de carácter inmaterial, que nos gustaría saber en
qué consisten, porque son aumento de algo más de 3 millones
de euros.

Muchas gracias, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Benalal. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvingut, Sr. Conseller,
benvinguts tot l’equip de la Conselleria de Medi Ambient i
Ordenació del Territori que l’acompanyen en el dia d’avui.

En primer lloc, donar-li l’enhorabona pel marc amb el qual
vostè ha enfocat aquesta compareixença, sobretot en fer
referència a la lluita pel canvi climàtic, jo crec que... o pens
que aquest primer any de legislatura serà important donar una
resposta a l’opinió pública, sobretot a dos conceptes: la lluita
pel canvi climàtic i el desplegament de la Llei de residus, crec
que s’haurà de donar resposta durant aquests propers anys en
ser dos temes que han copsat l’opinió pública durant aquests
darrers anys.

Vostè hi ha fet referència a tots i també ha donat
importància evidentment a aspectes que es declinen d’aquests
grans temes: el cicle de l’aigua, la lluita contra incendis,
polítiques de protecció d’espais naturals  i  la defensa del
territori.
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Ha fet vostè referència a una qüestió que per a nosaltres és
cabdal, des de MÉS per Mallorca, que és el tema del
finançament. Avui de matí, també a la consellera de Salut, que
bé, és una de les conselleries més interessades en què el
finançament arribi perquè els serveis sanitaris es puguin
desenvolupar amb normalitat en aquesta comunitat autònoma,
donar-li l’enhorabona i felicitar-lo, i esperam, des de MÉS per
Mallorca, que vostè, durant tot el 2020, mantengui aquest
nivell de reivindicació  davant Madrid tant en temes
competencials, com en costes, com en les inversions estatals,
com també en la defensa de les lleis que han estat pioneres i
que aquest govern ha defensat davant qui fos.

Felicitar-lo també per la planificació, crec que és
important, vostè a la seva intervenció ha parlat dels projectes
de sanejament, de depuració i d’abastament d’aigua, sobretot
vostè ens tranquil·litza perquè ens dóna una imatge que
aquesta conselleria, una imatge i, a més, un contingut
d’aquesta conselleria, pensa no només any per any, sinó que
dibuixa el camí que ha de ser en els propers anys, governi qui
governi.

Entre les preguntes que li voldria fer hi ha una sèrie de
dubtes que m’han sorgit, vostè ha parlat que enguany s’iniciarà
l’actualització del Pla de gestió de riscs d’inundacions, si no
vaig malament un pla de gestió de riscs d’inundacions que es
va redactar el 2016 arran d’una transposició d’una directiva
europea, aquest pla de gestió de riscs d’inundacions
contemplava o contempla unes mesures, simplement si per al
2020 es té pensat implementar qualcuna de les mesures que
preveu l’actual pla de gestió de riscs d’inundacions i, sobretot,
si la Conselleria d’Administracions Públiques forma part
d’aquesta actualització, especialment, i ho diré clarament, el
cap de Servei d’Emergències si participa d’aquest pla de gestió
de riscs d’inundacions.

També crec que ha fet referència vostè al projecte de la
xarxa foronòmica, si ens podria explicar, i que quedi,
diguéssim, clar, què implica aquest projecte, per a què serveix
i per a què sobretot no serveix aquesta xarxa?

També ha fet referència a la redacció del nou Pla
hidrològic del cicle 2021-2027, li volia demanar, no té res a
veure amb aquest tema, però li volia demanar quines altres
iniciatives legislatives té previst iniciar, si en té prevista
alguna iniciar durant el 2020 des de la conselleria, si n’hi ha
qualcuna.

Després també vostè ha fet referència a la feina, a la
colossal feina que es fa per tornar cartografiar la posidònia,
crec, he entès que ha comentat que dins el 2020 es finalitzaria
el projecte de cartografia. Era per saber en quin punt es troba
actualment, en quina fase de desenvolupament es troba el
projecte de cartografia de la posidònia.

Després també crec que felicitar-lo per un compromís
important, que aquesta legislatura entenc, i en el 2020 ho serà
també, serà una legislatura també per a l’aprovació i redacció
dels plans d’ordenació dels recursos naturals i també dels
plans de gestió de xarxa natura, crec que és un tema que era

cabdal, important i que, evidentment, es trobava dins els plans
de continuïtat d’aquesta conselleria, per la qual cosa el
felicitam per dur-ho a terme.

Després també vostè ha destacat el Servei d’informació i
vigilància per a la conservació de la posidònia, quan explicava
vostè el pressupost, i li volíem demanar en què consisteix,
com que vostè ho ha destacat, si dins el 2020 hi haurà qualque
millora, tant si és a nivell d’una millora a nivell pressupostari
o són noves mesures que hi haurà.

Després també demanar-li en quin punt es troba el procés
de fusió de la Fundació del Jardí Botànic de Sóller amb el
Museu Balear de Ciències Naturals que vostè n’ha fet esment,
si ho coneix, i sé que no té per què per ventura conèixer-ho,
però si vostè coneix en quin punt es troba en aquests
moments.

I després, de residus, donar-li l’enhorabona per l’ERIBA,
he entès que serà un projecte que s’iniciarà durant el 2020. I
avui li volia demanar si ens podria comentar quines
experiències comparades hi ha a altres comunitats autònomes,
amb entitats semblants que gestionin els residus. Crec que n’hi
ha algunes, no sé si n’hi ha algunes; si n’hi ha alguna en la qual
s’hagin basat. I si em pot repetir les funcions que té aquest
institut, que crec que és important, és important perquè som
conscients que aquest institut i d’altres seran, evidentment,
qualificats de “xiringuitos” per segons quines formacions
polítiques i creiem que és important explicar quina feina fan,
han de fer i en quines experiències ens basam.

I després, uns companys d’altres grups parlamentaris han
comentat que, o he entès que han comentat que la partida
destinada a combatre espècies invasores ha baixat, i jo he
entès tot el contrari, he entès que la partida del COFIB
augmentava i que hi havia un projecte destinat, de l’ITS,
precisament a combatre espècies invasores, si em pot explicar
o aclarir aquest malentès.

I moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara és el torn del representant
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Jorge
Campos. ¿Usted viene en sustitución del Sr. Rodríguez?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No haré preguntas sobre chiringuitos. Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Jorge Campos. És el torn del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula el Sr.
Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller i equip, benvinguts.

Jo no crec que sigui un “xiringuito” la Conselleria de Medi
Ambient, la devaluació política que sofrim aquests dies, amb
personatges que surten del partit de VOX, posa en perill la
feina de molts anys, i la llibertat, quan un parla, cada vegada es
veu més coartada, per pensar distint, és una vergonya el que
acaba de succeir. A sobre que no es ve, encara se li diu que és
un “xiringuito”, vostè ha de menester passar per qualque lloc
que sàpiga què és un parlament, que és un espai de lliure
paraula dins un estat democràtic.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, senyors diputats.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jo diré el que trobaré que he de dir, m’escolta? Idò bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor!

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No, però convendrà que tothom vagi marcant els espais de
llibertat, perquè si no, els podem perdre. I jo estic disposat
fins i tot a no guardar la compostura si és necessari.

Sr. Conseller, a l’any 2007 aquesta comunitat autònoma
recaptava en concepte d’IRPF 437 milions d’euros; a l’any
2020, aquesta comunitat autònoma recapta 1.483 milions en
concepte d’IRPF. En concepte d’IVA... la qual cosa vol dir que
recaptam d’IRPF un 3,3%, multiplicar el que cobràvem per
3,3.

En IVA recaptàvem 873 milions d’euros, i actualment, el
2020 recaptam 1.452 milions d’IVA, amb la qual cosa
recaptam un terç  més. Són molts de doblers perquè només
aquests dues xifres representen que respecte a fa, 2007, 12
anys, el Govern recapta 1.507 milions d’euros més només
amb aquests dos conceptes, no he entrat en altres conceptes
que hi pugui haver.

Vostè ens ha dit que té un pressupost total, si no vaig
equivocat, de 212 milions d’euros a empreses i a tot.

A l’any 2007 el pressupost de Medi Ambient, que és molt
paregut a la conselleria que vostè té ara, superava els 190
milions d’euros. Per tant, és evident, i això no és culpa seva,
en cap moment, que no atorgam a Medi Ambient la
importància que hauria de tenir en base que recaptam en global
més de 2.400 milions més que fa 12 anys i vostè no té una
compensació igual que puguin tenir altres conselleries
fonamentals, com poden ser Salut i Educació, però si som dins
l’època de la preocupació del canvi climàtic, on la gent jove
està preocupada per aquest món que els deixam, vostè les
eines que té són poques per a realment poder actuar i canviar
segons quines coses.

També a nosaltres, ja ho vaig expressar quan es va formar
el Govern, ens hagués agradat molt que Medi Ambient hagués
tengut Transició Energètica, així de clar, perquè pens que és
de sentit comú. Arribarà això, això arribarà en qüestió de tres
anys i mig, n’estic convençut, governi qui governi en aquest
tema.

Li posaré un altre exemple, vostè té una direcció general
que és Biodiversitat i Espai de Natura, tal vegada hi hauríem de
ficar Territori també, i Paisatge; a l’any 2007, eren els
pressuposts del 2007 que els va acabar de gastar el primer
pacte que hi va haver de progrés amb el Govern del Sr. Antich,
a l’any 2007 tenia 25.197.665 euros. Enguany té 31.641.000.
És clar, i ojo!, el 2007 s’acabava de declarar paratge natural la
Serra de Tramuntana, amb la qual entrava més territori. No
tenim en aquests pressuposts les eines per a realment fer
sostenible els temes mediambientals en aquesta terra.

Dit això, jo no entraré en el detall, detall, detall, li vull dir
que també vostè maneja quasi 34 milions més de cànon que es
manejaven a l’any 2007, i a l’any 2007 la Comissió Europea
felicitava com era la depuració en aqueixa terra i va seguir
felicitant el 2009 i el 2010 els dos consellers que hi va haver,
que el darrer va ser de MÉS, de Llubí, ara no me’n record del
nom. Ho dic perquè hi ha coses que, és clar, si un no les ha
viscudes... i hi ha errors també, jo li diré, el 2007 hi ha molts
d’errors, però hi ha coses que si un no les ha viscudes pot
semblar que pintam sobre una tela nova un quadre. No, no, no,
aqueixa tela ja du temps.

I dit això, a partir d’aquí vostè limita moltes coses, jo li
agraesc la seva voluntat d’això dels torrents, li agraesc la seva
voluntat d’infinitat de coses, però no té eines per a realment
respondre a les sol·licituds de Formentera, d’Eivissa, de
Menorca i de Mallorca.

Dit això, jo el més greu, i vostè sap que estic un poc
obsessionat amb això, a un moment de recessió crec que
aquesta conselleria té una part molt important, que és la
Comissió Balear de Medi Ambient, els recursos hídrics, i
vostès estan mancats de personal d’una forma escandalosa. Jo
ja anunciï aquí que les nostres esmenes parcials intentaran que
vostè  pugui tenir més personal tècnic perquè realment es
pugui desbloquejar una situació  de la qual vostè no és
culpable, així de clar ho dic aquí per si qualcú té dubtes,
perquè tenim més de 6.000 expedients a Recursos Hídrics per
resoldre; implica tenir aturada una inversió econòmica a les
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Illes Balears que no és de construcció de nova planta, sinó que
és de rehabilitació, de millora d’espais, de serveis, que poden
ser cada any més de 250 milions d’inversió privada.

Si nosaltres invertim 367 milions d’euros en global en
aquesta comunitat autònoma, 400 a capítol 6, i tenim la
possibilitat que en pugui invertir 250 o 260 la iniciativa
privada, nosaltres mateixos aturam aquesta inversió i l’aturam
perquè, i esper avui a la compareixença de Funció Pública
poder esprémer aquesta qüestió, perquè vostès no tenen les
persones perquè s’han jubilat o perquè han canviat, han
concursat dins els seus drets i han pogut anar a un altre lloc,
però això ens té aturats.

I després, crec que som de l’opinió que la Comissió Balear
de Medi Ambient també tal vegada, no el conec tant, però
comença a ser un rumor molt gros que moltes coses es torben
molt allà dins. I em sembla que ens pot passar exactament el
mateix i m’agradaria que vostè en aquesta part de la Comissió
Balear de Medi Ambient m’ho explicàs.

Perquè no quedi que no li faig tres o quatre preguntes, però
ja li dic: a mi em preocupa el bessó, jo amb la closca, per la
meva edat, ja no hi perd temps, em puc fer mal a les dents i tot.
El que li vull dir és que m’agradaria que amb el tema
d’emergències intentàs que en el cos d’IBANAT s’acomplís el
que vàrem dir en el Parlament i es va aprovar de forma
important, i veig que no hi ha manera.

L’altra, una petició que ha fet aquest Parlament, al llarg de
la passada legislatura és la creació del cos dels agents de Medi
Ambient, és un compromís que tots  l’hem agafat però no
l’acabam de rematar, rematem el compromís de crear el cos
dels agents de Medi Ambient. I nosaltres som dels que pensam
que hem d’intentar, ja que la gent que fa feina a IBANAT i
realment fa funcions de bombers forestals, pugui estar de
bombers forestals.

Li alab el gust que hagi dit que hagi pogut treure això dels
avions de capítol 6 i ho hagi pogut passar a capítol 2, perquè
aquesta comunitat quan ha de passar a capítol 2 els d’Hisenda
s’espanten, com si fossin més vius que els altres, és a dir, és
una curtesa tan grossa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut, senyor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -un minut, d’acord, serà complicat, però bé, ho intentaré.
Enhorabona d’això, a la fi començam a tenir les coses a cada
lloc, falta de personal, això d’IBANAT, emergències, els
agents, els bombers forestals, la gent d’IBANAT.

I després una pregunta, que vull que me contesti perquè
tothom em diu enviaré papers, però ningú me’ls envia: les
obres que fa el Govern, li demanam els mateixos informes
d’APR que demanam a un particular, sí o no? I la pregunta és:
a la Victòria, l’alberg, l’obra que ha fet tenia l’APR d’incendi

passat i ho havia fet un tècnic qualificat? Perquè no sigui cosa
que ho exigim als ciutadans de les Illes Balears i nosaltres per
a les nostres obres no els demanem.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. És el torn del Grup Mixt, però es
troba absent, no hi ha ningú.

En aquest cas, passarem el torn de paraula a la representant
del Grup Parlamentari Socialista, que suposo que és la Sra.
Garrido en substitució de la Sra. Truyols.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Hem començat una mica
tard i no hem pogut donar les substitucions.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha problema, té el torn de paraula.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Bé, moltes gràcies, Sr. Conseller, també gràcies a tot
l’equip per ser aquí. Per part nostra vull començar aplaudint
les paraules del Sr. Font quant a aquest parlament i al que
significa aquest parlament, és l’espai de llibertat i d’expressió
de la paraula, aquí no ha vengut a sentir una intervenció, és una
falta de respecte que després digui no tenc preguntes amb el
“xiringuito”. Per tant, una mica de respecte a aquesta institució
que al final és la sobirana i és on tot el poble ens vota i
representam tot el poble de Balears, una mica de respecte.

Començam ja quant a la intervenció, jo, a la vista de la
intervenció sobretot que ha fet el Sr. Juan, del Partit Popular,
crec que hem llegit un pressupost totalment distint, o no
sabem llegir un o l’altre, o llegim coses distintes, o s’ha
equivocat de pressupost i ha agafat el d’un altre any.

Jo, perquè ens quedi clar, és a dir, a mi m’ha quedat clar,
però per ventura perquè li queda clar en aquesta comissió, ens
podria tornar explicar el tema de les inversions? Perquè jo he
entès, i el Sr. Ferrà hi feia referència, que les inversions hi ha
una part que són a la Conselleria de Medi Ambient, però
després hi ha una part important de les inversions que
provenen de l’Impost del Turisme Sostenible, per tant que
també les podem trobar al pressupost de l’AETIB, perquè
quedi clar, perquè sembla que el Sr. Juan això no ho ha trobat.

També li ha demanat quines inversions faria vostè amb 20
milions més. Jo li  deman que quines inversions faria vostè
amb els doblers que va costar el metro, que es va inundar, i que
el PP en aquell moment trobava que l’havien de pagar tots els
mallorquins, i ara troba que la seva ampliació l’han de pagar
des de Madrid; o quines inversions hagués pogut fer vostè si
hagués tengut els doblers del sobrecost de les autopistes
d’Eivissa, quines inversions faria vostè amb aquests doblers?
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En aquest moment som davant un moment concret i un
moment important quant a la lluita del canvi climàtic i els
informes que apareixen, dia rere dia, ens parlen de la
vulnerabilitat de tot el Mediterrani, i dins aquesta
vulnerabilitat les Illes són encara molt més vulnerables. Per
tant, aplaudim les mesures que es reflecteixen en el
pressupost, sobretot aquelles que deriven tant del
desenvolupament de la Llei de residus, com també del cicle de
l’aigua.

I avui em permetran, sobretot llegint la premsa local i
perquè fa referència a la seva... o té incidència en les
competències de la seva conselleria, que m’aturi una mica
sobre la notícia que avui podíem llegir quant als habitatges de
Monport i que l’Ajuntament d’Andratx està obligat a pagar 14
milions d’euros d’indemnització, i això únicament és
indemnitzacions a tercers; després s’hauran de fer les
demolicions i el tractament i la reposició de tots els terrenys;
és una condemna, és cert que és una condemna a un
ajuntament, però sobretot crec que és important a l’hora de
contraposar models, perquè l’esquerra ha protegit territori en
aquestes illes i quan ha arribat la dreta ha intentat desprotegir.

Moltes vegades per part de la dreta se li ha tirat en cara a
l’esquerra que paguen indemnitzacions, sí, es paguen
indemnitzacions per protegir espais d’especial rellevància
ambiental. En aquest cas, el que pagam són indemnitzacions
per culpa de la dreta, però per haver de demolir unes llicències
mal donades a uns espais de rellevància ambiental. Per tant,
aquesta crec que és la funció que també han de tenir els
pressuposts i sobretot la funció és de fer front a les
necessitats públiques. I ara veiem i comprovam més que mai
que el medi ambient sí que és una necessitat pública.

Entrant una mica en un parell de qüestions, per a nosaltres
li hem dit que ha comparegut la posidònia i la protecció de la
posidònia és important, avui la persona que sempre defensa els
vaixells per sobre de la posidònia no li ha fet cap pregunta, per
tant, per part nostra felicitar-lo per les mesures que hi ha quant
a protecció de la posidònia.

Ens agradaria que... ha parlat una mica dels distints parcs
naturals, no n’ha parlat del de la Serra de Tramuntana, si
pogués fer..., crec que el Sr. Ferrà també es referia a aquest
tema.

Després, quant a la lluita contra la indisciplina urbanística
a la passada legislatura la Conselleria de Medi Ambient va
signar un conveni amb l’Agència de Defensa del Territori de
Mallorca per tal que els agents de Medi Ambient poguessin
col·laborar amb l’agència a l’hora de poder fer les denúncies
de disciplina urbanística. És un conveni que a nivell econòmic
no és massa abundós, per tant la pregunta seria si té intenció
de signar amb la resta de consells insulars, sobretot amb el
Consell d’Eivissa que és un illa on..., amb Mallorca ja està
signat, per tant ja res no n’hem de dir, però sobretot amb el
Consell d’Eivissa, que és una illa on la indisciplina urbanística
es produeix prou.

I ja per últim, n’ha parlat vostè, n’ha passat una mica per
damunt, ha parlat que comencen a fer accions quant a paisatge,
si les podria especificar una mica més.

I també una mica per on anava el Sr. Font quant a
l’agilitació de tràmits, jo no parl tant de personal, jo crec que
moltes vegades els tràmits es poden agilitar sense necessitat
de més personal, hi ha mesures a implementar a nivell de
modernització o  de processos que també són molt efectius
per agilitar els tràmits també; quant a agilitació de tràmits
davant la seva conselleria, Recursos Hídrics, Comissió Balear
de Medi Ambient, etc., que al final li toca això, li toca que
passin per la seva conselleria la majoria d’autoritzacions que
es donen després a nivell urbanístic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. És el torn ara per contestar
totes les observacions i preguntes i dubtes dels partits, és el
torn del Sr. Conseller, Miquel Mir.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, presidenta. Intentaré respondre les
diverses formulacions que m’han fet per part dels diferents
grups, si hi hagués qualque cosa que no contestàs o que la
precisió no fos l’esperada per part de les diputades i els
diputats, doncs agrairia que després m’ho féssiu saber i sense
cap tipus de dubte si tenc capacitat la respondré.

Començ pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Juan, bé,
vostè ha fet molts comentaris generals a nivell de Govern i
moltes consideracions genèriques que evidentment la majoria
no compartim, però si em permet entraré a respondre sobre
aquells temes que vostè mateix m’ha plantejat, en concret el
que es refereix als pressuposts específics de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori, que és un poc l’objecte d’aquesta
compareixença.

Vostè em demanava a què van destinats els 10,5 milions
d’euros de l’Impost del Turisme Sostenible. Jo, sense cap
tipus d’emperò, he començat la meva intervenció inicial
desglossant aquests 153 milions d’euros i he identificat que
aquests 10,5 milions d’euros als quals vostè feia referència,
doncs provenen de l’Impost del Turisme Sostenible; jo li puc
dir tots els projectes, si vol, però estan publicats en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 149, de dia 2 de novembre
del 2019, que és on es publiquen tots els projectes que de fet
varen ser aprovats, primer per una comissió i després pel Ple
de l’Impost del Turisme Sostenible. Per tant, si li sembla bé en
aquest BOIB podrà consultar tots aquests projectes que són
projectes estrictament destinats a les línies estratègiques que
defineixen l’Impost del Turisme Sostenible i que, per tant,
tenen un cabuda perfecta dins la naturalesa i dins la filosofia
d’aquest impost.
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Vostè feia referència que aquest govern ha dilapidat el
creixement econòmic i no sé què més ha dit, jo crec que
aquests darrers quatre, cinc anys, crec que hem tengut més
turistes i més activitat que mai, sincerament, i si la meva
opinió li  interessa, crec que de vegades seria bo fins i tot
posar límits a la pressió que tenim, sense, evidentment, posar
en qüestió que el turisme és la principal activitat econòmica
d’aquestes Illes Balears, però que crec jo que aquest fet doncs
d’alguna manera lleva pes a la seva afirmació. Jo crec que el
Govern de les Illes Balears aquests darrers anys, precisament,
el que no ha fet és dilapidar aquest creixement econòmic.
Altra cosa, i això sí que jo ho he fet d’una manera transparent,
és que la situació externa a aquesta comunitat autònoma sense
cap tipus de dubte té efectes negatius envers les dinàmiques
econòmiques, però això és obvi i això també és conseqüència,
i s’ha de dir, és conseqüència del monocultiu social i
econòmic que tenim en aquestes Illes, que no el critic, però sí
que és la realitat i que, per tant, també ho hem de tenir present.

Em parlava en diferents punts de la seva intervenció
d’inversions en aigua. Bé, des del màxim respecte li he de dir
que, i  així ho he contestat en altres ocasions en seu
parlamentària, que el Partit Popular qüestioni les inversions
que des del 2015 el Govern de les Illes Balears du a terme en
temes d’aigua, com a mínim deixa, si m’ho permet, molt a
desitjar. Jo no sé si vostè recorda o ha revisat també les xifres
de les inversions en el cicle d’aigua que es varen fer durant
l’any 2011 a l’any 2015, i també no sé si ha pogut parlar amb
el Sr. Costa, que jo em pensava que tendria l’oportunitat de
poder debatre amb ell, que, de fet, era director general de
Pressupost en aquells moments, si ha pogut comprovar i
comparar les xifres d’inversió en cicle d’aigua i, en concret,
les xifres o les quantitats derivades de cànon que realment es
destinaven a la seva finalitat, que és sanejament.

Per tant, jo, bé, 154 milions d’euros seran destinats al
cicle de l’aigua, això és el primer que he dit quan he començat
a parlar precisament d’aquesta àrea, 154 milions d’euros seran
destinats a inversions relacionades amb el cicle de l’aigua. I
aquí ho he dit, hi ha evident sanejament, hi ha abastament i
també hi ha condicionament de lleres de torrents. Només la
direcció general, i jo  també ho comentava a la meva
intervenció, sols la direcció general té 94 milions d’euros i
suposa el 60% del pressupost total de la conselleria. Jo, Sr.
Juan, si això vostè no ho valora com a una prioritat absoluta de
la Conselleria de Medi Ambient, doncs entendrà que jo primer
no ho pugui entendre i, en segona instància, no ho pugui
compartir. Però sí que m’agradaria que quedàs clar que la
prioritat de fet d’aquesta conselleria, o una de les prioritats
evidentment segueix essent un compromís ferm amb tot el
cicle de l’aigua.

I sabem que tenim problemàtiques, i això ho dic aquí com
ho vaig dir ja a la meva primera compareixença voluntària, hi
ha problemàtiques de depuració a les Illes Balears, com crec
que comentava el Sr. Font, en el seu moment varen ser
totalment pioneres en temes de depuració, però tenim un tema
del pas del temps i un tema de sobrecapacitat de càrrega
d’aquestes estacions de depuració i els hem d’abordar, i els
hem d’abordar d’una manera integrada, d’una manera

consensuada, d’una manera parlada i d’una manera sobretot
honesta i transparent. I, per tant, amb aquesta filosofia més del
60% del pressupost de la Conselleria de Medi Ambient està
destinat a polítiques del cicle de l’aigua.

Es queixa, vostè feia referència a les queixes de la
comunitat de regants de Formentera, li he de dir que les
comunitats de regants i, per tant, les basses de reg, no són
competència d’aquesta conselleria, sinó que són competència
ara mateix de la Conselleria d’Agricultura. Jo li he de dir una
cosa, Sr. Juan, nosaltres, efectivament, hem tengut reunions
per parlar d’aquesta bassa de reg i la meva contesta sempre ha
estat que nosaltres, i quan dic nosaltres m’ha d’entendre que
em referesc, evidentment, a la conselleria o a ABAQUA, que
és la gestora de l’estació de depuració, i sense que soni
victimista, en som uns afectats més de la problemàtica que
tenim a Formentera.

Perquè és cert que en determinats moments l’aigua que
arriba a la depuradora de Formentera sembla ser que és més
salada del que toca, però és que l’aigua que entra a la
depuradora també. I la depuradora depura, per tant lleva
matèria orgànica, però no dessala, i  això suposa també,
evidentment, doncs problemàtiques de funcionament de
vegades de la depuradora. I per tant treballam amb el Consell
Insular d’Eivissa també i amb la comunitat de regants per
intentar trobar un poc quina és la solució, però per a tots, no
sols per a la comunitat de regants, que tenc coneixement que
evidentment també tenen preocupació, sinó també per la
mateixa gestió de la depuradora.

L’emissari de Talamanca. L’emissari de Talamanca es
llevarà, però... i aquí ja enllaç amb una cosa que el Sr. Font em
comentava, però l’emissari de Talamanca, tot i que sigui
titularitat de la Conselleria de Medi Ambient, ha de passar una
avaluació d’impacte ambiental; és a dir, la Conselleria de Medi
Ambient també ha de passar, com ha de ser i com jo
personalment defens. Per tant, són tramitacions ambientals
llargues, és vera que la construcció del nou emissari de
Talamanca, com bé segur que vostè sap, es va fer d’urgència
per via d’emergència, per tant evidentment la tramitació va ser
molt més llarga, perquè teníem una situació complexa en el
cas de Talamanca, però ara la retirada del nou emissari s’ha de
dur a terme i l’avaluació d’impacte ambiental determinarà,
primer de tot, si és millor llevar-ho o no llevar-ho, hi ha altres
casos a la península que l’avaluació d’impacte ambiental ha
determinat que l’extracció d’emissaris submarins tenia un
impacte superior a deixar-lo, o determinar amb quines
metodologies llevar aquest emissari. Però aquest emissari
passarà per l’avaluació d’impacte ambiental, la seva tramitació
corresponent, que serà, evidentment, la que determinarà la
solució definitiva.

Em comentava que la postura del Partit Popular és destinar
els projectes de l’Impost del Turisme Sostenible a Medi
Ambient, estam d’acord, estam d’acord i estic content que
hagueu arribat a aquest posicionament, i ho dic honestament,
jo sé que hi ha hagut un debat de vegades seriós dins el seu
mateix partit en quina direcció opinar, envers de l’Impost del
Turisme Sostenible, i estic  content que hagi dit aquesta
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intencionalitat; la compartesc. No compartesc tant que s’hagin
de reforçar zones turístiques a través de l’Impost del Turisme
Sostenible, són criteris diferents, totalment respectables
ambdós, però la Conselleria de Medi Ambient és una
conselleria que òbviament, no sols enguany, sinó al llarg de
tots els anys de vigència de l’impost, doncs s’ha vist realment
beneficiada d’aquest impost i es duen a terme l’execució de
molts projectes que sens dubte reverteixen en millores
ambientals per al nostre país. I, per tant, en aquest sentit jo
crec que amb el pas dels anys doncs de cada vegada hi ha més
arguments per defensar aquest impost i sobretot també la seva
aplicació.

Al final de la seva intervenció també em parlava de la
disminució de la inversió d’IBANAT. Jo, si vol, després
m’especifica, jo la disminució de la inversió de l’IBANAT jo
no l’he identificada, de fet jo els he explicat que l’IBANAT
mantenia el pressupost, baixava 300.000 euros, certament els
ho he dit, però els he dit que la baixada d’aquests 300.000
euros era perquè l’empresa ha de deixar de pagar préstec i en
concret ha de deixar de pagar 345.000 euros. Per tant,
entenem que el pressupost de l’IBANAT doncs en aquest cas
es manté almanco en relació amb els anys passats.

I ja, si no m’he deixat res, la darrera consideració que
vostè em feia era amb referència a les serps d’Eivissa, on
certament hi ha hagut al llarg d’aquests darrers mesos,
setmanes, doncs alguna petició per part d’algunes persones
d’Eivissa que demanaven més esforços. Jo li he de contar la
situació que vàrem trobar a l’any 2015, m’ha de permetre que
li recordi, entre d’altres coses perquè haver de ser una decisió
a prendre a la passada legislatura; a l’any 2015 ens vàrem
trobar que la decisió del darrer conseller de Medi Ambient
que hi havia hagut havia estat de desistir d’intervenir en serps,
perquè trobava que era absurd invertir doblers públics en la
captura d’ofidis a Pitiüses perquè la quantitat d’ofidis que hi
ha doncs feia inviable qualsevol tipus d’actuació positiva.

No obstant, el 2015, amb el conseller Vidal al capdavant,
es va decidir, juntament, i seguint estrictament les
instruccions tècniques del Servei de Protecció d’Espècies de
les Illes Balears, es va decidir reprendre campanyes de captura
d’ofidis a Pitiüses, no sols a Eivissa, sinó també a Formentera.
I els comentava abans que des de l’any 2016, que va ser quan
es va començar a posar en funcionament aquest servei, s’han
capturat més de 5.000 ofidis.

A Formentera aquestes campanyes donen resultats
esperançadors, fins i tot, i així ens ho traslladen els tècnics,
poden divisar en un futur a mig i a llarg termini l’eradicació
dels ofidis a l’illa de Formentera.

No és així en el cas d’Eivissa, no obstant això a Eivissa
s’han aconseguit dues coses: primer de tot s’aconsegueix la
disminució de captures any a any, però amb més mitjans, la
qual cosa indica que hi ha una disminució de la densitat; i
també s’aconsegueix, i això és el que ens han dit els serveis
tècnics aquest any, aconseguint localitzar molt més aquests
ofidis a l’illa d’Eivissa. I li dic, perquè li trasllat el que a mi
m’han dit els serveis tècnics, a Eivissa de moment no es pot

parlar d’una eradicació, no es pot parlar d’una eradicació, però
sí que perceben tendències de contenció.

Per tant, els recursos que hi ha hagut i que hi ha en el cas
de les serps a Eivissa des del 2007 són recursos continus i que
sobretot cada any s’han incrementat. I enguany els he comentat
també, mentre explicava el servei d’espècies, o el programa
d’espècies, que s’ha demanat un projecte d’Impost del Turisme
Sostenible dedicat exclusivament reforçar els ofidis d’Eivissa
i Formentera per a la temporada que ve.

Ja passant a les consideracions de la Sra. Santiago,
d’Unides Podem, crec que m’ha demanat pel tema de la
reutilització d’aigua en el cas de Maó-Es Castell, en el cas de
la depuradora de Maó-Es Castell, no record si era aquesta
setmana o l’anterior que ho vaig contestar a una pregunta d’un
diputat del Partit Popular; a Maó-Es Castell és ver que hi havia
hagut certes demandes de construir un terciari a la depuradora
per incrementar el grau de depuració de la depuradora. Però,
com vaig comentar, un terciari sempre es fa... un terciari és un
ús addicional de depuració, sempre es fa si hi ha un ús concret,
i sobretot si hi ha demanda, perquè si no hi ha demanda són
inversions cares, són inversions que duen una tramitació molt
llarga i, per tant, fer un terciari si no hi ha demanda, doncs
evidentment és una inversió no massa eficient. 

En aquest sentit, i també per mor de l’interès que té aquest
govern quant a reutilització d’aigua, sempre que es pugui
evidentment, i jo crec que la tendència a la llarga, no
s’aconseguirà amb quatre anys òbviament, però la tendència a
la llarga en un territori insular com nosaltres hauria de ser la
reutilització el màxim possible, diguéssim; doncs amb aquest
escenari el que s’ha fet és que l’aigua de la depuradora de
Maó-Es Castell s’utilitzarà per refrigerar la centra tèrmica de
Maó, i s’aconseguiran dos factors: en primera instància, donar
sortida i incrementar el grau de reutilització d’aigua depurada
a les Illes Balears; i en segona instància, ajudarà a complir la
normativa en matèria d’emissions per a l’any 2020 de la
central de Maó. I per tant, vàrem entendre que aquesta era una
bona solució de reutilització, que, de fet, també els he de
comentar que, si no ho record malament, el setembre d’aquest
mateix any 2019, des de la conselleria ja es va donar
l’autorització o la concessió per a la utilització d’aigua a
Endesa, que n’és la responsable.

Feia referència als centres d’educació ambiental en el cas
de Menorca, i vostè té raó, és a dir, en el cas de Mallorca
tenim alguns centres propis, en el cas d’Eivissa, crec que vostè
també hi feia referència, hi ha el tema d'Els Amunts, i ens
vàrem trobar a l’any 2015, que més o manco l’equip segueix,
que certament a Menorca hi havia un dèficit en aquest sentit.
Mentre impulsam la possibilitat o estudiam la viabilitat, més
que possibilitat, la viabilitat de centres de formació específics
o d’educació ambiental, sí que és vera que des de la passada
legislatura tenim un conveni firmat amb el Consell Insular de
Menorca únicament i exclusivament per a aquest servei, i això
permet que, a través de la conselleria actualment a Menorca,
des de ja fa uns anys, hi hagi centres i programes d’educació
ambiental, la qual cosa consideram bàsica i essencial perquè
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és un poc el primer escaló de tot el que després ve a nivell
ambiental.

Em parlava de la senyalització dels espais de rellevància
ambiental. Li he d’anunciar que, després d’una tramitació molt
complicada, en matèria de contractació la cosa de cada vegada
és més complicada, però sí que és vera que si no hi ha res de
nou dins el primer trimestre o quadrimestre de l’any que ve ja
es començarà a executar un projecte que es va subvencionar o
es va finançar a través de l’Impost del Turisme Sostenible, el
qual precisament té de fet un sol objectiu que és la millora i
el recanvi de tota la senyalística dels espais naturals protegits,
però no només de parcs naturals i paratges naturals, etc., sinó
també, com vostè comentava, dels espais de la Xarxa Natura
2000.

Per tant, aconseguirem primer de tot tenir una senyalística
millor del que la tenim, són senyals, sobretot en els parcs
naturals que són devora la mar, que entre el sol i la salina de la
mar tenen un desgast molt important, però aconseguirem tenir
aquesta senyalística nova i ens aconseguirem adaptar al manual
de senyalística que diu la LECO, que és la Llei 5/2005, que
ens hem anat adaptant però amb aquest projecte o amb aquest
programa doncs tots els senyals seran igual.

I, si no vaig malament, la darrera consideració o pregunta
que em feia vostè, era quant al Servei de Neteja del Litoral;
aquest és un servei que té un pressupost d’1 milió d’euros,
està externalitzat, té un total de 30 embarcacions arreu de les
Illes Balears, i és un servei que jo sempre ho dic, a mi tant de
bo no haver de donar aquest servei, però la realitat és la que és
i la veritat és que els resultats són prou optimistes. Enguany
que el servei va fer 15 anys s’havien comptabilitzat fins a 700
tones de plàstic recollides de la mar, la qual cosa jo crec que
posa... Són embarcacions que van a gas, és a dir, per tant no
tenen cap impacte sobre el medi marí, i bé, ajuden a retirar la
brossa de la mar.

I també una cosa molt important, rescaten moltíssimes
tortugues marines ferides que les embarcacions i els patrons
es troben i assisteixen també d’alguna manera altres serveis de
la comunitat autònoma, com per exemple el Servei de
Vigilància i Assistència per a la Conservació de la Posidònia.

Entrant ja al Grup de Ciudadanos, vostè feia referència a
una pujada de personal, si no vaig malament. I jo li he de dir
que nosaltres de personal, amb la reestructuració que hi ha
hagut baixam, si no ho he interpretat malament jo als
pressuposts. Però bé, en tot cas, després ho podem matisar.

Quant a la disminució d’ABAQUA i també de les
inversions a les quals vostè feia referència, bé, jo li he
contestat en part, crec, al Sr. Juan que... i també ho he dit d’una
manera crec que prou clara al llarg de la meva intervenció, és
que la disminució d’ABAQUA també es correspon amb la
disminució o haver de deixar de pagar deute de l’empresa, la
situació financera des de l’any 2015 la veritat és que jo li puc
tornar repetir les xifres, si després vol, però des de l’any 2015
doncs el deute s’ha reduït d’una manera progressiva sostinguda

fins a l’any 2020, i la previsió és que aquest pugui reduir-se
encara més de cara a l’any 2021.

Això no obstant, com també comentava abans, les
inversions en tema del cicle d’aigua es mantenen. I fins i tot en
torrents, per exemple, incrementam. Per tant, jo el que els he
dit, aquesta conselleria té moltes línies estratègiques
d’actuació, però també som conscients de la necessitat
pressupostària d’aquestes línies estratègiques i està clar que
la gestió de la l’aigua, des d’un punt de vista holístic i integral
doncs és cabdal per a nosaltres. I hem tengut en compte que
aquesta s’havia de mantenir seguint la línia que ja es va
recuperar a l’any 2015, a l’any 2016, perquè és cabdal.

I per què amb quatre anys ho arreglarem tot a les Illes
Balears? Doncs segurament no, però no podem esperar més,
no es pot esperar més i aquestes inversions han de seguir, però
no només les inversions, no només les inversions, també la
planificació futura. Hem de tenir en compte una cosa, a part
d’inversions, parl d’aigua, a part d’inversions molt costoses,
que és obvi, tenen unes tramitacions extremadament llargues,
la mitjana d’una depuradora pot anar entre vuit, deu, onze anys
de tramitació. Per tant, és importantíssim que es vagin
redactant projectes per executar a mig i a llarg termini per a
així d’alguna manera deixar una planificació feta quant a
inversió d’obra nova en depuració, per posar un exemple.

I després una altra cosa que també m’agradaria remarcar,
ja l’he dita, però també m’agradaria remarcar: manteniment,
manteniment del cicle de l’aigua. I no només parlam de
depuració, que també, que des de l’any 2017 aquesta
comunitat autònoma té un contracte específic de manteniment
per a depuradores. No només de depuradores, també de
torrents; és clar, a l’any 2012, a través d’un conveni amb
l’Estat, en un any es varen gastar 200 milions d’euros en
torrents, ah, a nivell de legislatura, bé, 200 milions d’euros
està prou bé, no?, però això des d’un punt de vista hídric i des
d’un punt de vista ecològic no té absolutament cap sentit,
l’important és fer un manteniment continu de torrents i actuar
en base a criteris. Evidentment, el primer criteri quin ha de
ser? Risc per a persones, aquest ha de ser el primer criteri. I
el segon criteri, evidentment, després fer un manteniment
d’aquells torrents on certament hi hagi punts que ho
necessitin. Per tant, el manteniment és molt important i jo
crec que una conselleria com la de Medi Ambient i Territori
no el pot deixar de banda i, per tant, en aquests pressupost hem
seguit apostant per reforçar també el manteniment de totes les
infraestructures hídriques o hidràuliques.

Em feia referència a un increment de la planificació
forestal. Jo no he apreciat exactament el matís al qual vostè es
referia, però sí que és vera que, també el Sr. Font hi feia
referència, que en aquest programa hi ha hagut aquest
increment o aquest moviment de 3,9 milions d’euros que és el
que fa referència al contracte de mitjans aeris d’extinció
d’incendis forestals, que segur que tots conveni, en aquest
tema segur, que és un contracte imprescindible per a la
comunitat autònoma perquè en depèn tot l’operatiu aeri
d’incendis forestals. Parlam de tres contractes: el contracte
dels helicòpters; el contracte de les avionetes de càrrega en
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terra; i el contracte del vol de l’avió de coordinació, el que es
coneix com a la gavina.

Pas al Grup de MÉS per Mallorca, vostè ha començat, Sr.
Ferrà, demanant sobre el Pla de riscs d’inundació; el Pla de
riscs d’inundació, com bé vostè comentava, es durà a terme
ja... o es començarà a redactar properament, és un pla que s’ha
de fer cada sis anys i que, per tant, ara toca, i és un pla que jo
crec que també tothom aquí convindrà que és importantíssim,
és importantíssim sobretot per tenir consciència d’aquells
punts que puguin ser potencialment més perillosos, com
desgraciadament ja hem pogut viure no sols a les Illes Balears
recentment, sinó encara més recentment també al Llevant de
la península.

Per tant aquest pla és liderat evidentment per la Direcció
General de Recursos Hídrics i hi ha una participació
d’emergència, certament, jo crec que de fet és d’emergències,
hem de fer una tasca conjunta per tal de poder treballar d’una
manera molt més eficient i que els resultats a l’hora de
gestionar determinades incidències, doncs sigui millor. I
humilment ho dic, i evidentment aquest conseller no en té cap
mèrit, és un mèrit compartit a molts d’anys, però sí que és
vera que a la Conselleria de Medi Ambient crec que sabem de
què parlam, tenim un operatiu d’extinció d’incendis forestals
que jo crec que pot ser l’exemple d’organització, mobilització
i actuació envers en aquest cas un incendi forestal que,
evidentment, és el que competeix a la Conselleria de Medi
Ambient.

Vostè  em feia referència a la xarxa foronòmica, que
aquesta xarxa servirà per tenir i per monitoritzar tots els
torrents de les Illes Balears i saber els cabals d’aquests
torrents gairebé a temps real. Per tant, és una xarxa de
monitoreig que el que farà és nodrir d’informació sobretot als
gestors, bàsicament també per poder calcular tota una sèrie de
paràmetres.

Però vostè m’ha fet una... si no l’he entès malament, m’ha
fet una pseudopregunta o una sots-pregunta de per què no
serveix aquesta xarxa. I és interessant això, és interessant
perquè quan va passar allò de Sant Llorenç o allò del Llevant
hi va haver alguns inputs informatius, no record ara bé on, que
relacionaven la xarxa foronòmica amb el que havia passat al
Llevant; la xarxa foronòmica no preveu res, la xarxa
foronòmica inventaria, mostreja el que passa, però no serveis
per preveure, per preveure això ja són models que no depenen
d’aquesta conselleria, ni tan sols del Govern de les Illes
Balears.

El Pla hidrològic de les Illes Balears certament és un
document molt important, és el document que de l’any 2021
a l’any 2027 marcarà el camí de la política hidràulica i hídrica
de les Illes Balears i és el mecanisme que d’alguna manera
també gestiona i ha de gestionar i ha de planificar l’aigua com
a un recurs escàs i finit, que és el que és, sobretot en territoris
insulars com les Illes Balears.

Quant a la fase de la cartografia de la posidònia oceànica,
li he de dir que ja som a la darrera fase, el projecte que es va

iniciar eren tres fases; la darrera era completar les zones on la
cartografia encara no estigui feta i actualment ja completam
aquestes zones, amb l’elaboració de la cartografia de bell nou,
amb una resolució molt alta; es fa amb un sonar de mostreig
lateral i que vaig tenir l’oportunitat de visitar l’embarcació fa
unes setmanes i la veritat és que aquest projecte ja comença
a tenir cara i ulls per a la temporada que ve poder-lo tenir
disponible. Com dic, servirà per a tots els usuaris de la mar,
però també per a tot el món acadèmic, científic, els serveis
tècnics de conselleries com la de Medi Ambient, per exemple,
serà una feina extremadament útil per fer, per exemple, doncs
avaluacions d’impacte ambiental de projectes amb afecció
marina.

Per tant, tendrà una multifuncionalitat important i per tant
el considerarem una molt bona notícia.

El servei de vigilància de la posidònia, i vostè em
demanava les millores per al 2020, el servei en si, que són 15
embarcacions més el suport de 12 embarcacions d’altres
serveis o departaments del Govern, doncs es va contractar en
el seu moment per un plurianual de quatre anys, per tant encara
es troba vigent aquest contracte, però sí que el que hem fet des
de la conselleria, tant des de la direcció general, i també des
de L’IBANAT, que és qui d’alguna manera aglutina aquest
servei, és cada any, en funció de les peticions de la gent que
treballa en aquest servei, que és qui realment està cada dia
damunt la mar, hem anat incrementant els mitjans per poder
fer més eficient el servei; vàrem començar amb visors
manuals o amb mirafons manuals; l’any passat vàrem comprar
càmeres subaquàtiques per prendre mostres d’una manera molt
més eficient i enguany ja hem incorporat un robot submarí
teledirigit des de la mateixa embarcació per poder fer
qualsevol tipus de consulta subaquàtica.

I per a l’any que ve, per mor que aquesta prova pilot ha
funcionat, els he de dir que s’incrementaran aquests robots
submarins, per tant, totes les embarcacions podran disposar
d’aquesta nova eina. I per tant les millores sempre van en
funció del requeriment que els mateixos serveis tècnics ens
diuen.

Quant als ens de residus que vostè em comentava, bé,
bàsicament la referència en aquest sentit és Catalunya,
Catalunya du molts anys treballant en aquest sentit i en el seu
moment també doncs varen ser uns gran aliats a l’hora
d’elaborar la Llei de residus, on el director general, Sebastià
Sansó, també té molta relació amb comunitats com Catalunya,
com Navarra, que també són prou pioneres en aquest sentit i
que, per tant, el referent en aquest sentit va ser Catalunya. I les
finalitats bàsicament són la gestió del fons de prevenció i
gestió de residus; la creació de l’oficina de prevenció de
residus, i aquesta oficina és cabdal perquè d’alguna doncs
ajuda i ajudarà a incrementar la conscienciació i la informació
en aquest sentit.

I al cap i a la fi serà la seva gran funció sobre la qual hi
penjaran evidentment tot un seguit d’encomanes, serà
desenvolupar i ajudar a desenvolupar la Llei de residus. I
aquesta Llei de residus l’hem de començar a desenvolupar des
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de ja i així ja ho fem. És imprescindible que aquesta llei d’aquí
a quatre anys s’hagi desenvolupat amb el grau que hagi pogut,
perquè la llei s’ha de desenvolupar bé, però s’ha de
desenvolupar i amb aquestes estam ara mateix.

I vostè em demanava també, finalment, si no ho record
malament, per les espècies invasores; li contestava no sé a
quin grup parlamentari sobre el tema de les serps a Eivissa. El
tema de les espècies invasores és cabdal, és un dels factors
que més afecta la biodiversitat, no només de Balears, sinó de
qualsevol indret, però que té molta més importància en espais
insulars com el nostre. Per tant, el tema de les espècies
invasores jo crec que és un tema que no podem deixar de
treballar-hi.

Vàrem creure des del principi, en contra d’algunes veus en
el seu moment, amb la lluita contra la vespa asiàtica, a l’any
2019 no s’ha trobat cap niu de vespa asiàtica a causa de la
intervenció immediata que hi va haver. Vàrem creure en la
disminució dels ofidis a les Pitiüses, les xifres que ens arriben
de l’operatiu que tenim ens marquen un camí realment
optimista, sobretot a Formentera, com deia abans. I per això
hem incrementat i hem incrementat a través d’un projecte de
l’Impost del Turisme Sostenible, que és i que està enfocat i
encaminat a aquesta finalitat i sobretot també hem incrementat
el pressupost del COFIB, que és l’ens propi de la conselleria
o del Govern que es dedica a aquestes finalitats.

Quant a la intervenció del Sr. Jaume Font, en primer lloc
agrair la seva intervenció i, sobretot, el to constructiu, és una
persona que coneix molt bé aquesta conselleria, com no pot
ser d’altra manera i sobretot coneix la seva realitat i les seves
problemàtiques, que jo puc compartir; poca cosa li he de dir,
Sr. Font, perquè crec que ha fet una diagnosi que, bé, que a mi
ara em toca gestionar cada dia i que la toc amb les mans cada
dia, i crec que no li podré posar cap emperò a res del que ha
dit.

Vostè ha fet una comparativa a nivell d’ingressos de l’any
2007 a l’any 2020, on certament hi ha un increment en les
xifres que vostè m’ha donat de la conselleria d’uns 22 milions
d’euros i és prou equiparable, però jo crec que aquella
conselleria era prou equiparable per àrees a la que tenim ara,
amb alguna diferència però més o manco equiparable, amb uns
22 milions d’euros. I també li he d’afegir una cosa, que
aquesta conselleria de cada vegada ha d’afrontar nous reptes,
és a dir, el tema d’invasores és un tema que és vera que els
darrers anys sembla que hi ha hagut com a una eclosió
important, anys com el 2007 i molt abans evidentment hi havia
plagues forestals, sempre n’hi ha hagudes i són... però sí que
és vera que ha d’afrontar nous reptes.

El tema, evidentment, ara és vera, que això sí que és una
decisió política en el seu moment, però de començar a
treballar i a involucrar recursos públics, no sols econòmics,
sinó també de mitjans humans quant a la conservació marina,
sens dubte és un repte, i d’aquí vull aprofitar per agrair a tot el
personal de la conselleria que treballa també en aquest sentit
cada estiu, però sí que és vera que és una conselleria que, pel
volum de feina, sobretot també, com vostè perfectament ha

desglossat, el volum de feina administrativa, perquè al cap i a
la fi és fiscalitzadora de moltes coses, doncs és cert que en
determinades àrees, i jo no li puc negar, Sr. Font, en
determinades àrees som deficitaris, aquesta comunitat
autònoma és deficitària, i segur que altres conselleries també,
és a dir, jo no les conec però la de Medi Ambient certament
hem de treballar i com a Govern hem de treballar i com a
conseller serà una de les fites importants que, evidentment,
treballaré per incrementar personal sobretot en algunes àrees
que vostè ha tocat les tecles a la perfecció.

En temes de cànon d’inversió, li he de dir que crec que des
del 2015 fins al 2018, que aquí tenc la xifra, s’han invertit 220
milions d’euros de cànon, només el 2019 es varen invertir 53
milions d’euros de cànon. Jo crec que el cànon s’ha d’invertir
en això, és a dir, el conseller Vidal ho va tenir clar i jo li tenc
més que clar, és a dir, el cànon ha d’anar a sanejament, a
inversió d’obra nova, però també, com comentava abans a
manteniment.

La comissió, vostè feia referència a la falta de personal
tècnic, que jo ja li he dit que és indiscutible aquesta apreciació
i no en queda d’altra que reconèixer-ho, i feia referència
bàsicament a recursos hídrics i a la Comissió Balear de Medi
Ambient. La Sra. Garrido també crec que hi feia referència, la
Comissió Balear de Medi Ambient, evidentment també, com
tots els departaments, més personal òbviament no n’hi
sobraria, però sí que és vera que la Comissió Balear de Medi
Ambient que al cap i a la fi l’únic que fa és tramitar projectes
en base a tots els informes tècnics que va demanant a la resta
de departaments, moltes vegades el que ens trobam a la
comissió és que hi ha un requeriment de com està aquest
projecte i en realitat el que passa és que esperam informes
preceptius i vinculants d’altres, entre d’altres també de
departaments de la conselleria, no hi ha cap objecció en
reconèixer-ho, però sí que és vera que, més que una falta de
personal, que també, hi ha aquesta manca de vegades de
diligència per part de tots els consultats.

Emergències, bé, jo  no hi estic d’acord, i evidentment
vostè sé que és un dels grans impulsors de les iniciatives
parlamentàries que s’han dut a terme en aquest parlament, i
nosaltres treballarem, conjuntament amb Emergències, per
definir, precisament, com bé vostè comentava, el paper de
l’IBANAT dins les emergències que no siguin incendis
forestals, per tant dins tots aquells plans que no siguin
l’INFOBAL, sinó que siguin la resta de plans d’emergències.
Ho treballarem, es treballa a nivell tècnic, treballam, entre
d’altres, per exemple, també l’INUNBAL, i aquí treballarem,
com bé vostè comentava, efectivament aquest paper de
l’IBANAT.

Nosaltres, a la passada legislatura de la conselleria, ja es
va fer una primera passa, almanco a nivell intern, que és fer un
protocol d’intervenció de l’IBANAT i de tot el personal de la
conselleria, IBANAT, Recursos Hídrics i agents de Medi
Ambient, per a com ens organitzam a nivell de conselleria a
l’hora d’haver d’anar a una emergència que no és nostra. I la
veritat és que funciona, l’organització, la planificació donen
resultats. I jo estic  d’acord amb vostè que aquests matisos,
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sobretot en els plans que no són INFOBAL i que, per tant, no
depenen de la nostra conselleria, doncs s’han de matisar.

La condició dels bombers forestals ho estam parlant
certament amb el comitè  d’empresa, jo ja he tengut alguna
reunió des de la gerència, de l’empresa també hi ha reunions
en aquest sentit per a aquest tema i per a d’altres temes que
també preocupen l’empresa i el seu comitè d’empresa doncs
com poder treballar-los. Hi ha temes en què evidentment té
més pes de decisió la conselleria i n’hi ha que s’hauran de
parlar amb altres conselleries per veure quin recorregut, quina
viabilitat puguin tenir, però coneixem aquesta preocupació i el
compromís que jo vaig adquirir amb el comitè d’empresa fa
poques setmanes era evidentment seguir treballant en aquesta
línia.

I la darrera consideració que vostè em feia l’he contestada
també no sé a quin grup, però sí, és a dir, les obres del Govern
almanco, almanco des de la legislatura passada passen tots els
tràmits ambientals que han de passar. I he de dir que som molt
crític amb la normativa ambiental estatal, som molt crític; per
exemple, no puc entendre, jo no puc entendre com un pla
d’ordenació de recursos naturals pugui passar o hagi de passar
una avaluació d’impacte ambiental estratègica, jo no ho puc
entendre; és a dir, un document ambiental per millorar la
situació ambiental d’un espai ha de passar una tramitació
ambiental.

Jo no ho puc entendre i això són les vegades..., altra cosa
és que el Govern vulgui fer, per posar un exemple extrem, un
aparcament públic a un espai natural protegit, com vàrem fer
a Es Trenc, òbviament ha de passar una avaluació d’impacte
ambiental, aquí no hi ha cap dubte, però un document de
planificació que l’únic que fa és millorar la situació ambiental
de l’espai hagi de passar una avaluació d’impacte ambiental jo
no ho compartesc, però la llei és la llei i així ho fem.

I ja, per acabar, a la Sra. Garrido, bé, les inversions en
aigua, crec que li he contestat al Sr. Juan, és a dir, jo no puc
estar-hi d’acord, jo crec que les inversions en aigua,
planificades en aquest pressupost, però sobretot també un poc
veure l’històric des del 2015 fins ara, crec que són xifres que
parlen per si soles.

Quant a la posidònia també ja he contestat.

Agrair les seves felicitacions, crec que va ser un repte en
el seu moment com a comunitat autònoma engegar algunes
iniciatives en aquest sentit que varen generar molta feina de
consens i molta feina de partic ipació, però jo crec que any
rera any els resultats tenen una perspectiva molt optimista, i
hem de seguir en aquest sentit. I, per exemple, la cartografia
de la posidònia, la qual li contestava abans, doncs és un
exemple d’aquesta voluntat de poder seguir en aquest sentit.

La Serra de Tramuntana. La Serra de Tramuntana doncs té
molts de reptes per endavant, com vostè també coneix, jo crec
que s’ha de fer conjuntament una feina amb el Consell Insular
de Mallorca per incrementar la coordinació entre les dues
figures principals que té la Serra de Tramuntana, que és el

Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO i el paratge
natural de Serra de Tramuntana que depèn de la conselleria,
això ja ho he pogut parlar, amb vostè ho parlàvem la passada
legislatura, però jo ho he pogut parlar amb la mateixa
presidenta del Consell Insular de Mallorca, per veure si, d’una
manera o de l’altra, perquè jo crec que tampoc no ens hem
d’obsessionar amb la fórmula, simplement de millorar aquesta
coordinació.

I també, doncs un dels reptes d’aquesta legislatura, que
també està recollit als acords de Bellver, és precisament la
revisió de la LECO, on a partir d’allà també es podrà interferir
en la Serra de Tramuntana i millorar algunes coses que amb els
anys de gestió ens adonam que es poden millorar. Però la
serra, certament, necessita cura; des de la passada legislatura,
a través del FOGAIBA, però gestionades des del Servei de
Gestió Forestal, doncs donam ajudes a propietaris que siguin
dins sòl forestal, que es puguin veure beneficiats també per la
gestió de les seves finques, cosa que és imprescindible, entre
d’altres coses també, per a la prevenció d’incendis forestals.

La lluita de la disciplina urbanística, en contra de la
disciplina urbanística, certament la passada legislatura es va
firmar un protocol entre el cos dels agents de Medi Ambient
i l’Agència de Disciplina Territorial de Mallorca, que té uns
resultats espectaculars, la veritat; hi ha una fluïdesa
d’informació que ajuda moltíssim a la finalitat per la qual es
va firmar aquest acord. I la meva voluntat és de poder-ho
signar amb la resta d’illes, de fet vaig tenir l’oportunitat de ja
poder-ho comentar amb el conseller de Medi Ambient i
presidència del Consell d’Eivissa, la possibilitat precisament
de fer alguna actuació, li vaig posar, evidentment, l’exemple
que s’havia fet la passada legislatura a Mallorca, per veure si
podem tirar endavant aquestes iniciatives que jo, i d’acord amb
vostè, crec que són importants, sobretot pels resultats que
aboquen.

I quant a l’agilitació dels tràmits, bé, ja ho comentava un
poc abans, crec que en determinades àrees sí que és molt
necessari reforçar el personal, sobretot, per exemple, a
Recursos Hídrics, on tenim al voltant de 6.000 expedients
anuals i, per tant, és una feina ingent des d’un punt de vista de
tramitació, i jo crec que en aquests casos sí que és essencial
reforçar personal. Però també, certament, com vostè
comentava, hi ha altres mecanismes que els impulsam també,
de reorganització, optimització dels recursos que tens,
recursos personals, optimització dels mecanismes de filtre
d’expedients, i en això fem feina actualment a Recursos
Hídrics, i a la passada legislatura vàrem molta feina en aquest
cas a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat,
sobretot amb el tema dels sancionadors, i aconseguírem fins
i tot que cap sancionador que entràs a la direcció general,
actualment és igual, no prescrigui, cosa que a l’any 2015 no
ens vàrem trobar amb aquesta mateixa situació.

I, Sra. Presidenta, si no m’he deixat res, crec que ho he
contestat tot.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara tornem als torns de
rèplica els quals els record que són cinc minuts per a cada
representant parlamentari, i seré prou estricta perquè ja duem
retard.

Llavors, donarem el primer torn de paraula al Sr. Juan,
representant del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, li agraeix al conseller que
hagi aclarit alguns dels temes i li agrairia també si algun que
s’ha oblidat en el segon torn ho pot aclarir: li havia preguntat
si tenia previst que es poguessin reutilitzar les aigües de la
bassa de Sa Rota, que no sé si això, que no sé si això... la bassa
de Santa Eulària, la bassa de Santa Eulària.

També li havia preguntat si finalment, ja sé que aqueixa és
una pregunta tal vegada reincident, si amb aquest pressupost es
podrà pagar a l’Ajuntament de Santa Eulària els famosos fangs
aqueixos.

També li he preguntat, bé, li he preguntat què faria, què
prioritzaria, quines obres creu que s’haurien de prioritzar si
tengués 20 milions més, que ha estat quan crec que la Sra.
Garrido ha dit el que farien amb tots  els  milions de les
autopistes; i jo li he de dir que això no forma part d’aqueixa
compareixença, però, miri, la... no, bé, quan no tenen
arguments se’n van sempre a les carreteres, ja fa molts anys
que en parlen; miri, jo crec que encara tenia cabells quan es
feia aqueixa carretera.

(Remor de veus)

Ja li he dit, la passada legislatura es va fer una comissió
informativa i va quedar ben clar que no hi havia cap problema,
que l’únic problema que hi va haver aquí és que el Sr.
Carbonero crec que va autoritzar uns pagaments que eren
il·legals, amb la qual cosa això és l’únic que es va detectar.
Per tant, mirin, no li doni més voltes.

Quant a les indemnitzacions que també han parlat, miri,
vostès, jo, és una opció política legítima que es modifiquin les
lleis i que a través de les modificacions de les lleis hagin de
pagar qualque indemnització  supermilionària, això els ha
passat amb la Llei del sòl, i els passarà en altres coses; és
legítim que ho facin si ho volen fer, però, miri, no ens doni
(...)

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, per favor.

EL SR. JUAN I GUASCH:

..., sí, naturalment, han pagat prou milions i vostè, si no, ho
miri.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, per favor.

EL SR. JUAN I GUASCH:

I recentment, a un ajuntament dels seus, fa dos dies, per
mor d’un acord de ple possiblement hauran de pagar també
unes indemnitzacions; són acords polítics, legítims, però,
miri, cadascú que assumeixi les seves responsabilitats.

Llavors, si sap quines són les coses que es podrien
prioritzar.

Llavors, també li havia comentat, no sé si això m’ho pot
anticipar, tal vegada, si té previst, quins d’aquests projectes
que està previst redactar aviat, si se’n podrà adjudicar algun;
perquè seria important saber quins es podrien adjudicar, és a
dir, licitar i adjudicar, que jo crec que seria interessant que se
sapigués.

Bé, vostè ha dit, fer comparacions sempre és dolent, és
cert, és a dir, comparar i dir què havien fet vostès a la
legislatura 2011-2015, miri, 2011 a 2015 i vostè aquí segur
que estam d’acord que en molts de punts no tenim perquè
coincidir, sabem com trobàrem l’estat financer del Govern,
això tots crec que ho coneixem, no era bo, però és que, a més,
el producte interior brut es trobava decreixent. Ara creixia,
vàrem arribar a un 4% de creixement i ara ens trobam a poc
més d’un 1, però, vull dir que hi ha molta diferència quan
tenim les possibilitats.

I jo crec que tots tenim interès i tots en tenim del cicle de
l’aigua mirar d’invertir-hi el màxim possible, però les
possibilitats són les que són.

I miri, vostè ha dit que invertia un 60%, és una bona
quantitat, un 60% de mil és molt, però un 60% de 10.000 és
molt més. Per tant, jo el que li havia comentat aquí era que em
semblava poca la quantitat de l’Impost del Turisme Sostenible,
em semblava poc el 2%, que en els pressuposts ordinaris, no,
alerta, en els ordinaris, no en les inversions que tenen
previstes fer, que vagin aquí, que encara no ho sé, ja ho miraré;
però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

EL SR. JUAN I GUASCH:

... jo pens que és poc i s’hauria d’invertir una quantitat més
grossa perquè aquest impost al final acaba essent un engany als
turistes que el paguen i als ajuntaments i a tots els que crèiem
que aquest impost havia d’anar destinat al que s’havia previst.
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Què més? Bé, quant al tema de l’IBANAT, jo, simplement,
m’havia basat, lògicament, en el que hi ha penjat amb l’impost
ordinari, i amb l’impost ordinari e l capítol 6, inversions,
1.565.000 el 2019, i el 2020, 857.000, per això havia dit que
hi havia una baixada en aquest capítol, el capítol 6 d’IBANAT,
senzillament és el que està penjat aquí.

Quant a les serps, hi ha una partida que millori el que hi ha
al pressupost, em sembla molt bé, vull dir, no hi ha res a dir.
L’important amb el tema de les serps és que, a part de
controlar les que tenim o de caçar-les, és que es prenguin
mesures de prevenció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. JUAN I GUASCH:

... que siguin... -d’acord, ja acab-, eficaces, perquè encara
poden entrar altres espècies, que seria doncs empitjorar la
situació. I en principi res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Té el torn de paraula la Sra.
Santiago, veig que es troba absent en aquest moment,
representant d’Unidas Podemos.

A continuació, té el torn de paraula el representant del
Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Tenemos claras las problemáticas
prioritarias en el ciclo del agua y protección medioambiental
en nuestras islas, que han dado lugar a múltiples preguntas
escritas, realizadas por este diputado a su conselleria, y que,
bueno, muchas aún no han sido contestadas, y que, según mi
punto de vista, indican las principales preocupaciones, estas y
otras que podemos resumir, por ejemplo, en el problema con
depuradoras en las cuatro islas, de las cuales algunas, como en
Ibiza, pues solo depuran realmente un porcentaje inferior al
60% de las aguas; emisarios de Talamanca y Formentera, el de
Sa Savina, que degradaría, por ejemplo, la posidonia al ritmo
del 24% anual; limpieza y acondicionamiento de canales y
aguas; separación de aguas residuales y fecales en las vías de
evacuación para evitar que con lluvias substanciales haya
vertidos, es el caso del Parque Natural de Ses Salines, Ibiza,
Sant Josep; acabar obras en centrales de depuración, como por
ejemplo Sa Coma en Ibiza; asegurar el acceso al agua potable,
por ejemplo en Ibiza también, lo que hoy no es el caso, y
conlleva el pago de agua muy cara y que no sirve para el uso de
personas y animales de compañía y que obliga a comprar
además agua potabilizada para beber; limpieza de playas de
residuos de microplásticos, por ejemplo, lo que hoy se hace
más que nada por ONG o grupos particulares; protección
contra las especies invasoras, como ya Ciudadanos indica a
menudo, también lo hace El Pi y también lo hace MÉS, que es
algo muy urgente por ejemplo también en Ibiza. 

Desde Ciudadanos pedimos al Govern que se pueda
proceder al aumento de los programas correspondientes que
hemos indicado y que consideramos como prioritarios para
nuestras islas, o  sea que simplemente pedimos que revisen
estos puntos y, bueno, pues que haciéndolos tendrá nuestra
ayuda y nuestra colaboración.

Gracias, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Benalal. A continuació té el torn de
paraula el Sr. Ferrà, representant del Grup MÉS per Mallorca.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt ràpidament, bé, he de dir
que compartim gran part de les reflexions que ha fet el
representant del Grup Parlamentari El Pi, especialment pel
que fa referència al paper de l’IBANAT a emergències, però
també evidentment deixam la reflexió que evidentment no hem
de desvestir un sant per vestir-ne un altre, i hi ha una imatge
col·lectiva, a vegades, que no és la d’aquí, no dic que sigui la
d’en Jaume Font, ni prop fer-s’hi, però sí que hi pot haver una
imatge que els bombers a l’hivern no fan feina, els bombers
forestals no fan feina. Tot al contrari, és a dir, durant l’hivern
es fa molta tasca, molta feina de prevenció i altres feines. Per
tant és important que tenguem això molt en compte a l’hora
d’implementar o de preparar l’IBANAT per actuar en
emergències, especialment, i ja s’ha dit aquí, actuar amb
l’INUNBAL, i és una reflexió que feim perquè creim que les
inundacions han passat de ser un tema que hem tengut com a
puntual o ocasional, a ser un problema que cada vegada més es
va repetint d’una manera constant, que any rere any, amb morts
o sense, per desgràcia amb morts, o sense, tenim durant els
mesos d’agost, setembre, octubre, novembre. Per tant sí que
creim que és una bona mesura, és una mesura que ja es va
proposar l’any passat, i que la compartim.

Sr. Conseller, només una coseta: del pla de gestió de
riscos d’inundacions vostè, (...) xarxa foronòmica, perdó, no
del pla de gestió, de la xarxa foronòmica, quan li he fet la
reflexió del perquè no serveix vostè m’ha contestat crec que...
Jo em referia al que vostè  deia, però també em referia a la
percepció que aquesta xarxa foronòmica pot actuar com altres
sistemes d’alarma que s’empren a la península, sobretot per a
preses o per a rius amb uns cabals molt amples, que donen un
avís, poden donar un avís, i l’administració pot preveure una
inundació... en hores. Crec que no és el cas, crec que també és
una percepció a vegades que pensam que quan ve una
torrentada la torrentada ve progressivament i va pujant el cabal;
no és així, normalment. Molts ho vàrem veure a Sant Llorenç,
és una onada, diguéssim un tsunami, encara que el representant
del PP es posi un poc nerviós, però un tsunami, que és el que
ens ve a vegades en els torrents. Per tant crec que hem de
saber..., hem de saber per a què serveix i per a què no serveix
aquesta xarxa.

I res més per part meva, Sra. Presidenta. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. És el torn del Grup Parlamentari VOX,
però suposo que no l’utilitzaran, veig que el Sr. Campos se
n’ha anat. Llavors és el torn del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i  senyors
diputats . Sr. Conseller i el seu equip, gràcies per les seves
explicacions, i crec que tendrem ara on fer la feina. Nosaltres
presentam esmena a la totalitat; una de les justificacions és la
manca de doblers a recursos hídrics, però nosaltres, amb
aquella actitud que quan passa l’esmena a la totalitat
lògicament ens posam a fer feina en les esmenes, i hem
aconseguit molts d’acords aquests darrers quatre anys i esper
poder aconseguir acords amb vostès. 

Haurem de menester que a la portaveu del PSOE, la Sra.
Garrido, en aquest tema de recursos hídrics, no parl del
personal de la Comissió Balear de Medi Ambient, li hem de
fer entendre el tema dels 6.000, el tema dels 6.000
expedients. És a dir, és impossible anar a una administració
electrònica per arreglar aquest tema. Conec perfectament com
podria ser una digitalització i tot això, que sí, està bé, però no.
Per poder fer això hem de començar de zero i en tenim 6.000,
i 6.000 és la pera, amb la qual cosa nosaltres intentarem que
aquesta conselleria i amb la col·laboració del PSOE, si pogués
ser, que és bàsic, i lògicament Podemos, es pogués
desbloquejar aquesta qüestió  i ens poguéssim posar un
termini, que en quatre o cinc mesos particulars, empreses,
associacions, institucions, consells, poguessin tenir
desbloquejats els seus projectes, que no vol dir que hagi de ser
favorable el que toqui dir  l’informe; potser han de fer
correccions i potser no n’han de fer. 

I després jo, un dia parlant amb vostè, crec que allò d’una
instrucció interna per a realment segons quines qüestions els
ajuntaments no les hagin de repetir, perquè potser ja ha passat
qualque informe d’aquests, ho podríem intentar corregir,
perquè hi ha ajuntaments que els hem fet saber que la
conselleria ha dit: “A veure, però si aquí hi ha hagut un
projecte per mirar una zona inundable no importa ho tornem
a fer”, i li diuen: “Bé, però com que no hem rebut cap
informació ho tornarem enviar”, i potser aquí també llevaríem
potser un 6  o un 7, un 8 o un 9% dels projectes que tenim
aturats.

Dues apreciacions. La Directiva europea de la qualitat de
les aigües de bany és una directiva fotuda, és fotuda, es
fotudeta. Bé, complim, fantàstic, jo no aniré a gratar això. Jo
no dormia, qualque vegada, no dormia per aquesta qüestió.

Jo discrep una micona d’això dels terciaris, m’explicaré.
Entenc que no tenim doblers per fer terciaris pertot, això ho
vull posar com a..., que siguin els fonaments, però a un
territori continental és evident que és molt més fàcil la
reutilització dins el territori; per començar té la mar lluny, té
la mar molt lluny, no hi pot anar; jo què sé, si és a Zamora ho

té complicat, però en canvi un territori que són unes illes, si
no tenim gent que vulgui emprar l’aigua, és vera que amb un
bon secundari pot funcionar. Però tenim una gent al voltant de
l’illa, que és la posidònia, que són els que hi viuen, que és del
que vivim... Per això pens que els terciaris..., no té doblers
suficients, ho sé; hauríem de poder arribar a això i tot.

I acab amb una..., era una apreciació personal que no estic
en contra del plantejament que ha fet, com vol tirar endavant
les EDAR, en cap moment. I una darrera qüestió. Parlàvem
d’IBANAT, i vostè funciona, miri si funciona, miri si funciona
bé aqueixa coordinació que hi ha un cap de fibló a Menorca i
qui surt a la foto? IBANAT!, no en veu cap altre, ni en veu cap
altre. I els d’IBANAT com els veu sempre?, bruts!, mascarats!,
i els  altres, perfectes, fins i tot el mocador que duen aquí,
blanc, blanc, impol·lut, Ariel. Davant aquesta qüestió té el
nostre suport.

I el tema dels bombers forestals, que estan dins aqueixes
brigades d’IBANAT, és una acció també social, aquesta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -acab-, aquesta qüestió és bàsica perquè la motivació per fer
feina és fonamental, i no tothom queda al perímetre, a la seva
conselleria la gent entra dins el perímetre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. És el torn de Grup Mixt, que es
troba absent. I ja, per últim, la representant del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta, i molt breument, crec que per ventura per
aclarir un parell de..., o matisar una mica la meva intervenció.

Quant al personal necessari a la Conselleria de Medi
Ambient crec que ho hem manifestat en nombroses ocasions,
som plenament conscients que els expedients es tramiten amb
gent, per tant es necessita gent, vull començar per aquí. Ara,
també crec que hi ha mesures que es poden implementar i que
a vegades no passen només per gent, sinó aplicant criteris de
modernització moltes vegades aconseguiríem que les coses
fossin molt més àgils.

I després ja aclarir al Sr. Juan una cosa i és que l’ITS es
destina per fer front a les externalitats del turisme i les
externalitats del turisme no únicament és posar guapes les
zones turístiques, van molt més enllà aquestes externalitats.
Per tant, l’ITS s’ha de destinar, entre altres coses, a habitatge
i aquest pressupost el destina també a habitatge.
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I després, ja per acabar, dir-li que és cert que els models
territorials  del seu partit i del meu, o de l’esquerra, són
totalment distints, això és una de les coses que més ens
diferencia, el model territorial. I pagar o haver d’indemnitzar
la protecció d’un espai natural és una cosa que podem assumir
com a societat i hem d’estar disposats a assumir-ho com a
societat, e l que no podem estar disposats a assumir com a
societat és haver de pagar quantitats milionàries per una
llicència mal donada, de forma totalment irregular, quan la
gent que la va donar va acabar a la presó, i ara l’ajuntament i la
societat de Mallorca seran obligades a pagar aquestes
quanties. Això és el que no ens podem permetre, perquè això
el que va fer va ser, en un espai de rellevància natural,
construir-hi quatre edificis de pisos i vendre-los, i a la gent ara
se l’ha d’indemnitzar. 

Ja per últim, quant a les autopistes d’Eivissa, Sr. Juan, miri
la comissió, perquè el que va concloure és que hi va haver un
sobrecost desmesurat de les autopistes d’Eivissa per part de
qui les va contractar. Ara, aquest pressupost que avui
analitzam, la Conselleria de Mobilitat té més de 30 milions
d’euros per pagar la concessionària de les autopistes d’Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Garrido, m’agradaria que se centrés en el tema dels
pressuposts. Gràcies, Sra. Garrido.

Ja, per últim i per respondre dubtes i preguntes, té la
paraula el Sr. Conseller, el Sr. Miquel Mir.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També intentaré respondre
totes les preguntes.

Sr. Juan, sí que és vera que en el tema de Santa Eulàlia,
disculp no haver-li respost, però li faig sobre les dues coses
que vostè em plantejava: en primer lloc, vostè feia referència
a la reutilització de l’aigua. I la situació actual en aquest cas és
un poc la mateixa que li comentava en el cas de Formentera,
el problema és la salinitat amb la qual l’aigua entra a la
depuradora i, per tant, això és un problema, com li comentava,
però també per a la gestió de la depuració , perquè la
depuradora..., és un tòpic, però és gràfic dir-ho, la depuradora
no dessala, sinó que depura. Però sí que és vera que
actualment, i segons el coneixement que jo tenc, la
Conselleria d’Agricultura també estudia la possibilitat de
reutilització per a reg, precisament de l’aigua depurada de
Santa Eulàlia, perquè a les basses de reg i a les comunitats de
regants, la competència d’aquesta reutilització és la
Conselleria d’Agricultura, evidentment a la passada legislatura
sí que tot estava dins una mateixa conselleria, però com vostè
sap ara és una altra conselleria i se n’estudia la viabilitat.

Els fangs de Santa Eulàlia. Li puc assegurar que el Govern
és el primer interessat que es pugui construir una planta de
tractaments a Eivissa. Es va intentar des de la passada
legislatura fer un conveni amb el Consell Insular d’Eivissa, per

una cosa, perquè la gestió en aquest cas dels fangs, és
competència insular. Per tant, el Govern directament no pot
pagar aquesta extracció, és un tema estrictament jurídic
administratiu, i es va proposar fer un conveni al consell insular
que no es va arribar a signar.

I li puc assegurar que jo crec que el que es necessita és
això, la construcció d’un lloc de tractament, igual que a
Mallorca que va a tarifa i, per tant, jo crec que és la solució
definitiva a una situació d’incertesa que de vegades, també
depenent de les sensibilitats que hi ha a part i  banda, doncs
prospera més o prospera manco. Però que és un problema del
qual som coneixedors i que, com a govern, doncs també ens
agradaria que es pogués arreglar.

Em tornava demanar la priorització d’obres amb 20
milions d’euros més. Bé, amb 20 milions d’euros més es faria
tot el que es pogués fer amb 20 milions d’euros més, però
aquí també..., no ho faré perquè si la Sra. Garrido no ho hagués
fet, ho ha hagués fet jo, li hagués fet jo. Quan parlam de 20
milions d’euros més, 20 milions d’euros manco, de vegades
fa contestar en segons quin sentit, però faríem tot el que es
pogués fer. 20 milions d’euros, avui en dia executar dins el
marc normatiu en matèria de contractació, té el seu
recorregut, i com els he dit i això passa ara, però passava abans
i passarà demà, les inversions en aigua, per posar un exemple,
són inversions que a part de costoses, tenen una tramitació
farragosa i molt, molt garantista.

Els projectes a redactar. Els projectes a redactar jo crec
que ho he fet a la meva intervenció inicial i jo els he esmentat
tota una sèrie de redaccions de projectes que es tenen en
ment, que els tenc aquí: l’EDAR de Consell, Sineu, Felanitx,
Sa Pobla, Es Mercadal i la xarxa de sanejament de Can Bossa
i de Formentera.

La planificació és cabdal, és a dir, la redacció d’un
projecte en una legislatura precisament ha de tenir aquest
objecte, tenir projectes redactats i li he de recordar perquè ja
he fet esment també a la meva legislatura, que el Sr. Company
no va deixar cap projecte redactat, cap, i fer una tramitació, la
redacció d’una obra hidràulica és molt complicada des d’un
punt de vista tècnic, però després s’ha de tramitar. Per tant, no,
no, és que jo li he dit, és que, per exemple, una depuradora,
doncs pot tenir una tramitació de 10 a 12 anys de vegades; és
a dir, són tramitacions complexes, indistintament de qui hagi
al govern, Sr. Juan, que això no importa, siguin vostès, siguem
nosaltres, sigui qui sigui, són obres complicades de redactar
i de tramitar. I sigui qui sigui a la pròxima legislatura, agrairà,
com és normal i crec que tots hem de mirar cap aquesta
direcció, agrairà trobar projectes fets per poder començar a
tramitar i a executar.

I un poc la intenció, a posta la meva intervenció l’he
dividida en quatre blocs molt concrets: obres previstes per a
sanejament, obres previstes per a abastament, obres previstes
de manteniment i redacció de projectes. La redacció de
projectes evidentment ja és a mig-llarg termini, com he dit, no
tant per executar en aquesta legislatura, o enguany, o l’any que
ve, o d’aquí dos anys.
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La disminució de l’IBANAT. Bé, ja li he contestat. Deixi’m
que li digui que també evidentment l’IBANAT, també ho he dit
a la meva intervenció, l’IBANAT, així com ABAQUA, o així
com la Direcció  General d’Espais Naturals, doncs també
durant l’any 2020, que no els hem ficat en aquests
pressuposts, perquè tampoc no és qüestió de vendre fum dues
vegades, cosa que s’hagués pogut fer perfectament, però que
evidentment va incorporant les anualitats d’execució de
projectes d’ITS que ja té actualment i, en concret, és gairebé
1 milió d’euros a l’IBANAT, que s’incorporarà dins el seu
pressupost d’execució per a aquest proper any. Però jo li dic,
és a dir, l’IBANAT, Sr. Juan, manté el pressupost que va tenir
l’any passat, que varen ser aquells 300.000 euros, que són els
345.000 euros que es deixen de pagar de deute.

I també li he d’agrair aquest interès per l’IBANAT, no sé si
recorda les 34 persones que varen quedar al carrer a l’any
2015, eren persones de l’IBANAT, 34 persones que han estat
recuperades, no 34, sinó 40 a la passada legislatura. 

Per tant, està bé que es preocupin per aquestes
disminucions, que els agraesc aquesta preocupació, però
també hem de saber d’on venim, perquè vostè em comentava
la situació de l’any 2011, però és que jo li puc comentar
almanco la situació de la Conselleria de Medi Ambient a l’any
2015, on la primera cosa que vàrem fer va ser fins i tot gairebé
recuperar l’ànim de la gent que feia feina en aquella
conselleria. Per tant, bé, agraesc, igual que amb l’Impost del
Turisme Sostenible, la seva preocupació en aquest sentit.

La bioseguretat. Estam d’acord, és a dir, jo  crec que la
bioseguretat tots e ls  grups, la conselleria i el Govern
compartim que s’ha de seguir fent feina en temes d’espècies
invasores i també, si no vaig malament, ho vaig anunciar a la
meva primera compareixença que amb la revisió de la LECO,
de la Llei per la conservació d’espais de rellevància ambiental,
es ficarà un capítol específic de bioseguretat per intentar
pal·liar aquests problemes.

Quant a Ciutadans, efectivament, crec que ho he dit abans
i ja ho vaig dir també en aquesta mateixa sala, aquestes illes,
igual que qualsevol territori, tampoc no som una excepció,
aquestes illes tenen problemes diversos, i alguns d’ells són
temes relacionats amb la depuració a determinades
depuradores. Però m’ha de permetre que li digui una cosa: que
el punt de partida ha de ser, i és, o almanco és el que jo pens,
que la depuració és una solució, perquè si no hi hagués
depuració doncs ja imaginarà vostè quin seria l’impacte sobre
el medi, tant terrestre com marí, és igual; per tant partim del
fet que la depuració és una solució. Nosaltres ara des de la
conselleria estam fent aquesta tasca d’identificació dels punts
que necessiten intervenir amb més prioritat, perquè ja, com li
dic, des de l’any 2017 aquesta comunitat autònoma, a
diferència de moltíssimes comunitats autònomes, té un
projecte de seguiment i de manteniment de depuració, cosa
que és importantíssima. Per tant hi ha moltes depuradores,
afortunadament la majoria de depuradores de les Illes Balears,
la gran majoria funcionen bé, la gran majoria funcionen bé.

Després tenim dos problemes associats, però: que hi hagi
vessaments a la mar, que hi hagi vessaments a la mar, així de
clar, vessaments a la mar, a Eivissa o a Palma, que són els dos
exemples que més mediàtics s’han fet, no vol dir en cap cas,
o no té per què voler dir, que la depuradora funciona
malament. El darrer pic , i això ho vaig contestar al Ple del
Parlament, va ser a Eivissa; la darrera vegada que hi va haver un
vessament a Eivissa, en el port d’Eivissa, es va comprovar el
mateix dia la capacitat de depuració de la depuradora per part
d’ABAQUA, i la depuradora havia funcionat bé, no havia
desbordat la seva capacitat. Que després hi ha el problema de
les xarxes unitàries, que això crec que també és honest i just
dir-ho, i que els ajuntaments, conjuntament també amb el
Govern, doncs també treballin aquest camí de separar les
pluvials de les fecals, perquè si no, per molta capacitat de
depuració que tenguem, si la xarxa en baixa desborda, que és
el que passa sovint a Eivissa i també a Palma, doncs
evidentment hi ha vessaments.

Ara, corresponsabilitat, hem de fer feina tots junts i crec
que és un tema que totes les administracions i tots els grups
polítics, siguin al Govern o no siguin al Govern, i també ho
vaig contestar, hem d’anar en la mateixa direcció, perquè no
serà un problema que solucionarà un actor tot sol ni en un any
en concret tot sol, això ho hem d’assumir i ho hem de dir de
manera oberta. L’important és començar a marcar camí de
manera decidida i amb inversions que quedin reflectides a
pressupostos de la comunitat autònoma, com jo crec que és el
cas.

La neteja de platges. Bé, la neteja de platges és un
d’aquests temes que des d’un punt de vista competencial està
molt als llimbs, que mires les administracions que inicialment
un entén que tenen competències... -jo crec que la
Demarcació de Costes és la competent en platges- però
després ningú no en vol saber res. Els ajuntaments també a
vegades en tema de residus no ho acaben de veure. Per tant és
un tema que a vegades a nivell competencial, com tota la costa
en general, és complicat. Nosaltres des de la Direcció General
de Residus des de fa ja uns anys duim a terme campanyes de
recollida de fems a platges, sobretot a zones litorals amb
especial protecció, o d’especial rellevància, i també impulsam
molt també, i facilitant, feines de voluntariat. Que el
voluntariat ha de suplir el paper de l’administració?, no, i estic
d’acord amb vostè totalment, però que hi hagi voluntariat que
faci aquestes tasques també és imprescindible per també
ajudar a incrementar la conscienciació ambiental i sobretot
potenciar l’accés al medi natural, sobretot dels més menuts,
que també crec que a vegades és interessant fomentar aquest
tema.

Allò de les espècies invasores crec que ja ho he comentat
al diputat del Partit Popular. 

La xarxa foronòmica, Sr. Ferrà, efectivament, hi ha a
vegades aquesta percepció que és un sistema d’alerta,
d’alarma, i no, això no..., és a dir, això és un sistema de
recollida de dades, si m’apura, i efectivament serveix per
després preveure la capacitat hídrica dels torrents, la reacció
dels torrents enfront de la precipitació que han tengut, però
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preveure la precipitació són altres models, altres mecanismes
d’alarma, i amb una xarxa foronòmica, per resumir-ho d’una
manera plana, no evitarem mai, ni a Balears ni a qualsevol lloc
del món, situacions catastròfiques com la que hi va haver en
aquest cas al Llevant de Mallorca i també al Llevant espanyol
fa temps.

El Sr. Jaume Font ha fugit i per tant tampoc..., per agilitar
un poc ja i anar acabant doncs donaré per contestada les seves
preguntes.

I ja finalment, tornant a la Sra. Garrido, no, efectivament,
jo estic d’acord, la reorganització de recursos existents,
sobretot a l’administració, és important, és important i és
eficient, perquè nosaltres ho hem fet en alguns casos a la
conselleria i ha tengut resultats positius, i per tant també des
de Recursos Hídrics ara estam fent una reorganització de la
direcció general per tal de, amb el que tenim ara, ser més
eficients, i per tant en aquest sentit estic d’acord.

I, Sra. Presidenta, s i no hi ha res més, crec que ho he
contestat tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Llavors ja hem acabat el debat. No tenim
més que agrair la presència del conseller de Medi Ambient i
Territori, el Sr. Miquel Mir, i la dels seus acompanyants en
aquesta jornada.

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