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LA SRA. PRESIDENTA: 

Senyors diputats, si volen prendre seient, per favor. Bones
tardes, senyores i senyors diputats, començarem la sessió i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions, per
favor.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, presidenta, Assumpció Pons substitueix Antoni
Costa.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Sra. Presidenta, por Ciudadanos, Maxo Benalal sustituye al
Sr. Gómez Gordiola.

EL SR. JUAN I GUASCH: 

Sí, Mariano Juan substitueix Sebastià Sagreras. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Sra. Presidenta, Jorge Campos sustituye a Sergio
Rodríguez, por VOX.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Sra. Presidenta, Josep Ferrà, de MÉS per Mallorca,
substitueix Joana Aina Campomar. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sra. Presidenta, Lina Pons substitueix Josep Melià. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Presidenta, Joan Ferrer, substituesc Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies a tots els diputats. Esperem que la Sra.
Assumpció, que està confinada, idò es trobi en bones
condicions i li desitgem el millor. 

Compareixença del conseller de Medi Ambient i
Territori per informar sobre el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).

Començam amb l’ordre del dia, que 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
2021, escrit RGE núm. 15981/20.

Assisteix el conseller de Medi Ambient i Territori, el Sr.
Mir i Gual, acompanyat d’aquí, a la seu plenària, hi ha: la Sra.
Catalina Inés Perelló i Carbonell, secretària general; la Sra.
Núria Felip i Puig, cap de gabinet; el Sr. Guillem Rosselló i
Alcina, director gerent d’ABAQUA; el Sr. Llorenç Mas i
Parera, director general d'Espais Naturals i Biodiversitat; la
Sra. Joana Maria Garau i Muntaner, directora general de

Recursos Hídrics; la Sra. Maria Magdalena Pons i Esteva,
directora general de Territori i Paisatge; i el Sr. Joan Ramon i
Villalonga, director gerent de l’IBANAT. A una altra sala es
troben els senyors: el Sr. Guillem Rosselló i Alcina, director
gerent d’ABAQUA -m’he equivocat abans, el Sr. Gerent
d’ABAQUA-; el Sr. Sebastià Sansó i Jaume, director general
de Residus i Educació Ambiental; i el Sr. Jaume Viñas i
Puiggalí, responsable de Comunicació. 

Començam, té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient
i Territori per fer l’exposició oral.

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades,
senyors diputats, bona tarda. En primer lloc, òbviament, una
salutació i un agraïment a tot el meu equip que avui ens
acompanya. 

L’objectiu d’aquesta compareixença és detallar el
pressupost de la Conselleria de Medi Ambient i Territori en
vista a l’any 2021, un pressupost ordinari que ascendeix als
147.290.936 euros, derivant en un increment de 2,8 milions,
gairebé un 2% més -un 1,96 més, per ser exactes- respecte del
d’enguany. Aquest augment es tradueix especialment en un
increment de les partides destinades a torrents i depuració, a
través del cànon del sanejament, pel que fa a Recursos Hídrics;
a gestió forestal, per tal de fer front a les conseqüències dels
fenòmens meteorològics adversos i per a la prevenció de grans
incendis forestals; a sanitat forestal, per millorar la salut dels
nostres boscs i combatre les plagues forestals i, també en
relació amb el COFIB, el Consorci de Fauna Silvestre de les
Illes Balears, per tal de continuar la tasca iniciada contra
espècies invasores i amb la gestió de la proliferació de postes
de tortugues marines a les nostres platges.

A més, i comptant amb els projectes finançats a través del
fons de l’Impost de Turisme Sostenible, que es té previst
executar de cara a l’any que ve, el pressupost de la conselleria
s’eleva a un total de 160.984.444 euros.

El sector instrumental de la conselleria té un pressupost de
114, 6 milions d’euros, gairebé 4 milions d’euros més que
l’exercici actual, dels quals, 90 milions corresponen a
l’Agència Balear de l’Aigua, demostrant una vegada més el
compromís d’aquesta conselleria amb la millora de les
infraestructures hídriques, tant pel que fa al sanejament i la
depuració, com pel que fa també a l’abastament. 

Pel que respecta al pressupost consolidat, que recull el de
la conselleria i el dels ens públics que en depenen, ascendeix a
gairebé 213 milions d’euros, 1 milió més que enguany. 

Amb aquests números, per tant, aquest govern demostra ser
conscient que la irrupció de la crisi sanitària provocada per la
COVID-19 no ens ha de fer perdre de vista una altra crisi, la
climàtica, que continua ben present i que no deixa de fer
palesos els seus efectes; és per això que els pressuposts de la
conselleria de Medi Ambient i Territori en vista a l’any 2021
continuen reflectint l’adaptació i la lluita contra aquesta
emergència ecològica. De fet, es tracta de dues crisis -la
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climàtica i la sanitària- que no es poden deslligar, la successió
de noves malalties víriques que els darrers 20 anys han
traspassat del regne animal a l’ésser humà, són conseqüència
directa de la pèrdua de biodiversitat associada a processos com
el de la deforestació. Els efectes de l’emergència climàtica
s’han mostrat, sense anar més lluny, a les Illes Balears, amb
fenòmens meteorològics adversos, de cada vegada més
habituals i devastadors, o amb la proliferació de postes de
tortugues marines a les platges de l’arxipèlag, fruit de
l’escalfament global i, particularment, de l’aigua de la Mar
Mediterrània, sens dubte, un dels punts a escala planetària que
més pateixen els efectes del canvi climàtic. 

El desplegament de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de
residus i sòls contaminats de les Illes Balears, també jugarà un
paper fonamental el 2021, any en què entra en vigor la
prohibició de la venda, distribució i ús de productes d’un sol ús
a les Illes Balears, per tal de minimitzar-ne l’impacte sobre el
medi. A més, i com a fet destacat també, a partir de l’1 de
juliol, s’implantarà un cànon sobre l’abocament i la incineració
de residus, similar al que ja compten altres comunitats
autònomes i que serà progressiu, finalista i insularitzat, amb
l’objectiu de canviar el model de producció i gestió de residus
a la comunitat autònoma i, sobretot, incrementar la separació de
residus per fracció, en especial, millorant l’orgànica. 

A tot això, l’arribada de fons europeus a través del Pla
estatal de recuperació i resiliència, destinat específicament a la
transició ecològica,  amb la qual aquesta conselleria hi vol tenir
un paper actiu amb el finançament de diversos projectes per
millorar el cicle de l’aigua i la resiliència del nostre litoral i els
nostre boscs, entre d’altres, representa una oportunitat per,
encara més, estar més preparats enfront a l’emergència
climàtica i els seus efectes.

Després d’aquesta primera ullada panoràmica, entrem ja al
detall dels pressuposts i comencem amb el desgranament dels
comptes per al 2021, pel que fa a capítols. El capítol 1, referent
a personal, compta amb un total de 17 milions d’euros. El
capítol 2, de despeses corrents, compta amb un total de 7,1
milions d’euros. El capítol 3, de taxes, amb 4.000 euros.
Capítol 4, de transferències i subvencions corrents, amb 25,9
milions d’euros. El capítol 6, d’inversions, 61,3 milions
d’euros. I el capítol 7, referent a transferències i subvencions de
capitals, amb 35,5 milions d’euros. Destaca l’augment en 4,5
milions d’euros del capítol d’inversions, capítol 6, respecte del
2020, suposant això un increment d’un 8% respecte dels
pressuposts de l’any 2020.

Ja entrant per àrees, la Secretaria General té un pressupost
total de gairebé 14,4 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 que en aquest programa també s’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; el Servei dels Agents de Medi
Ambient de les Illes Balears que és l’autoritat ambiental de la
comunitat autònoma; i òbviament totes les despeses corrents
associades a la mateixa conselleria.

Quant a la Direcció General de Recursos Hídrics, el
pressupost d’aquesta direcció general per a l’any que ve se
situa en els 91,9 milions d’euros i ens estalviam 4,3 milions
d’euros amb les transferències a ABAQUA, per la baixada dels
interessos i amortitzacions bancàries de l’empresa pública la
qual continuam sanejant i augmentant la despesa destinada a
obres a torrents, amb 2 milions d’euros, i a sanejament, amb 1,7
milions d’euros. La dotació de la Direcció General de Recursos
Hídrics, per tant, suposa el 62% del pressupost de tota la
conselleria, tot i que el pressupost total que es dedicarà a les
polítiques d’aigua en 2021 és de 156 milions d’euros, 2 milions
d’euros més que enguany fent palès, un any més, que el pes de
les polítiques d’aigua per a aquesta conselleria és incontestable.

Al pressupost ordinari de la direcció general, s’hi han de
sumar 3 milions d’euros de projectes finançats a través del fons
de l’impost de turisme sostenible que tenen previst iniciar la
seva execució al 2021.

Pel que fa al domini públic hidràulic, programa 561A,
compta amb un pressupost ordinari de 7.893.771 euros, 2,3
milions d’euros més que enguany, amb un increment per tant de
gairebé el 42% respecte del pressupost de l’exercici actual.
Aquest programa es divideix en tres sots-programes: el de
domini públic hidràulic, que és amb referència a la protecció i
control de la directiva marc, que disposa d’un pressupost per a
l’any 2021 de 3,2 milions d’euros, gairebé un 6% més que
enguany. Aquesta àrea s’encarrega de la redacció del nou Pla
hidrològic de les Illes Balears que al 2021 aprovarà l’esquema
de temes importants i iniciarà la tramitació ambiental per a la
seva aprovació definitiva. Es continuarà a més amb la
construcció de noves estacions d’aforament a la xarxa
hidrogràfica de totes les illes iniciada enguany i que és
imprescindible per al coneixement dels cabals dels torrents.

El sots-programa 561A2, infraestructures hidràuliques,
aquest sots-programa és l’encarregat d’executar el manteniment
i condicionament dels torrents de les Illes Balears i les seves
obres associades, com la construcció de murs i l’estabilització
de marges per tal de minimitzar el risc d’inundació. Destaca
l’increment d’aquesta partida en un 89,3%, 2,1 milions d’euros
més respecte al pressupost d’enguany i arriba als 4,5 milions
d’euros al 2021, sense comptar els projectes que es té previst
executar amb fons de l’impost de turisme sostenible i que
sumen 2.193.000 euros. Per tant, al 2021 es dedicaran 6,1
milions d’euros als torrents.

A través d’aquest sots-programa destaquen entre d’altres les
següents actuacions: construcció de murs al Torrent de Sant
Miquel; construcció de murs al Torrent Major de Sóller;
estabilització de marges i adequació ambiental del Torrent de
Bunyola, minimitzant el risc de despreniment al seu pas pel
nucli urbà; actuacions de millora a punts conflictius de la xarxa
hidrològica d’Eivissa, concretament a l’obra de 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; redacció per a
la recuperació de la llera i adequació de la ribera del Torrent
Gros per minimitzar el risc d’inundació i posterior execució;
seguiment ambiental de les actuacions de conservació,
adequació i millora de diversos trams de las lleres dels torrents.
Així, es mantindrà la compatibilitat entre les tasques de
manteniment dels torrents i la seva preservació quant als seus
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hàbitats associats sobretot en zones sensibles ambientalment
parlant.

El nou sots-programa 561A3, referent a aigües subterrànies,
està dotat amb 95.000 euros i incrementa gairebé un 32% el seu
pressupost respecte del d’enguany per tal de continuar millorant
la xarxa de control de l’estat de les aigües subterrànies que
permet que cada mes puguem fer públic l’índex de sequera de
cada illa, un seguiment essencial per tal de ser proactius en
l’adopció i recomanació de mesures segons marca el Pla
especial d’actuacions en situació d’alerta i eventual sequera a
les Illes Balears.

Pel que fa a l’abastament d’aigües, el programa 562A,
inclou totes les actuacions referents a la millora del proveïment
d’aigua en alta a les poblacions que executa l’Agència Balear
de l’Aigua i la Qualitat Ambiental. Aquest programa, per tant,
recull les transferències a favor de l’agència per finançar les
despeses per a l’amortització i els interessos de les operacions
financeres corresponents a obres executades i a les despeses
previstes per elaborar estudis, redactar projectes i per executar
les noves obres de captació, tractament, potabilització,
regulació, transport i distribució d’aigües en alta. Per a 2021
implica una despesa de 20,7 milions d’euros, un 17% manco
que enguany, gràcies que continuam davallant el pagament de
préstecs i interessos d’ABAQUA. Així, al 2021 ens estalviarem
un total de 4,8 milions d’euros per a aquests conceptes i
incrementarem les inversions reals de l’Agència en 8,9 milions
d’euros.

El programa de sanejament i depuració d’aigües, 562B,
recull el cànon de sanejament tant per al manteniment com per
a noves inversions i disposa d’un pressupost per al 2021 de
63,2 milions d’euros i s’incrementa gairebé en 1,8 milions
d’euros respecte d’enguany. Destaca la reserva de 10,3 milions
d’euros per a la Ciutat de Palma en el marc del protocol de 90
milions d’euros que hem signat amb EMAYA i dels quals ja
s’executen obres per valor de 22 milions d’euros. Aquest
programa també recull les despeses corresponents al Laboratori
de l’Aigua el qual du a terme les campanyes anuals de recollida
i anàlisi de mostres d’aigua de les estacions de depuració, així
com l’analítica de les mostres del seguiment de l’estat de les
aigües subterrànies entre d’altres.

Pel que fa al pressupost de l’Agència Balear de l’Aigua i la
Qualitat Ambiental, ABAQUA, comptarà amb un pressupost
per a l’any 2021 de 90,6 milions d’euros, 2,6 milions d’euros
més que enguany. D’aquesta manera i amb els 4,8 milions
d’euros que ens estalviem del pagament d’interessos i
amortitzacions dels préstecs, als quals abans els he fet
referència, l’ens comptarà -com els deia- amb 8,9 milions
d’euros més per executar inversions reals en projectes tant de
sanejament i depuració com d’abastament a totes les illes.

Cal recordar que quan vàrem arribar al Govern al 2015 ens
trobarem una Agència balear de l’aigua 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 al 2021 aquesta xifra es redueixi als 43,2
milions d’euros.

Aquesta nova política, sense cap mena de dubte, ha permès
alliberar pressupost any rere any per incrementar la inversió
real en polítiques hidràuliques. De la nova inversió prevista en
actuacions de sanejament i depuració destaca l’execució de la
primera fase de les obres de la xarxa de sanejament en alta de
Platja d’En Bossa a Eivissa, millores de les estacions de
bombament d’aigües residuals a Formentera, o l’execució
d’obres de la nova estació de bombament d’Es Migjorn Gran,
obres que de fet ja estan adjudicades.

Pel que fa a les actuacions de millora, manteniment,
conservació i explotació de les estacions de depuració, per una
quantia de 24,4 milions d’euros, i gràcies al contracte de
manteniment tret al 2017, són... de fet, tan importants les
inversions d’obra nova com les inversions en manteniment de
les instal·lacions ja existents, destacar en aquest sentit les
següents actuacions previstes: pel que fa a les millores de les
EDAR, destaquen la de Cales de Mallorca, la de Llubí, la de
Platja de Muro, la de Valldemossa, l’EDAR de Can Bossa,
l’EDAR de Sant Josep, l’EDAR de Sant Joan de Labritja o
l’EDAR de Ciutadella Nord entre d’altres.

Entre les inversions a executar en abastament en vista a
l’any que ve destaquen: l’optimització de l’estació de
dessalació de Santa Eulària del Riu, les millores en l’IDAM de
Ciutadella, nous dipòsits a Son Sitges, Sa Marineta, i
continuam l’execució de les obres de conducció d’aigua
potable Maria-Petra, iniciades enguany. Cal recordar també que
ja s’ha adjudicat la redacció de l’avantprojecte per continuar
amb el projecte i fer arribar la xarxa en alta fins a Manacor.

Precisament, i 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 cap projecte fet per executar, es preveu encomanar la
redacció dels següents: projecte d’ampliació de l’estació de
depuració de Formentera; projecte d’ampliació de l’estació de
depuració de Sa Pobla; projecte de xarxa de sanejament de Can
Bossa; i el projecte de conducció de la dessaladora de
Ciutadella. Per tant, com ja els he esmentat i desglossat, el
pressupost total que es dedicarà a polítiques d’aigua el 2021 és
de 156 milions d’euros, 159 milions si li sumam l’ITS.

Pel que fa a la Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat, el pressupost ordinari de la direcció general per
al 2021 és de 34,3 milions d’euros, 2,7 milions d’euros més que
el 2020. Un increment que servirà per fer front a les
conseqüències cada vegada més presents de l’emergència
climàtica, conseqüències dels fenòmens meteorològics
adversos, com el temporal patit a la Serra de Tramuntana dia 29
d’agost passat i que va afectar més de 700 hectàrees de massa
forestal; per fer front a la proliferació de postes de tortugues
marines a les nostres platges; o bé, també a temporals marítims
que afavoreixen el retrocés de les nostres platges, fenomen
contra el qual el sistema d’una platja, amb la posidònia amb un
paper determinant, es mostra com a un element clau. 

La lluita contra les espècies invasores també continuarà sent
una tasca prioritària per a la Direcció General d’Espais
Naturals i Biodiversitat, cercant sinergies amb altres
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administracions competents. A aquesta quantitat se li han de
sumar, a més, 6,2 milions d’euros referents a les anualitats
d’execució dels projectes provinents de l’impost de turisme
sostenible d’anys anteriors.

Entrant ja al detall de cada programa, els 571C, referent a
la gestió d’espais naturals, comptarà l’any que ve amb 2,3
milions d’euros de pressupost per dur a terme, entre d’altres
accions, estudis dels sistemes dunars en espais de rellevància
ambiental, el qual tractarà de fer una diagnosi de l’estat de
conservació dels sistemes dunars inclosos en 5 espais naturals
protegits, que a més se senyalitzaran juntament amb altres
zones incloses dins la Xarxa Natura 2000, incloses les coves
del Comú de Muro, el Parc Natural d’Es Trenc, el Parc Natural
de Mondragó, el Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera i el Parc Natural de S’Albufera d’Es Grau.

També contemplarà actuacions en el Parc Nacional marítim
terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, a través d’un nou programa
de reserves en línia que incorpori les autoritzacions individuals
als visitants que arriben amb transport col·lectiu, la instal·lació
solar fotovoltaica, els estudis preliminars per a la restauració
del castell de Cabrera, o bé també la demolició parcial de
l’edifici del forn. A més, també es durà a terme la cartografia
dels hàbitats terrestres de les Illes Balears.

La conservació i millora del medi natural, el programa
571D, està dotada amb un total de 21,9 milions d’euros,
incrementant lleugerament respecte d’enguany. D’aquest
programa en destaquen mesures com la prevenció i extinció
dels incendis forestals, accions de gestió forestal, incloent
actuacions en sanitat forestal i dels espais naturals protegits, o
la gestió de les àrees recreatives, finques públiques, refugis i
àrees d’acampada titularitat de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, o activitats d’educació ambiental i protecció
d’espècies. Aquest programa i, per tant, totes les actuacions
derivades, es desenvolupa a través de les transferències a favor
de l’IBANAT. Precisament, l’Institut Balear de la Natura
comptarà el 2021 amb 21,6 milions d’euros. D’entre els
projectes i les tasques a desenvolupar per part de l’IBANAT,
en destaca el servei d’informació i assistència al fondeig per a
la conservació de la posidònia; 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, amb l’adquisició
de 12 tot terrenys; La restauració de les cases de les Collidores
a Planícia i de Ses Figueroles a Selva, per habilitar-hi nous
refugis. Igualment continuarem millorant els equipaments, els
llocs de feina i les eines dels treballadores, seguint la línia
impulsada des del 2015. 

En aquest sentit destacar el contracte d’adquisició de
motxilles d’intervenció en incendis forestals, el contracte
d’adquisició de caps d’intervenció en incendis forestals, els
nous mòduls per als treballadors a la base helitransportada de
Petra, després que s’hagi aconseguit allargar el lloguer de 12 a
15 anys, fet que dóna l’oportunitat a fer noves inversions i
millores a llarg termini. Aquest mateix mes de novembre, tal i
com els vaig anunciar fa més o manco un any, en la meva
compareixença per al pressupost de la conselleria de l’any
2020, ja hem signat amb el Consell Insular d’Eivissa el conveni
per iniciar les obres de rehabilitació i adequació del pavelló
211 de l’antic quarter de Sa Coma, per tal de disposar d’unes

dependències permanents i adaptades a les necessitats dels
treballadors de l’IBANAT a l’illa d’Eivissa.

Pel que fa als incendis forestals, cal recordar que a data
d’avui en aquest 2020 s’han produït 68 sinistres, que han
afectat 474,4 hectàrees, 59 d’ells han estat conats i 9 incendis
forestals. En canvi el 2019 es produïren més sinistres, 100, amb
manco superfície cremada, 103 hectàrees, tot i que gairebé el
97% de la superfície afectada enguany no ha estat de massa
forestal sinó de canyet, arran de l’incendi a S’Albufera de
Mallorca. En canvi, els fenòmens meteorològics adversos sí
que han afectat greument a la massa forestal, més de 700
hectàrees només amb el temporal que va patir la Serra de
Tramuntana el passat 29 d’agost i que va afectar especialment
les localitats de Banyalbufar, Esporles i Valldemossa, on la
conselleria ha actuat amb diligència i ho continuarà fent durant
l’any que ve. 

Les conseqüències d’aquest temporal són una nova mostra
de l’emergència climàtica a la qual s’ha d’avançar la
conselleria, constituint un nou repte en aquest cas pel programa
571E, de planificació forestal, amb transversalitat amb altres
àrees pròpies de la Direcció General d’Espais Naturals, que
augmenta la seva dotació en 1,5 milions d’euros respecte del
pressupost d’enguany, fins arribar als gairebé 6,3 milions
d’euros el 2021. Aquest increment es destinarà en part a les
tasques a desenvolupar a les zones esmentades de la Serra de
Tramuntana, on ja s’hi actua per emergència amb l’objectiu de
disminuir el risc d’incendis forestals, evitar els accidents que la
caiguda d’arbres desestabilitzats puguin provocar a les zones
d’interfase urbanoforestals i controlar la generació i propagació
de plagues forestals, a més d’evitar nous danys que puguin
provocar la manca d’actuació a l’arbrat afectat.

Tot això sense oblidar la resta de tasques pròpies d’aquest
programa que treballa 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 el manteniment de
les ja existents. També 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. O a impulsar polítiques d’autoprotecció
en superfícies urbanoforestals, per disminuir el perill de la
població, a través de la conscienciació de noves faixes
d’autoprotecció. En aquest punt, cal destacar que per primera
vegada el projecte de llei de pressuposts de la comunitat
autònoma recull, a la seva disposició final cinquena, que
modifica la Llei de finances de les Illes Balears, que les
despeses a càrrec del Govern de les Illes Balears destinades a
pal·liar els efectes de fenòmens de caràcter catastròfic per a les
infraestructures públiques o el medi ambient, s’entendran
inajornables i de caràcter no discrecional. Això vol dir que
podran finançar-se a través del fons de contingència.

Un altre programa o àrea important és el d’espècies
silvestres, 571F, que incrementa el seu pressupost en un 51,7%
respecte de la dotació d’enguany, fins als 1,96 milions d’euros
per executar, entre d’altres, diversos projectes relacionats amb
la conservació de la posidònia, ja sigui a través de pressupost
propi, o de fons provinents de l’ITS. Destacar el projecte Som
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Posidònia, finançat per l’impost de turisme sostenible, que
recull actuacions per promoure la col·laboració i implicació
dels navegats i usuaris del litoral, amb la conservació dels
paisatges litorals i submarins de la posidònia, amb elements
informatius, la instal·lació de boies o l’habilitació del Telèfon
Posidònia.

Xarxa de Monitoratge de Posidònia, el qual consisteix en el
manteniment de la xarxa de seguiment de la posidònia en què,
a través de 36 estacions, es controlaran anualment els principals
paràmetres descriptius de la salut de la praderia, la densitat de
feixos i el recobriment, principalment; així com la presència
d’algues invasores i la densitat d’espècies indicadores com les
nacres o els bogamarins. O bé l’execució de projectes finançats
a través del Fons posidònia, la majoria dels quals, es
desenvoluparan a l’illa de Menorca.

A banda d’aquestes iniciatives, destaca també la renovació
del projecte ARES, que finalitza enguany i que abasta les
actuacions previstes als diferents plans de gestió d’espècies
aprovats, 22 plans de flora i fauna que afecten a un total de 54
espècies. Aquest programa també recull les transferències al
COFIB, el centre de Recuperació de Fauna silvestre de les Illes
Balears, que comptarà amb un pressupost per al 2021 d’1,2
milions d’euros, incrementant-se en gairebé 100.000 euros
respecte al d’enguany i assolint el pressupost més alt des de la
seva creació i que, des de la legislatura passada, s’ha vengut
incrementant any rere any. Aquest increment respon al fet que
el COFIB ha d’afrontar nous reptes, alguns relacionats amb
l’emergència climàtica, com la nidificació de tortugues marines
a les platges de les Illes Balears o la lluita contra espècies
invasores.

Pel que fa a les tortugues, a l’any 2019, per primera vegada
es produí la nidificació d’una tortuga marina a l’illa d’Eivissa,
alliberant-se enguany 26 exemplars d’aquella posta. Enguany,
aquest fenomen s’ha tornat a reproduir a Menorca i a Eivissa.
El seguiment, des de la nidificació a la cura de les cries, el seu
alliberament i seguiment fa imprescindible respondre i millorar
la resposta a aquest repte, d’una gran transcendència social,
però que des del punt de vista de la biodiversitat suposa la
protecció i la conservació d’una espècie catalogada amb canvis
de comportament a causa del canvi climàtic. 

L’any que ve també s’iniciarà un projecte, finançat amb
853.000 euros, provinents del fons de l’Impost del Turisme
Sostenible, i amb una durada de 3 anys, amb l’objectiu
d’incrementar la lluita contra les espècies invasores a les
Pitiüses i, especialment, a l’illa d’Eivissa. Un fet que ens
permetrà reforçar -encara més- tota la tasca de control d’ofidis
executada des del 2016 i que tan bons resultats dóna. Enguany,
aquesta tasca ha comptat amb cinc persones, una més que el
2019, i tres vehicles amb dedicació quasi exclusiva per al
control d’ofidis. A les campanyes 2016-2019 s’han capturat
5.082 serps invasores a les Pitiüses.

Finalment, el programa d’espècies silvestres també recull
una aportació a la fundació del Jardí Botànic de Sóller, en
concepte de patronatge, una subvenció GESA-Endesa dirigida
a la modificació de les esteses elèctriques per evitar
electrocucions d’aus i  aquesta és una línia estratègica per tal de
disminuir la taxa de mortalitat d’espècies protegides, i una

subvenció a favor del Consell Insular de Menorca per a accions
de conservació d’espècies en la Reserva de la Biosfera de
Menorca. 

La cura de la salut dels nostres boscs es veu reflectida en el
programa destinat a sanitat forestal, que compta amb un
pressupost ordinari d’1,8 milions d’euros, augmentant la
despesa en un 29% respecte del 2020. Precisament, i com els
comentava, aquesta àrea, juntament amb la planificació
forestal, s’enfronta a les conseqüències de l’emergència
climàtica, amb la possible aparició de malalties en l’arbrat,
afectat per temporals o incendis forestals.

També es fa una tasca transversal arran de l’aparició o la
introducció accidental de plagues forestals alienes a les Illes
Balears, com el Xylella fastidiosa o, més recentment, el
Xylosandrus compactus, o escarabat negre de l’ambrosia. En
aquest darrer cas, el Servei de Sanitat Forestal ja ha publicat el
pla d’acció per fer-hi front, que s’executarà durant tot l’any que
ve, amb un parament extraordinari, i després que es descobrís
un exemplar -per primera vegada- a un garrover del municipi
de Calvià, convertint-se en el primer cas a l’Estat espanyol. El
pla es basa en la prevenció i el control sobretot tenint en
compte que, de moment, no s’ha detectat cap altre exemplar.

Altres actuacions que durà a terme aquest programa durant
el 2021 són: el control integral de la processionària del pi, 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, parament amb feromones, i campanyes de
divulgació i assessorament destinades a ajuntaments i a la
ciutadania en general; control integral de l’eruga peluda,
seguint el mateix pla d’acció descrit en el punt anterior; control
integral del banyarriquer del pi, dels perforadors dels pins;
seguiment de la xarxa balear de danys en boscs, es tracta d’una
xarxa de punts on s’avalua l’estat fitosanitari de les masses
forestals i la seva evolució per prendre les decisions de gestió
d’una forma més precisa; l’avaluació i seguiment de la
Paysandisia archon en els garballons de les Illes Balears; o bé
també el pla específic de l’eruga del boix, Cydalima
perspectalis. 

Quant a la Direcció General de Territori i Paisatge, el
pressupost de la direcció general per a l’any 2021 és de 2
milions d’euros, incrementant en 240.000 euros respecte el
d’enguany. Des del programa 531A, d’ordenació del territori i
urbanisme, que al 2021 comptarà amb una dotació d’1.193.826
euros, un 27% més que a aquest 2020, es duran a terme treballs
per mantenir un millor coneixement del territori de les Illes
Balears a l’efecte de prendre mesures normatives que escaiguin
i facilitar la labor de les administracions competents en
ordenació del territori i urbanisme. Així, es redactarà la
memòria de compliment de les directrius d’ordenació del
territori i es farà el càlcul dels indicadors de sostenibilitat. A
més, s’impulsaran estudis en matèria de paisatge per millorar
el seu coneixement i sensibilització social, i poder instrumentar
la seva protecció, gestió i ordenació. 

D’altra banda, se seguirà treballant per aconseguir el traspàs
de les competències de costes que l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears atribueix a la comunitat autònoma i que encara són
en mans de l’Estat, tot i tractar-se d’un àmbit cabdal per a una

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 48 / 12 de novembre de 2020 1143

comunitat insular com la nostra i que requereix ser administrat
des d’una major proximitat i amb més eficiència i
transparència.

El programa 591B, de cartografia, compta amb 844.000
euros, d’aquest programa en deriven les transferències a
l’empresa pública SITIBSA, Servei d'Informació Territorial de
les Illes Balears, el qual estarà dotada amb un pressupost de
897.500 euros, per a l’exercici del 2021. Any, de fet, del vintè
aniversari de l’empresa, aquesta, té prevista l’actualització del
programari de la Xarxa de Geodèsia Activa de les Illes Balears;
millores en els visors de la  Infraestructura de Dades Espacials
de les Illes Balears, la IDEIB; l’actualització del Mapa
Urbanístic de les Illes Balears, MUIB; i el mapa de sòl vacant;
la generació de l’ortofotografia aèria dels vols de l’any 2021;
o l’inici de la transició digital dins l’Arxiu d’urbanisme de les
Illes Balears. 

Igualment, l’empresa continuarà col·laborant, l’any que ve,
amb la Conselleria de Salut i Consum, en la gestió de dades de
la pandèmia de la COVID-19, aportant els seus recursos
humans i materials, una col·laboració que s’ha iniciat enguany
i que ha tengut com a resultat el visor de casos que es va
actualitzant amb les dades que facilita la Direcció General de
Salut Pública i Participació.

Pel que fa a la Direcció General de Residus i Educació
Ambiental, el desplegament de la Llei de residus i sòls
contaminats a les Illes Balears segueix sent un dels pilars
d’aquesta direcció general que, per a l’any que ve, compta amb
un pressupost ordinari de 4,5 milions d’euros, als quals cal
sumar-hi 3,5 milions d’euros de projectes finançats a través
dels fons del turisme sostenible, que iniciarà la seva execució
el 2021. Entre aquests projectes destaca l’impuls de l’economia
social i circular a través de la gestió sostenible dels residus
turístics i la creació de llocs de feina per a persones amb risc
d’exclusió social, dotat amb 1,5 milions d’euros, que es
desenvoluparà a través de subvencions i que es podrà executar
durant tres anys.

Com els avançava al començament de la meva intervenció,
al 2021 entra en vigor la prohibició de la venda, distribució i ús
de productes d’un sol ús, a les Illes Balears, per tal de
minimitzar-ne l’impacte sobre el medi. Serà concretament el 20
de març i diversos departaments del Govern vetllaran perquè
aquesta regulació s’acompleixi. 

Una altra data assenyalada al calendari és l’1 de juliol quan,
també seguint amb el desplegament de la llei, s’implementarà
un cànon sobre l’abocament i la incineració de residus, similar
amb el que ja compten altres comunitats autònomes; aquest serà
progressiu, finalista i insularitzat, amb l’objectiu de canviar el
model de producció i gestió de residus de la comunitat
autònoma, albirant cap a incrementar la reducció i la
reutilització, sempre, en detriment de la generació.

Tot i que ja ho he mencionat, destacar-ne que aquest serà
progressiu, tenint en compte, també, la difícil situació
econòmica en el primer any de funcionament, el gravamen serà
pràcticament simbòlic, d’entre 1 i 4 euros, per tona. Serà
finalista, només tindrà com a objecte finançar projectes que
contribueixin a millorar la gestió dels residus, com, per

exemple, l’adquisició de contenidors intel·ligents per a la
recollida de matèria orgànica o noves plantes de compostatge
descentralitzades. I serà insularitzat, el que es recapti a través
del cànon a una illa es reinvertirà en aquella mateixa illa i els
consells insulars i els municipis decidiran, conjuntament amb
el Govern, els projectes a finançar. Serà un impost ambiental,
el cànon s’ha dissenyat seguint la filosofia de “qui contamina,
paga”, molt europea, per cert, és per això que es grava
únicament l’abocament i la incineració, amb l’objectiu de
bonificar les bones pràctiques com ara la recollida i tractament
de la matèria orgànica o el pagament per generació. I, serà
sense afany recaptador, si les administracions, les empreses i la
ciutadania fem els deures en matèria de gestió de residus,
aquest cànon serà residual d’aquí a molts pocs anys.

Per a gestionar la recaptació d’aquest cànon neix un nou
programa, el 571K, fons de prevenció i gestió de residus, que
té un pressupost inicial de 135.000 euros i que recull, a la
vegada, la creació de l’Oficina de Prevenció dels Residus, tal
com marca la Llei de residus i sòls contaminats.

Pel que fa a la resta de programes, el 571A, de gestió de
residus, comptarà per a l’any que ve, amb 2,1 milions d’euros,
que inclouen les subvencions destinades a ajuntaments per tal
d’impulsar les instal·lacions necessàries per avançar cap a
polítiques de reciclatge i reutilització.

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 seguir desenvolupant les
polítiques ja iniciades al llarg dels darrers anys, el pressupost
es mantindrà en més d’1 milió d’euros. No obstant, 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 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 petroliera situada en Es Portitxol. 

I un dels pilars d’aquestes polítiques seguirà 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 subvencions, ja que
sempre tenen una gran acollida i permeten la realització
d’activitats, estudis, campanyes, edicions, jornades de reflexió,
o d’altres, arreu de les illes. Enguany s’han subvencionat un
total de 33 actuacions, 5 més que l’any passat, entre les
temàtiques de les quals, destaquen: la lluita contra el plàstic
d’un sol ús; el voluntariat ambiental; l’elaboració
d’exposicions, vídeos i altres materials educatius per difondre
la riquesa natural de les nostres illes; campanyes per augmentar
el coneixement sobre la qualitat de l’aigua, el subministrament
i reduir el consum d’aigua embotellada; intervencions
voluntàries sobre famílies en vulnerabilitat energètica per
reduir el seu consum i per augmentar l’eficiència energètica de
les llars; o campanyes de prevenció i autoreparació de residus,
entre d’altres accions. 

A més, seguim potenciant el programa de centres
ecoambientals, amb iniciatives com el premi per a centres
educatius vers el desenvolupament sostenible, per reconèixer

 



1144 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 48 / 12 de novembre de 2020 

els centres amb una trajectòria de més mèrit. Seguim apostant
pel programa de qualitat ambiental i sostenibilitat, el qual
comptarà amb un pressupost per sobre del milió d’euros;
d’aquest programa cal destacar les tasques per tal de continuar
i reforçar el sistema comunitari de gestió i auditoria
mediambiental, EMAS, i etiqueta ecològica. La conscienciació
no pot ser només la ciutadana, sinó també cal donar suport i
empenta a companyies i empreses perquè implantin eines
voluntàries de sostenibilitat ambiental. El servei de barques de
neteja del litoral, el qual ajuda a mantenir unes aigües sense
brossa i, especialment, sense plàstic. 

Un cop desglossat els pressuposts per àrees i a tall de
conclusions, esmentar i recordar que vivim un temps de gran
incertesa, totes les previsions, no només d’aquest govern, sinó
a nivell mundial, s’han esvaït arran de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19, però no per això, com deia al
començament, aquesta situació ens ha de perdre de vista que ja
vivíem submergits en una crisi: la climàtica. Una realitat que tot
i les circumstàncies actuals, aquest executiu no perd de vista.
De fet, la inversió per fer front a l’emergència climàtica i
ecològica -que no es pot deslligar de l’arribada d’aquesta i
altres pandèmies provocades per la zoonosi- suposa una nova
oportunitat per diversificar el nostre model econòmic. És per
això que diverses actuacions impulsades per la Conselleria de
Medi Ambient i Territori són presents en el Pacte de
reactivació de les Illes Balears per a l’execució a curt, mitjà i
llarg termini. 

Algunes d’aquestes actuacions ja han iniciat la seva
execució, altres es veuen reflectides en els pressuposts de l’any
que ve, que acab de presentar, i un tercer grup es veuran
integrades en els pròxims exercicis. D’acord amb el context
d’emergència ecològica en què estam inserits, cal destacar més
que mai les accions emmarcades en l’impuls de l’economia
circular, com el cànon de residus, les subvencions destinades a
la generació de llocs de feina a persones amb risc d’exclusió
social a través del tancament del cercle de residus turístics, on
ja coneixem alguns casos d’èxit, com el de Garden Hotels, que
ha aconseguit fer compost ecològic de les restes de menjar dels
clients, el qual es nodreix de producte local i ha canviat els
amenities d’un sol ús utilitzant-ne d’altres d’una empresa local,
generant una economia que viu i creix a les Illes Balears. O la
prova pilot del Sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos,
a Formentera.

Altres actuacions incloses en el Pacte per a la reactivació
econòmica són les del Pacte per l’aigua, que abasta obres en
torrents, sanejament i depuració i abastament, algunes de les
quals el he desglossades durant aquesta compareixença i que
preveiem augmentar, sobretot, obrint la porta als ajuntaments,
gràcies als fons europeus Next Generation per tal que puguin
dur a terme actuacions prioritàries a la xarxa de clavegueram
municipal; la reducció de pèrdues i la separació de xarxes
unitàries, que són les principals responsables dels abocaments
d’aigües mixtes; a la xarxa de distribució municipal d’aigua
potable, amb la reducció de pèrdues, que es troba envoltant del
26%, segons les dades aportades pels mateixos ajuntaments; a
la construcció de dipòsits i d’emmagatzemament d’aigua; o les
solucions verdes per tal de minimitzar els riscs d’inundacions.
Accions encaminades per tant a augmentar la resiliència de les
Illes Balears, tant pel que fa a les inundacions com a les

sequeres, i amb una clara aposta, per altra banda, per
aconseguir la contaminació zero.

Precisament, l’augment de la resiliència del nostre litoral
davant els fenòmens meteorològics adversos també ens fan
seguir apostant per la conservació de la posidònia que, a més,
és captadora de CO2 i font de biodiversitat en el marc del Pla
d’inversions en conservació del nostre medi marí, a través del
qual i de l’economia blava continuarem millorant la qualitat del
nostre litoral amb la lluita contra els plàstics a la mar o residus
a les platges, mentre aspirem a gestionar de manera efectiva i
propera el nostre domini públic maritimoterrestre, encara en
mans de l’Estat.

L’economia verda inclosa en el Pacte de reactivació també
té el seu trajecte als pressuposts de 2021. La quantitat total que
es dedicarà al 2021 a aquestes polítiques és de 35,9 milions
d’euros, quan al 2020 eren de 33, 6 milions d’euros,
incrementant en 2,3 milions d’euros que es destinaran al control
d’espècies invasores, als espais naturals protegits i a les masses
forestals, tant per a l’autoprotecció contra els incendis forestals
com per a la lluita contra les plagues i les conseqüències de
fenòmens meteorològics adversos, entre d’altres. 

Tenim, a més, l’ambició de millorar i ampliar totes aquestes
polítiques, algunes pioneres, a través dels fons europeus
esmentats que arribaran al llarg dels propers anys amb el Pla
nacional de resiliència i recuperació estatal, sigui com sigui,
mantenim el compromís amb la sostenibilitat present i futura de
les Illes Balears. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Abans de continuar, fer
constar en la sessió que el Sr. Pablo Jiménez, per part d’Unidas
Podemos, substitueix la Sra. Martín, en aquesta sessió, i la Sra.
Mercedes Garrido substitueix el Sr. Juli Dalmau. 

Correspon ara suspendre la sessió per quaranta-cinc minuts
o estem d’acord entre tots els portaveus de continuar? Ho
demano a tots els portaveus. Llavors, continuem.

Per tal de formular preguntes passam a les intervencions
dels diferents portaveus, però abans he de preguntar al
conseller si vol contestar globalment o individualment als
diferents portaveus. 

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

Globalment. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En primer lloc, passam el torn
de paraula al representant del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Mariano Juan, per un temps màxim de deu minuts. 
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EL SR. JUAN I GUASCH: 

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots. En primer lloc,
volia donar les gràcies al conseller i a tot el seu equip, per venir
a explicar-nos el que sempre suposa un laberint numèric, això
dels pressuposts. 

Vostè, Sr. Conseller, sap que lidera una de les principals
conselleries, que és Medi Ambient i Territori, doncs afecta
directament la nostra qualitat de vida i la pervivència que
aqueixa qualitat de vida duri per a les nostres futures
generacions. Malgrat no gestiona precisament el pressupost
més alt d’aquest govern, l’important és gestionar-lo el més
eficient possible, per això mateix és important saber prioritzar
en les inversions i en les despeses i, en aquest cas, el Partit
Popular, tendrà per la nostra part certa col·laboració i
presentarem alguna esmena en aquest sentit que creiem que pot
millorar la gestió d’una forma molt positiva.

La conselleria enguany, ja que l’any passat li vaig
recriminar que tenia retalls respecte de l’any 2019, enguany sí
que és cert que té un petit increment, aleshores també li he de
reconèixer. No vull entrar, lògicament, en el capítol
d’ingressos, això seria un altre debat, però sí que és cert que en
principi, en despeses, vostè té un petit increment tant a la
Conselleria de Medi Ambient com a les empreses públiques
empresarials que depenen també d’aqueixa conselleria.

Jo li faré també alguna pregunta perquè no ha comentat res
d’això. El Govern balear pensa rebre del fons de recuperació
europea un centenar de milions o cent i busques, envoltant
aquesta quantitat, m’agradaria em digués si pensa rebre qualque
cosa la seva conselleria d’aquest fons i, en cas que així sigui,
doncs en quines inversions ho invertiria.

Quant a ABAQUA, pressuposten unes inversions a càrrec
de l’impost del turisme sostenible, per 9 milions i busques, que
m’agradaria saber si són inversions anualitzades d’anys
anteriors o si es referia vostè a inversions noves. No sé
exactament tampoc quines són, llavors si ens ho pogués
explicar en el següent torn.

Quant a noves inversions, per suposat, a ABAQUA,
9.982.902, que és una inversió important, però, com sempre,
pensam que tal volta pot ser insuficient, perquè aquí hi ha
moltes necessitats; no veig aquí, per exemple, que pressupostin
a qualque lloc, no sé si llavors vostè m’ho pot explicar, perquè
realment, com li he dit, això és complex i se’m pot haver
escapat; el nou emissari de Cala Llonga, no he vist que fos
enlloc.

Llavors, vostè l’any passat ens va parlar d’una sèrie
d’inversions algunes de les quals jo sé que no s’han fet, altres
tal vegada sí: la millora de l’EDAR d’Eivissa mentre no s’acabi
la nova, ja li vàrem comentar que la nova duia retards que vostè
mateix em va reconèixer i segur que a l’any 2021 encara no es
farà; altres que hi havia que també tenien problemes, com la
d’Artà, la de Manacor, la de Lloseta, la de Santa Maria,
Consell, Capdepera, la de Formentera, Ciutadella, totes
aquestes vostè va reconèixer l’any passat que tenien problemes
i que s’havien de reparar.

Llavors li volia preguntar, quant a nous projectes que vostè
aquí s’ha repetit en alguns dels que ja va repetir l’any passat,
vol dir, l’any passat ja em va dir que feien la redacció de
projectes importants com Sa Pobla, Felanitx, Platja d’En Bossa,
que avui ens ha tornat repetir, curiosament, no?

També preguntar-li si ja han fet el de Sineu o el de Es
Mercadal, perquè ja fa anys que parlam d’aquests mateixos
projectes.

En les inversions de l’Agència Balear de l’Aigua no veig
cap partida per posar en marxa la balsa de Sa Rota la qual, per
cert, va ser aprovada una PNL en aquest sentit per aquest
Parlament i no he vist, tal vegada és aquí i se m’ha passat, era
per si ens pogués explicar com es troba aquest tema.

A l’IBANAT, en principi, hi ha prevista una inversió petita
en capítol 6, però sí que és ver que a transferències corrents té
un import de 10.410.450, a veure si ens pogués explicar aquests
projectes quins són. Sabem que, segons veig aquí, que a gestió
i conservació d’espais naturals hi van 2.800.000; a campanya
contra incendis forestals hi van 5.280; i a prevenció d’incendis
1.960.000, però no sabem exactament quins són els projectes
que tenen.

A l’IBANAT, per un altre costat, per a Eivissa i
Formentera, a capítol 6, com li havia dit, doncs pràcticament no
té res, sobretot a Eivissa i Formentera res, 18.000 euros.

Quant al COFIB, també m’agradaria saber quins projectes
tenen prevists amb els fons del PDR, aquests 112.000 euros que
han de venir, perquè precisament per als ofidis a Eivissa en el
pressupost només hi ha 22.000 euros, que és una quantitat molt
baixa. Sabem el problema que tenim, vostè n’ha parlat, però, en
fi, aquí es va aprovar, també en aquest sentit, una PNL, i no sé
si d’aquest fons hi va alguna cosa o què és el que passa amb
això.

L’any passat, per cert, amb fons d’ITS, si no ho record
malament, hi havia 715.000 euros per al tema d’ofidis
d’Eivissa, no sé què ha passat, perquè amb aquesta quantitat hi
havia prou quantitat per matar-los a granerades, no sé realment
si això s’ha dut a terme o què és el que ha passat amb aquest
fons de 715.000 euros.

Llavors, quant a la Direcció General de Recursos Hídrics,
inversió en subministrament, capítol 6, hi ha un import
d’infraestructures hidràuliques, de 3.359.000 i, en total, hi ha
a capítol 6, 5.775.000, per tant, hi ha 2.416.000 que no sé
exactament on van. Supòs que serà, tal vegada, per a neteja de
torrents, però l’any passat hi havia 7 milions, amb la qual cosa,
en aquest cas aquí hauríem reduït, no sé si llavors vostè m’ho
pot explicar; veig aquí que queden, no es veu, no veig altra
quantitat, més que 2.416.000.

A manteniment de depuradores, veig que hi ha 47.192.120,
no s’observa cap partida per a la depuradora de Portinatx, que
li vaig comentar l’altre dia, i vostè em va dir a la pregunta que,
efectivament, l’Ajuntament de Sant Josep no li havia tramès la
documentació que esperava des de fa un any. I jo li puc
anticipar que aquest retard va ser per mor d’un informe
d’impacte ambiental ordinari que li varen demanar i, com vostè
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sap, això es retarda molt, i més en aquestes èpoques encara
més, però ja li puc anticipar que ja ha passat per Junta de
Govern i que ja li han tramès a la seva conselleria. Per tant, el
rebrà aviat, si no l’ha rebut ja.

Tampoc no veig una altra obra, de la qual també en
parlàrem l’any passat ja, és a dir, que ens repetim, i era eliminar
l’emissari de Talamanca, s’ha de tenir en compte que
pressuposten com a ingressos 83.730 en taxes de sanejament.
Creiem que seria necessari que amb aquest import renovassin
les emissores de tota la xarxa, com li he comentat abans, de
totes aquelles depuradores i obres que li he comentat fa un
moment, que no sé en quin estat han quedat.

Llavors, també voldria saber quines inversions es faran, bé
sí, això ja li he comentat abans, quines es faran en sanejament.
Doncs totes aquelles que li he comentat, no sé si se’n farà
alguna més o si senzillament repetirem les mateixes per a l’any
que ve.

A la Direcció General d’Espais Naturals, gestió de parcs
naturals, inversió d’1.753.922, veig que posa aquí inversió amb
caràcter immaterial. No ho sé, aquí podria explicar què
significa inversió amb caràcter immaterial, perquè n’hi ha prou
a totes les direccions generals té aquest tipus d’inversió. En el
pressupost de la conselleria es destinen a aquest tipus
d’inversió, a totes les conselleries, com a 10 milions i busques
d’inversió immaterial.

En planificació forestal, sense especificar, 2.170.000, per
exemple, per promoure la gestió forestal, subvencionant..., jo
li proposaria aquí un tema, subvencionar les calderes de
biomassa als ajuntaments i consells, que això sembla que no
se’ls ha ocorregut, sobretot per a escalfament d’aigua de
piscines i calefacció i aire condicionat, de forma que es
consumís biomassa en substitució de carburants fòssils. Això
du tres aspectes positius: un, que no incrementa CO2 a
l’atmosfera; dos, que es coopera amb la neteja de puigs a cost
zero; i tres, que l’administració beneficiària redueix costs
energètics en el successiu i aconsegueix amb això abaixar la
dependència energètica dels carburants fòssils i, a més,
col·laborar amb la prevenció d’incendis forestals allà on també
té una important partida IBANAT per invertir. Per tant, aquí hi
guanyen tots, i és un tema que mai no es toca i que sempre en
el tinter, es parla molt de gestió forestal, però això és una forma
de fer gestió forestal sense incrementar despeses i a més reduint
emissions de CO2. Jo pens que és molt millor subvencionar les
instal·lacions que després consumeixen i obliguen a fer aqueixa
gestió forestal que destinar recursos a executar aquests serveis
directament sense donar-los una sortida.

En protecció d’espècies invasores i conservació d’espècies,
el programa 571F, hi ha una partida de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

... 754.696 -perdó?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

... -sí, llavors en el següent torn ja li acabaré-, hi ha una partida
de 754.696, però sense especificar, no sé si aquí té prevista
alguna partida per al tema del control d’ofidis a Eivissa, que li
havia dit, entre aquí o bé dels fons PDR que li havia comentat
abans.

I en sanitat forestal, també té 1.804.000 en inversions en
caràcter immaterial, que llavors, si pot, ja m’explicarà a què
consisteix.

I llavors al següent torn ja ampliaré. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Correspon ara el torn al portaveu
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Pablo Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, diputades, diputats, bona tarda a tothom.
En primer lugar, queremos agradecer al Sr. Conseller y a su
equipo su presencia esta tarde para comentarnos los
presupuestos que están planificados en la conselleria.

Nosotros queremos agradecer, también en primer lugar, el
trabajo realizado en esta conselleria en un tiempo
indudablemente bastante complicado, donde los esfuerzos
presupuestarios se han dedicado o se van a dedicar en una
medida importante a atender emergencias sanitarias, sociales y
económicas. Creemos, desde nuestro grupo, que, a pesar de
estas urgencias, no se han de dejar de lado las políticas que
tienen que ver con el medio ambiente, ya que son
fundamentales para construir una alternativa a la actual
situación ambiental caracterizada por carencias ambientales
importantes en distintas materias, que, además...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jiménez, ¿me puede asegurar que está el micro
encendido?

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vale, gracias. No, no, correcto, es para saber que se está
grabando. Gracias, es que se oye muy flojo.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

No sé si me oye bien, sí ¿no? Bueno, pues sigo.
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Las carencias ambientales, que decía que eran importante
en distintas materias y que, además, influyen tanto en la salud
como en el empleo y, por tanto, en la propia economía.

La inversión, entendemos, por tanto, que es fundamental en
todos los campos que abarca esta conselleria y simplemente
preguntaré por algunas cuestiones concretas.

En relación con la política de aguas, ya se ha explicado
ahora mismo por el Sr. Conseller toda una serie de inversiones
que se van a hacer en relación con las depuradoras y toda la red
de saneamiento, en general, y que ha especificado, en concreto,
incluso algunas de ellas, pero quería preguntar simplemente por
algunas, tres o cuatro, en concreto de la depuradora de Es
Mercadal, en la isla de Menorca; así como la renovación de las
canalizaciones de aguas residuales que acaban o terminan en
esta EDAR.

También si existían unas previsiones concretas para mejorar
el emisario de Maó-Es Castell que, como sabemos, hoy en día
esta totalmente saturado.

Cambio de isla, en Capdepera, perdón, queríamos saber si
se puede encontrar alguna solución para unificar las distintas
estaciones depuradoras para mejorar su funcionamiento en
general.

En cuanto a la EDAR de Inca, que sabemos que está
aprobado, queríamos saber para cuándo se piensa ejecutar esta
infraestructura.

En relación con la biodiversidad, se ha hablado o se
comenta que va a haber una protección específica en algunas
partidas para la fauna, para determinadas especies de fauna.
También se ha hablado, en general, de unas especies
relacionadas con la flora, pero, en términos generales, ahí lo
que querríamos saber, al margen de la posidonia, es si hay un
plan específico con alguna especie concreta que merezca
destacarse por su importancia, o bien por su poca cuantía
numérica en cuanto a especie, o bien por su importancia
ecosistémica.

En relación con la gestión forestal, se ha hablado en general
de esta cuestión y su relación con las zonas afectadas por
desastres climáticos. Queríamos saber si en concreto en estos
planes de trabajo existen planes de repoblar con determinadas
especies estas zonas afectadas o que han sido destruidas por
desastres climáticos o naturales, en general, y también si hay
planes de restauración de áreas degradadas por distintos
motivos.

En relación con el territorio, se habla de que habrá un
presupuesto para hacer estudios sobre paisaje y nos gustaría
saber si estos estudios pueden ser un paso previo para incluirlos
en un posible desarrollo normativo posterior en la reforma de
la LECO, o bien en algún otro tipo de reglamentación.

Y, finalmente, una pregunta en relación con el plan o el
trabajo de los residuos, en los últimos tiempos han surgido unas
dudas con respecto al gestor de residuos en bases Ecoembes y,
entonces, nos gustaría conocer cuál es la relación exacta con

este gestor y cómo se trabaja con ellos desde el punto de vista
presupuestario.

Y creo que nada más, de momento. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Corresponde ahora el turno al
representante, al portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, el Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Ante todo, agradecer la presencia
del conseller y de sus acompañantes, voy a ser bastante breve
porque, bueno, ya tendremos tiempo luego en comisiones,
ponencia y en pleno de entrar en detalle.

Quiero remarcar una serie de cosas, primeramente, me
parece que a lo mejor se podría trabajar un poco en el tema de
plagas forestales de serpientes y especies invasoras, porque,
además, es un tema que ya lleva varios años, cada año es más
grave y, entonces, cuando veo los presupuestos que se hicieron
para el 2020, de gastos, 2019 y 2021, estamos a la misma
altura, el problema es que cada año este problema se multiplica
de forma geométrica, y entonces habría que hacer algo.

Hay un punto que me ha sorprendido, que es el punto de
arrendamientos. Este centro ha pasado de 93.000 euros a
471.000 euros, me gustaría simplemente saber pues a qué se
debe este aumento.

En el (...) del saneamiento, el 562B, los 10,3 millones que
se dejan en reserva, según un acuerdo para (...) con EMAYA,
mi pregunta es si se va a ejecutar todo ese monto, esta reserva
este año, si será en 2021, o si se podría usar para otros
capítulos.

En el 531D, el tema de la mejora de equipos y vehículos
para el IBANAT, pues evidentemente es un tema que no solo
ya habíamos hablado con usted hace unos meses y,
efectivamente, me parece que es un punto muy positivo.

Sobre la nueva regulación de plásticos y embalajes
secundarios de un solo uso, que entrará en vigor en abril de
2021, simplemente decir que aquí habría que reforzar la
inversión, más que nada reforzarla para que pueda haber un
resultado de información. Tenemos contacto nosotros, por
ejemplo, con varios industriales europeos que dicen que va a
hacer falta mucha información porque van a disponer solo,
entre el momento en que su consejería saque los detalles de
información de enero a abril, ellos tienen que hacer inversiones
muy fuertes que tardarán mucho tiempo; entonces, me parece
que se debería de reforzar el tema información, porque esto va
a causar muchos problemas industriales, que no saben, que no
entienden, si son embalajes secundarios, si son embalajes
terciarios; entonces, es un tema que va a ser muy importante
porque si no todo el trabajo hecho para evitar los plásticos,
pues este trabajo se va a ir al garete.

Me gustaría también ver una cosa, un tema, sobre la
cartografía activa de posidonia. El año pasado ya se invirtieron
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850.000 euros, creo, no la veo reflejada de forma precisa, pero
para poder hablar de controles de posidonia, barcos, etc., pues
me parece que esa cartografía debería estar acabada lo antes
posible; sobre todo, pues que este resultado estaría financiado
por la Unión Europea, con los fondos de cohesión y fondos
Next Generation y entra dentro de los acuerdos para la Agenda
2030. Entonces, me parece que sería un punto, aprovechar,
hacer un buen proyecto, aprovechar, hacerlo financiar y acabar
lo antes posible.

También he visto pues una pequeña reducción de
mantenimiento de torrentes, me gustaría simplemente ver la
lógica.

Y a nivel de las separaciones de aguas residuales, yo sé que
su conselleria ha llegado a acuerdos para el tema muy gordo
que es Sant Josep de Sa Talaia en Ibiza, porque siempre nos
encontramos con problemas muy gordos en el parque natural de
las Salinas. Entonces, simplemente me gustaría saber a qué
nivel han llegado a acuerdos financieros con ABAQUA o el
ayuntamiento, porque no lo veo reflejado.

Y simplemente, para acabar, decirle, bueno, que, en vistas
de la Agenda 2030 pues habría que a lo mejor revisar si todas
las inversiones que están haciendo están de acuerdo con estas
finalidades a las que ha llegado el Gobierno de la nación.

Muchas gracias, presidenta. Gracias, conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Benalal. Donam pas ara al portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, com la resta dels
companys diputats, vull donar l’enhorabona, l’enhorabona, les
gràcies, l’agraïment -perdó- al conseller Miquel Mir, per la
seva assistència, i a tots els càrrecs que l’acompanyen.

Primer de tot, Sr. Conseller, voldria fer una reflexió general
que hem fet des de MÉS per Mallorca a diverses
compareixences, nosaltres valoram positivament primer de tot
el marc en el qual es generen o que enquadra aquest Govern de
les Illes Balears els pressuposts per al 2021, uns pressuposts
que tenen una prioritat molt clara, que és generar un escut
social, de protecció social, en blindar i fer un esforç
extraordinari per defensar la sanitat pública, l’educació i les
polítiques socials, i evidentment, dins aquest esquema, sempre
hi ha unes conselleries capdavanteres i puntals que s’han de
reforçar perquè són les que s’han de reforçar perquè són les que
es troben a l’avantguarda de la lluita contra la crisi sanitària
social i econòmica que genera la COVID, però també veiem, i
això és una qüestió que ens agrada, que a tota la resta de
conselleries que acompanyen i que formen part d’aquest govern
sí que transversalment totes, i amb projectes concrets,
contribueixen a aquesta lluita.

Sí que també reflectim que, així com estam d’acord que en
el 2021 hem de disposar d’uns pressuposts forts, també
manifestam que ens agradaria que aquesta fortalesa en els

pressuposts del 2021 no fossin per a endeutament, sinó per a un
bon finançament, i aquí, des de MÉS per Mallorca, creiem que
l’assignatura a tenir en compte; però, davant la conjuntura que
tenim, creiem que la decisió del Govern de les Illes Balears,
d’apostar per aquesta fortalesa, malgrat sigui amb
l’endeutament, és una decisió encertada dins el 2021.

Vostè ha posat en valor, en els pressuposts de 2021, aquest
increment en neteja de torrents i depuració i també en gestió
forestal. Jo crec que al principi de la seva intervenció ha
manifestat quatre punts, jo li en destac aquests dos: el de
torrents i depuració i el de gestió forestal, perquè crec que són
dos temes que poden generar llocs de feina i sobretot perquè
donen resposta a problemes endèmics que repetim i repetim
any rera any, la neteja dels torrents, la gestió i la depuració i la
gestió forestal, i aquí un poquet demanar-li si hi ha un còmput
d’aquests llocs de feina que es poden crear, diguéssim, en
neteja forestal i en neteja de torrents i depuració per a l’any
2021, si hi ha un càlcul fet de generació de llocs de feina.

També ha parlat vostè dels projectes d’ITS per a l’any que
ve i la meva pregunta és quina és la previsió d’execució
d’aquests projecte d’ITS per a l’any 2021.

També vostè ha fet referència a episodis meteorològics
esdevinguts o que esdevenen i que s’agreugen pel canvi
climàtic que patim i, en aquest cas, hem sabut, o sabem i som
conscients que IBANAT ha de participar, diguéssim, dins una
línia de feina amb la Direcció General d’Emergències i, en
aquest cas, és una pregunta que també hem de fer a la
consellera Castro, si es té pensat que hi hagi una partida
específica de formació, en aquest cas, per atendre les
necessitats formatives tant dels cossos d’IBANAT com dels
bombers del Consell de Mallorca, si li consta a vostè qualque
negociació respecte d’això.

Després, respecte de les inundacions, vostè ha parlat d’un
increment de pressupost per al 2021 en torrents i crec que el Sr.
Mariano Juan, diputat del Partit Popular, ha fet referència a la
neteja de torrents, i m’agradaria si vostè ens pogués fer un
exercici d’explicar-nos, ja no numèricament, sinó sobretot com
es planifica una neteja de torrents a una conselleria com la de
Medi Ambient. I si ens pot fer també un resum de la línia de
despesa o de la línia d’inversió en neteja de torrents que ha fet
la Conselleria de Medi Ambient en els darrers deu anys. I
també en quina situació es troben aquelles ajudes que el Sr.
Company, doncs va deixar perdre, crec que a l’any 2013, que
eren unes ajudes que donava l’Estat per a la neteja de torrents;
vull dir, si aquesta conselleria les ha reclamades, les continua
reclamant, si hi ha qualque gest per part de l’Estat de tornar
incorporar aquesta línia d’ajudes per a la neteja de torrents a la
conca hidrogràfica de les Illes Balears.

Després, des de MÉS per Mallorca, vull donar-li
l’enhorabona per la creació d’aquest cànon sobre abocaments
i incineració, és un cànon que estava previst a la Llei de
residus, per tant, des d’aquí simplement felicitar-lo, creiem que
és una iniciativa bona, és una iniciativa, a més, creiem que
necessària. Ens agradaria no haver de celebrar aquesta notícia,
perquè, evidentment, si aquest no existís seria una bona notícia
perquè acompliríem uns objectius que ens marca Europa. Però,
atès que som lluny del compliment d’aquests objectius, com
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molts d’altres territoris de l’Estat espanyol, benvingut sigui
aquest cànon.

Després, també, m’agradaria si pogués fer una valoració
sobre els pressuposts generals de l’Estat i la depuradora de
Palma, és a dir, el fet que tenguem en aquest moment zero
euros assignats en els pressuposts generals de l’Estat a la
depuradora de Palma.

Respecte de l’acord de l’any 2018, signat amb l’Estat en
projectes de gestió del cicle de l’aigua, que anaven a uns 360
milions d’euros, i era un acord pel qual ja es contemplava una
aportació, primer de tot, o s’acordava un conveni entre 2019 i
2022 de 80 milions, aquest acord de 360 ja acordava 80 milions
entre 2019 i 2022, i sempre amb una participació del 50%
Estat, 50% comunitat autònoma. La meva pregunta és: en quin
punt està i si s’ha reclamat, perquè ens constava que el 2019,
evidentment, no s’havia complert aquest acord, o l’Estat no
havia complert la part de l’acord.

Respecte de la llei de residus de 2021 sols demanar-li, és a
dir, vostè ja ha especificat un poc quin és el desplegament, si
ens podria, a part del cànon i a part de qualque més que vostès
ens afecta, si la llei de residus preveu qualque desplegament
més de cara a l’any 2021.

També ha parlat vostè de la construcció de noves estacions
d’aforament a la xarxa hidrogràfica, vull dir, més que números,
si ens pogués explicar un poquet la funció d’aquesta xarxa o
d’aquestes estacions d’aforament, quina és la seva funció
principal. I si a part de la mesura del cabal dels torrents n’hi ha
qualcuna altra.

També vostè ha fet menció que la Conselleria de Medi
Ambient està compromesa amb fer front o fer una tasca
important per a l’any que ve a la zona de la Serra de
Tramuntana que va ser afectada pel cap de fibló i l’esclafit de
fa dos mesos, i li voldríem demanar si ens pogués detallar un
poquet quines són les actuacions prioritàries per part de la
conselleria durant l’any 2021.

Per últim, les competències del litoral, les competències que
s’han..., bé, hi ha hagut diversos informacions d’avanços en
aquesta qüestió del traspàs de competències del litoral per part
de l’Estat a les Illes Balears, i és saber en quin punt es troba en
aquest moment.

Ens sumam també a la petició que ha fet el diputat del Partit
Popular sobre l’estat de les serps invasores a l’illa d’Eivissa,
m’ha fet el comentari de matar serps a granerades, a veure
quina és la metodologia, demanar i sumar-me a si aquesta és la
metodologia que empra la conselleria. Hem tengut un conseller
que deia que apagava incendis amb ovelles, vull dir, no seria
res d’estranyar, però saber un poquet en quin estat es troba o
què implica aquesta tasca per a l’any 2021 de control
d’espècies invasores, especialment amb les serps d’Eivissa i
Formentera.

Ens sumam també a la petició d’Unides Podem sobre el
tema d’Ecoembes. I també crec que qualcú li ha fet referència
també sobre els objectius de l’Agenda 2030, crec que el
company de Ciutadans, i un poquet saber com es replantegen

aquests objectius que vàrem marcar de l’Agenda 2030, que,
evidentment són objectius dissenyats abans de la COVID.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Correspon ara el torn al
representant de VOX-Actua Baleares, el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias por su
comparecencia, Sr. Consejero, gracias por la asistencia a todo
su equipo. Un saludo a la Sra. Asunción Pons y un saludo a los
12 espectadores que están siguiendo esta comparecencia en
YouTube.

Como sabrá, Sr. Consejero, nosotros hemos presentado una
enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de
los presupuestos generales para este 2021, porque no
compartimos las previsiones, ni su redacción, ni la realización
de presupuestos en vistas a ingresos, por nuestra parte son
ficticios, con la crisis tan dura que estamos viviendo y que se
va a incrementar, ni atender a fondos europeos que no sabemos
si se van a confirmar. Entonces, creemos que son unos
presupuestos que, además, ahondan en el problema que
venimos arrastrando durante muchos años, que es el aumento
de la deuda, y esto se traducirá, seguramente, en subidas de
impuestos y demás.

En general, son unos presupuestos que nosotros no
compartimos y por eso hemos solicitado su devolución.

En concreto, sobre su consejería tendremos tiempo de
debatir en las diferentes comisiones, en ponencias y en los
plenos, no le voy a robar mucho tiempo, entre otras cosas
porque yo tampoco tengo mucho tiempo, no voy a poder estar
muchas horas más aquí, no lo digo por las horas con usted, sino
porque algunos ya llevamos muchas horas y las obligaciones
familiares mandan; pero aunque no esté, sí que le agradecería
que me responda a una pregunta que he venido realizando a
todos los miembros del Gobierno, yo y mis compañeros
diputados que vienen a otras comisiones, y es, como sabrá, hay
una ley, la Ley 8/2018, de apoyo a las familias, de 31 de julio,
que indica, en su artículo 34, que hay que realizar de forma
preceptiva informes de impacto familiar. Este informe no lo
hemos visto reflejado en estos presupuestos, es otro motivo,
por cierto, por el que hemos solicitado la devolución, para que
se subsane, a nuestro modo de ver, este defecto, y, claro, no
podemos saber cuál es el impacto familiar de los presupuestos,
tal como establece la ley, una ley que aprobaron ustedes
mismos también.

Entonces, por eso sí que me gustaría saber, si es tan amable
de responderme, ya le digo, si en el caso de que cuando
responda no estoy, yo recogeré su respuesta en el Diario de
Sesiones, quería saber cuál es el impacto familiar de su
presupuesto.

Sr. Consejero, muchas gracias, buenas tardes.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Correspon ara el torn a la
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Molt d’ànim, que duc també moltes
hores aquí i el dia serà llarg. Gràcies, conseller, per ser aquí a
explicar-nos els seus comptes en línies generals i també al seu
equip que l’acompanya i que contribueix a la feina que
desenvolupa.

Jo voldria fer una primera o dues primeres reflexions, una
d’elles és dir que pensam que aquest pressupost que vostè
podrà executar durant l’any 2021 ens sembla clarament
insuficient, sabem que és un moment difícil, però pensam que
precisament Medi Ambient i Territori era el moment de fer un
téntol i de plantejar-nos què és el que volem de cara al futur.
Per tant, aprofitant que l’onada turística no ha arribat, que
l’onada de sobreexplotació de les nostres carreteres, de tantes
onades que any rera any, quan la temporada turística
econòmicament funciona, no ens permet, des del punt de vista
de tot allò que vostè governa, pensam que tal vegada era el
moment de fer una aposta forta perquè poguéssim fer, això, una
aturada i durant l’any que ve plantejar-nos i organitzar que la
nostra situació mediambiental i també territorial millori.

També em vull queixar, una vegada més, com hem fet en
tantes ocasions, però especialment també amb el que té a veure
amb la seva conselleria, dels insuficients pressuposts i dels
doblers que ens arriben de part del Govern central. I també
criticar aquesta partida pressupostària que tenim per a l’any que
ve, tot i ser expansiva, he de recordar que estan avalades per
deutes i també avalades, sobretot, per allò que ens pugui arribar
dels fons europeus i també del Govern central, d’aquests
pressuposts generals de l’Estat.

Pensam que és un menyspreu constant a la nostra comunitat
autònoma, històricament ha estat així, però torna ser així en
aquests moments, i encara més quan hem deixat fa molta
estona, i ara menys que mai, de ser la comunitat rica o una de
les comunitats riques d’aquest territori. Pensam que no és hora
de ser solidaris, sinó que el que ha de fer el Govern és ser just
i fer els deures, que no els fa fa molta estona i sempre mira cap
a una altra banda.

Dit això, hi ha moltes preguntes que tenia apuntades per fer-
li en el dia d’avui, algunes, la immensa majoria s’han plantejat
pels companys que avui són aquí, però, bé, estic d’acord que hi
ha projectes que es repeteixen, si el compromís d’aquests
projectes que es repeteixen enguany i que ja ens va presentar
l’any passat és ferm de cara a l’any 2021 i també explicar-nos
per què no s’han executat enguany si ja estaven pressupostats,
perquè n’hi ha que no han ni començat, una cosa és que
estiguin pressupostats i hagin començat i estiguin en marxa i
l’altra és que n’hi ha que no.

Per tant, vostè ha parlat avui d’una paraula que m’agrada,
que és “inajornable”, quins d’aquests serien inajornables pensa
d’aquells que es repeteixen.

El Pla INUNBAL, com està? Vull recordar les tragèdies
que s’han viscut en aquesta comunitat, perquè s’havien
d’actualitzar protocols que estan clarament obsolets i que se’ns
va anunciar a sessió plenària diferents consellers que això
estava en marxa, que s’havien actualitzat, que hi havia d’haver
major coordinació i que hi seria, que hi hauria especialistes,
que hi hauria fins i tot sensors i activadors d’alarmes a l’hora
que es produïssin certes tempestes no desitjades. Però volem
saber exactament com està i sobretot quin serà el pressupost
que s’hi destinarà l’any que ve i que és el que pot garantir a la
ciutadania preocupada, més enllà dels números, què és el que
ha fallat i no tornarà fallar?

Vull recordar-li que la Comissió Balear està absolutament
saturada, que és un embut, si s’ha fet res per evitar això.

Si creu que el cànon, que avui ens ha presentat, que
nosaltres hi estam absolutament d’acord, però si és cert que tal
vegada no és el moment, i m’agradaria que m’explicàs per què
es fa l’any que ve quan no hi ha feina, quan tot està tancat, quan
la gent no pot pagar les factures, quan les cues de la fam
s’incrementen, per què ara sí i no esperam una mica més?

Espècies invasores, estam d’acord, no pel mal que
representen en si, sinó pel mal que representen per a les
espècies autòctones, per al nostre medi ambient, per a la nostra
idiosincràsia, tant per part de la fauna i la flora, si es pot dir
així, i quina actuació hi haurà?

Ara hi ha una nova espècie invasora que ha arribat, o jo no
la coneixia, que és el cranc blau, que ara resulta que tothom pot
anar a pescar-lo per veure si el llevam d’enmig, si vostè ha
plantejat qualque actuació en aquest sentit, si tenen previst fer
qualque cosa.

I llavors els fons europeus, estam cansats de sentir i de
llegir i de saber que els fons europeus sobretot premiaran tot
allò que sigui sostenible. Bé, idò, d’aquests fons europeus vostè
què espera i què és allò que segurament ens arribarà, i si creu
que ens arribarà durant l’any que ve?

Per altra banda, també ha parlat d’aquesta prohibició
d’envasos d’un sol ús que ja entraran en vigor durant l’any que
ve, fa anys que en parlam, nosaltres ho celebram, però la
pregunta és: ho podrem fer acomplir tot això? Com pensa
lluitar el Govern de les Illes Balears contra aquest monstre que
suposa la indústria que comercialitza aquesta envasos? Com ho
farem, perquè és una gran idea, sí, hi estam d’acord, però ho
farem acomplir, ho podrem fer acomplir, vostès tenen reforços
per fer-ho, com aturaran aquests monstres que tal vegada els
diguin: no, perdoni, que nosaltres som una comunitat petita i no
ens fan cas? Totes aquestes coses.

I llavors, per al tema de la posidònia, crec, no sé si vostè hi
estarà d’acord, que qui fa la gran tasca de creure i d’obeir és la
comunitat autònoma, és a dir, aquelles persones de les nostres
illes que ja han interioritzat que la posidònia ens dóna vida, que
ens dóna llum, que ens dóna aquest blau de la nostra mar, que
és necessària, que és imprescindible, etc., però com fem
aquesta tasca preventiva perquè aquells que ens visiten també
entenguin que això és així? Jo m’he trobat qualque vegada amb
aquestes barquetes que ens avisen d’alerta que allà hi ha
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posidònia, no hi pots tirar l’àncora, ho hem trobat, però, com
ho fem perquè tothom ho entengui, no només nosaltres, si és
que ho entenem. Per tant, en aquests comptes què hi ha, perquè
no ho he acabat d’entendre, de cara a l’any que ve?

I moltes altres preguntes que li volia fer ja les han fetes els
diferents diputats d’aquesta comissió d’avui.

Per tant, només donar-li les gràcies i, si de cas, a la segona
part o al segon torn li seguiré demanant qüestions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. No havent-hi cap representant del
Grup Parlamentari Mixt, passem el torn de paraula al portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Joan Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, presidenta, i gràcies, conseller, per comparèixer
aquí en aquesta comissió, també gràcies a tots els membres del
seu equip, i també vagi un reconeixement a tots els funcionaris
i treballadors que estan adscrits a la seva conselleria, per
l’esforç i dedicació de cada dia i sobretot l’esforç que han
hagut de fer per adaptar-se a les noves circumstàncies que
patim.

De tots els aspectes anunciats a la seva memòria del
pressupost, nosaltres coincidim que cal continuar endavant amb
la lluita contra el canvi climàtic i hem de tenir clar que la
sostenibilitat no es pot trossejar; coincidim que no podem ser
només sostenibles en un sol aspecte i en altres no, hem de fer
propostes transversals i globals.

Estam d’acord també en implementar una nova economia
basada en el principi de tancar el cicle de vida dels productes,
d’energia, d’aigües, residus i materials i caminar cap a
l’autosuficiència en tots els sentits i, a més, ser innovadors,
capdavanters, pioners, com ha demostrat ja la comunitat
autònoma de les nostres illes amb lleis aprovades a l’anterior
legislatura, i que, a més, ens blinden o ens han de blindar pel
fet de ser territoris insulars i, com a tals, vulnerables al canvi
climàtic.

Coincidim que l’actual crisi climàtica i sanitària no es pot
deslligar de cap manera, tot i que n’hi hagi alguns que ho
neguen, de la successió de malalties víriques o zoonòtiques que
són conseqüència directa de la pèrdua de la biodiversitat
associada a processos de la deforestació i degradació d’entorns
naturals. Els efectes de l’emergència climàtica s’han demostrat
amb fenòmens meteorològics adversos que, malauradament,
hem hagut de patir i que de cada vegada seran més habituals i
virulents.

Passant a les parts concretes del pressupost, vull fer algunes
reflexions i preguntes també un poc concretes.

Per la part de medi forestal i parcs naturals, nosaltres vàrem
tenir una reunió amb el Col·legi d’Enginyers Forestals i vàrem
presentar una sèrie de propostes que nosaltres consideram

assenyades i que volem traslladar. Ells demanaven que per
ajudar al manteniment i increment de la conservació de les
masses forestals i evitar possibles incendis, pogués haver-hi una
col·laboració amb els propietaris privats que tenen finques i
que tenen aquestes masses de vegades incontrolades o que no
saben massa bé què fer, llevat de les propostes que enumerava
el diputat del Partit Popular. En tot cas, ens agradaria saber
com es reflecteix aquesta possibilitat de col·laboració en el
pressupost.

El Col·legi d’Enginyers ens demanava que hi hagués, per
tant, més línies o subvencions o ajudes per impulsar des del
sector privat la implicació en el manteniment de les franges
forestals. També ens demanaven i li demanam a vostè si s’ha
incrementat el personal destinat al control i recuperació
d’espais forestals. I també, com valora vostè, ho ha dit, però
m’agradaria que en fos més explícit, el fet de destinar més
esforços, més recursos a la prevenció que no pas a l’extinció,
una cosa que evidentment nosaltres de sentit comú hi estam
totalment d’acord.

Pel que fa a la conservació i ampliació de parcs com el de
S’Albufera i l’ampliació del parc de Llevant, com reflecteix
això o quins avanços es reflecteixen en els pressuposts que ens
presenta avui, que discutirem aquestes properes setmanes. I si
creu que podrem veure-ho finalment tot materialitzat al final
d’aquesta legislatura.

Pel que fa a la tempesta que assotar la tramuntana de
Mallorca, a finals d’agost, ens agradaria saber, ens ha parlat ja
de qüestions concretes referides a aquest punt, però ens
agradaria saber si les tasques de regeneració i la retirada de
biomassa hauran finalitzat abans que comenci l’estiu de l’any
que ve i que ens informi també una mica de com estan previstes
aquestes tasques.

Pel que fa a residus i al foment de l’economia circular,
nosaltres consideram que és l’hora d’encetar una nova línia de
política fiscal, una actuació conseqüent amb la política
econòmica d’un govern d’esquerres, com és el nostre; és el
moment, per tant, donam suport a la línia que estableix en el
seu pressupost d’apostar per un canvi de model que representa
una vertadera transformació, diversificació i especialització de
l’economia balear; transformació que ha d’anar de la mà de
l’economia circular, de l’economia social i solidària i de
l’economia de la transició energètica i mediambiental.
Nosaltres creiem que cal iniciar un canvi de model de consum
basat en la prevenció i el foment de l’economia circular, com
deia, que requerirà la col·laboració de les administracions, de
les empreses i dels ciutadans, així ho planteja, a més, la Llei de
residus, pionera, com deia abans, en el context europeu.

En aquest sentit, d’afavorir l’economia circular, consideram
que és important visualitzar la generació de riquesa per part
d’aquest sector, quines activitats concretes o iniciatives
tendrien previstes de col·laboració amb el sector per visualitzar
aquestes iniciatives que duen a terme?

Pel que fa la nou cànon d’abocaments, que dóna
compliment a la Llei de residus, per tant no hauria de ser una
sorpresa per a ningú, i també dóna compliment a la Directiva
marc de residus del Parlament europeu i del Consell d’Europa,
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nosaltres veiem que anirà finançada a destinar projectes que
contribueixen a millorar la gestió dels residus. Ens agradaria si
pogués ser una mica més explícit també a l’hora de poder donar
un missatge cap a la ciutadania perquè vegin per a què servirà
exactament aquest nou cànon.

Des de la Direcció General de Residus i Educació
Ambiental es va anunciar que es posaria en marxa un sistema
de devolució i retorn d’envasos i que es volia una prova pilot
a alguna illa, ens agradaria saber si en tenen alguna informació
concreta.

I després, també ens agradaria saber com transformaran o
com adaptaran les activitats d’educació i de conscienciació
ambiental adreçades a la ciutadania en temps de pandèmia.
Entenc que deuen haver-ho previst i ens agradaria que ens
informàs una mica més en detall.

Després, pel que fa a recursos hídrics i torrents, ha parlat
vostè d’una sèrie d’intervencions a torrents, ens agradaria saber
que, a banda del que ha explicat en concret, si ens podria dir si
en tenen d’altres en cartera i quan preveu o de quina manera
preveu consolidar un pla final -final no, perquè és mal de fer,
perquè el manteniment ha de ser constant-, però quan preveu
haver assolit el màxim d’objectius per evitar desbordaments en
casos de crescudes brusques dels torrents.

Pel que fa al litoral, nosaltres coincidim evidentment, i ho
hem manifestat també en diverses ocasions, que la posidònia és
una espècie molt amenaçada, per un costat, per l’escalfament
global, però, per un altre, també per l’acció de l’home;
consideram la seva importància en la biodiversitat marina i
precisament per aquest fet, ens agradaria saber com valora les
tasques d’inspecció que s’han desenvolupat a l’any present,
com volen planificar les de l’any que encetarem d’aquí poc, una
valoració general i una altra valoració específicament referida
a les illes Pitiüses.

També una valoració de com pensen posar en marxa el
compromís que tenim en els Acords de Bellver de la reserva
marítima de la Tramuntana.

Pel que fa al cicle de l’aigua, nosaltres vàrem aprovar en
aquest Parlament una proposició no de llei tendent a la creació
d’una comissió permanent d’estudi en matèria de planificació
i gestió de recursos hídrics, esperam que aviat es pugui posar
en marxa i ens ajudi a planificar millor les qüestions referides
a aquest aspecte i al desenvolupament del Pla hidrològic. En tot
cas, ens congratulam que s’hagi incrementat en 2 milions
d’euros respecte de l’any 2020 la partida destinada al cicle de
l’aigua. Ens congratulam igualment que en el projecte de
pressuposts generals de l’Estat del 2021 s’hi reculli, a més, una
inversió de prop de 118 milions per a la depuradora de Palma,
a través de l’ACUE, la societat mercantil d’aigües de l’Estat, i
que recull tota una sèrie de programacions adequades
destinades a l’EDAR de Palma II, del municipi de Palma.

Per altra banda, ens agradaria que ens comentàs de quina
manera pensen donar un servei d’acompanyament als
ajuntaments que vulguin avançar les xarxes separatives
d’aigües.

I per altra banda, en el cas de la ciutat d’Eivissa, tenint en
compte que està prevista la nova depuradora i que, per tant, no
es preveuen grans inversions a l’antiga, així i tot se’ns ha referit
que en determinades ocasions sí que ha estat precís
desenvolupar algunes petites inversions, no només el
manteniment simple d’aquesta planta, per tant, ens agradaria
saber que, tenint en compte que la qüestió de la ciutat d’Eivissa
va per llarg o almanco per a mig termini, ens pogués detallar
una mica més la seva previsió d’actuacions pel que fa a aquest
concepte.

I finalment, per a la qüestió del paisatge, un tema que també
ens preocupa al nostre grup parlamentari, nosaltres consideram
que la nostra comunitat està centrada en l’activitat turística i el
paisatge, a més, és el seu principal atractiu i té una importància
estratègica; el canvi climàtic, la transició energètica, la pèrdua
progressiva de l’activitat agrària, el retrocés industrial de la
nostra economia i la nova economia circular i la importància
del paisatge, fan que haguem de plantejar-nos un tractament
d’aquest que en permeti la seva conservació.

En aquest sentit, en els Acords de Bellver també tenim
previst el desenvolupament de la llei del paisatge, nosaltres
consideram que en aquest sentit hem de fer una passa més, el
paisatge l’hem de preservar, però també l’hem de gestionar,
recuperar i ordenar i hem de superar la percepció que el
paisatge és igual a un entorn natural. Nosaltres entenem, a més,
que el paisatge és molt més, ho són els entorns urbans, els
periurbans, els industrials, els agraris, el litoral i sobretot ho és
també el paisatge tradicional mediterrani. Ens agradaria que ens
fes una valoració de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... -sí, vaig acabant, gràcies-, ens fes una valoració de la
inclusió de l’acompliment d’aquest acord de Bellver per dur a
terme la llei de paisatge dins l’any que començam aviat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Ara, per tal de contestar totes
aquestes observacions i preguntes dels diferents portaveus,
passam la paraula al Sr. Conseller de Medi Ambient i Territori,
el Sr. Mir.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, intentaré fer una
valoració, procurant contestar o reflexionar sobre tot allò que
se m’ha comentat o sobre tot allò que he pogut prendre nota,
que crec que és gairebé tot, però si no ja deman disculpes
anticipades als senyors i a les senyores diputades, i en tot cas a
la segona ronda ja intentaré respondre a allò que quedi enlaire.
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Quant al Sr. Juan, en representació del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Juan enguany sí que ha fet un exercici acurat de
respondre a observacions o a preguntes detallades quant a
programes, fins i tot subprogrames o fins i tot projectes.
Intentaré fer una valoració un poc genèrica abordant tot allò
que m’ha comentat però, com li comentava, òbviament si hi ha
alguna cosa que em deixi doncs estaré encantat de respondre-li-
ho a la segona rèplica.

Quant a fons europeus, vostè em demanava si en pensam
rebre, i òbviament la resposta és que sí. De fet aquesta jo crec
que serà òbviament una conselleria a la qual esperam rebre
força recursos, bàsicament perquè tal com du indicant Europa
des del primer moment, que es va començar a pactar, a parlar
i a acordar aquests fons de resiliència doncs entenem i sabem,
per la informació que ens ha anat arribant directament des
d’Europa o a través del ministeri, que tots els aspectes
relacionats amb la transició ecològica des del sentit més ample,
òbviament seran bonificats en aquest sentit, i per tant esperam
rebre fons. Des del primer moment li puc assegurar que des de
la Conselleria de Medi Ambient i Territori hem fet feina per tal
d’articular projectes que puguin respondre a les condicions que
vénen estipulades o que vendran estipulades des d’Europa,
sobretot, òbviament, potenciant projectes relacionats amb
polítiques hidràuliques. A part d’aquests 156 milions que hi ha
pressupostats en aquests pressupostos aspiram a poder adquirir
més recursos provinents d’Europa, i també, òbviament, en tot
el que fa referència a la part de biodiversitat, entenent
biodiversitat des del punt de vista més holístic. I òbviament
també un fet que quedarà aparentment bonificat per Europa és
el que fa referència al concepte -també en el sentit ample de la
paraula- d’economia circular.

Per tant aquests són els tres eixos fonamentals, que han
ocupat la conselleria envers preparar projectes que presentarem
a través del pla nacional al respecte.

Quant a ABAQUA vostè em feia referència als ITS dels
anys anteriors. Una primera reflexió que també segurament
servirà per respondre algunes preguntes o mencions que han fet
altres companyes i companys diputats: òbviament els projectes,
i sobretot projectes hidràulics, vostè sap perfectament que no
són projectes de fàcil execució, no sols des d’un punt de vista
pressupostari sinó també des d’un punt de vista tècnic i
òbviament també des d’un punt de vista de tramitació. Això
suposa, doncs, que hi hagi projectes que òbviament s’hagin de
desenvolupar a través de diferents exercicis, i òbviament hi ha
part d’aquests ITS que la seva anualitat es contemplarà o
passarà a formar part de l’execució de la conselleria de cara a
l’any 2021, més òbviament tot allò que suposi inversió d’obra
nova.

Em demanava per la millora o el manteniment de l’EDAR
d’Eivissa. De fet crec que hi ha hagut ara també una altra
pregunta al respecte. Òbviament aquí hi ha dues tasques
paral·leles; en primer lloc hi ha tasca de l’EDAR d’Eivissa
futura, la qual vaig tenir ocasió de contestar-li a la darrera
sessió plenària d’aquesta cambra, i, en segon, (...) per tant
estam fent feina, tal i com li vaig contestar, amb el ministeri; i
d’altra banda hi ha òbviament la depuradora existent, que és
una depuradora deficient. De fet jo mateix en aquest parlament,
en una compareixença voluntària, vaig poder reconèixer i

identificar que aquesta era una de les depuradores que majors
problemàtiques suposaven, i òbviament no només amb la
depuradora d’Eivissa, de Vila, sinó amb qualsevol depuradora
que gestioni el Govern arreu de totes les Illes Balears sempre,
des de l’any 2015, sempre a través de contractes oberts hi ha
manteniment, sempre, a qualsevol illa i a qualsevol depuradora.
Per tant òbviament també la depuradora d’Eivissa no és cap
excepció.

Quant a les basses de reg de Sa Rota, Sr. Juan, això és una
competència d’Agricultura; les basses de reg no depenen de la
meva conselleria i per tant en aquest sentit poca cosa més a
afegir.

Vostè em demanava quant a les transferències corrents cap
a IBANAT quant a les tasques forestals i dels espais naturals
protegits. Efectivament, IBANAT té aquesta funcionalitat,
bàsicament tot el que és l’execució de les tasques relatives a
prevenció i extinció quant al món forestal, i en segons instància
també gestionar o fer la gestió efectiva diària dels espais
naturals protegits d’aquesta comunitat autònoma. De fet
aquesta estructura la va d’alguna manera condicionar o forçar
el darrer govern del Partit Popular, que va suprimir o eliminar
l’empresa pública que en aquells moments duia els espais
naturals protegits, que era Espais de Natura Balear. A partir
d’aquí òbviament aquestes transferències corrents a les quals
vostè feia referència responen en aquest sentit.

Quant al COFIB i als ofidis d’Eivissa, miri, Sr. Juan, crec
que l’aposta de la Conselleria de Medi Ambient i Territori des
de l’any 2015 és una aposta crec que bastant incontestable,
perquè si vostè ara miràs una gràfica d’inversió quant a
espècies invasores i, en concret, ofidis d’Eivissa, veurà que és
una corba totalment progressiva i ascendent. He de recordar,
perquè òbviament és el seu president, que quan el Sr. Company
va ser conseller de Medi Ambient, doncs el Sr. Company -i va
ser una decisió política lícita, no ho critic, simplement li ho
record- va decidir no invertir ni un sol euro en els ofidis a
Eivissa perquè segons ell o el seu gabinet, no sé de qui va ser
la decisió, era una tasca perduda, tant a Eivissa com a
Formentera. Començam a actuar en serps l’any 2016, després
de fer una valoració inicial de caire tècnic, i l’any 2016 el meu
antecessor, el Sr. Vidal, decideix posar en marxa, d’una manera
convençuda, a més, aquesta tasca d’ofidis, i a partir del 2016 de
cap endavant hi ha aquesta intervenció. Enguany hi ha més
pressupost que mai quant a recursos per als ofidis d’Eivissa, no
només econòmics sinó també personals, podent arribar fins a
vuit persones amb vehicles propis, cosa que mai no havia
existit, no sols a Eivissa sinó també a Formentera. I a més
comptam amb el desenvolupament d’un projecte específic
d’ofidis a Eivissa finançat per l’impost de turisme sostenible de
875.000 euros. Per tant és una aposta crec jo que..., segurament
proporcionalment a cap comunitat autònoma no hi ha projecte...
o hi ha voluntat pressupostària similar en aquest sentit.

Emissari de Cala Llonga. Ara mateix ens trobam en la
redacció del modificat del projecte.

Després vostè ha fet..., o he entès o he percebut que feia
com una valoració quant a les inversions de la Direcció General
de Recursos Hídrics. Bé, la Direcció General de Recursos
Hídrics, com li he dit, té un pressupost de 92 milions d’euros,
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la qual cosa suposa el 62% del pressupost de la conselleria, el
62% només la Direcció General de Recursos Hídrics; aquí no
hi ha el pressupost d’ABAQUA. Per tant òbviament entendrà
que amb aquestes xifres quedi, crec jo, humilment,
manifestament demostrada la voluntat en aquesta temàtica per
part d’aquesta conselleria.

Quant a la depuradora de Portinatx, m’alegra el que
m’acaba d’anunciar avui; no tenc constància de l’entrada a la
Comissió Balear de Medi Ambient, però en tot cas si és així és
una bona notícia, que l’Ajuntament de Sant Joan finalment hagi
remès la documentació de la qual estàvem a l’espera per tal de
poder seguir tramitant aquesta depuradora, almanco passar la
tramitació ambiental, ja que vostè coneix que la depuradora de
Portinatx és una depuradora municipal i, per tant, el promotor
i l’òrgan substantiu serà el propi ajuntament. 

En tot cas, i quant al finançament, que vostè crec que també
hi feia referència, part del finançament d’aquesta depuradora ve
derivat o vendrà derivat de l’impost de turisme sostenible i la
resta, òbviament, l’Ajuntament de Sant Joan, com qualsevol
ajuntament de les Illes Balears d’ençà que hi ha aquest govern,
tendrà l’oportunitat de presentar a la Direcció General de
Recursos Hídrics un projecte per finançar la resta a través del
cànon de sanejament, ja que avui en dia aquest govern destina
el cent per cent del cànon a la seva finalitat, que és sanejament
i depuració.

Quant a l’emissari de Talamanca li he de dir que en els
pressupostos que avui he presentat i he pogut presentar davant
aquesta cambra hi ha pressupostats 32.000 euros per licitar el
projecte de retirada de l’antic emissari.

Quant a les referències que vostè feia a la Direcció General
d’Espais Naturals i Biodiversitat, em demanava què era la
inversió de caràcter material. La inversió de caràcter material
ho és tot, és a dir, això al cap i a la fi és el que permet el
funcionament de la pròpia direcció general. Hem de tenir en
compte que aquesta és una direcció general que té una part
pressupostària molt important del manteniment dels nostres
espais naturals protegits. Aquesta és la direcció general que
garanteix la conservació d’aquests espais naturals protegits. Per
tant, aquest seria el seu principal objecte i objectiu.

Em parlava de promoure la gestió forestal, he entès que
vostè em prioritzava potenciar les ajudes, bé a particulars o bé
a sectors que puguin instaurar sistemes d’utilització de
biomassa, un poc en detriment de la gestió directa de la
biomassa per part de l’administració. Jo en part puc estar
d’acord que s’ha de començar a potenciar la filosofia a aquesta
comunitat autònoma de promoure un teixit i un mercat que
versi sobre la biomassa, en això estam d’acord, Sr. Juan. Ara
bé, jo no puc estar d’acord que l’administració deixi de fer
aquesta gestió forestal, crec que han de ser línies paral·leles. La
gestió forestal, en el cas de la Conselleria de Medi Ambient
executada a través de l’IBANAT està garantida i a més amb
una convicció important; ara bé, coincidesc amb vostè que s’ha
de treballar conjuntament, sobretot de mires de cara en el futur,
quant a aquest mercat o aquest teixit estructural del mercat de
la biomassa en aquesta comunitat autònoma.

Al final m’havia tornat a fer una referència a les espècies
invasores posant èmfasi en els ofidis d’Eivissa i crec que, per
no allargar, ja li he contestat. Per tant, ho donaria per contestat.

Quant al Sr. Diputat d’Unides Podem, òbviament
compartesc -és un poc complicat estar... perdona- les reflexions
fetes, crec que la filosofia la compartim plenament. Després
vostè m’ha demanat per tot un seguit d’actuacions o
d’instal·lacions en concret, crec que les he apuntat més o
manco totes, sinó estic òbviament a disposició de poder
contestar tot allò que m’hagi deixat.

Quant a l’EDAR d’Es Mercadal, la intenció és poder
començar a executar en el darrer trimestre de l’any 2021 i si no
fos possible per aspectes lligats a tots els aspectes de tramitació
administrativa, en tot cas ja de cara a l’any 2022, però
òbviament està dins la planificació de la conselleria.

Quant a Maó, Es Castell, ara mateix estam o ens trobam
també en negociacions i hi hagut diferents reunions entre la
Direcció General d’Espais Naturals i ABAQUA amb els
respectius ajuntaments també per les negociacions respecte del
traçat, ja s’ha començat a fer aquesta feina.

Quant a Sineu, la depuradora de Sineu ara mateix està en
tramitació per una quantia assignada de 2,5 milions d’euros. 

En el cas de l’EDAR d’Inca es du fent feina amb
l’Ajuntament d’Inca des de ja fa  uns mesos, si no record
malament ara poc que el propi ple de l’ajuntament va cedir els
terrenys a ABAQUA. Òbviament quan parlam, és el que
intentava explicar abans al Sr. Juan, quan parlam d’aquests
tipus de projectes, sobretot pel que fa a la part administrativa
de tramitació, ens trobam que moltes vegades, la majoria de
vegades òbviament no depèn ni de tan sols de la pròpia
conselleria, parlam de llicències, parlam de cessió dels terrenys
per part dels ajuntaments, que aquests òbviament han de
tramitar aquesta cessió de terrenys, l’han de tramitar davant el
ple municipal. Per tant, ara hem estat aquest any treballant
conjuntament amb l’Ajuntament d’Inca per a aquesta cessió
dels terrenys i la intenció és finançar o iniciar l’execució també
de cara a final de l’any 2021. És un projecte que té garantit
també el seu finançament a través de l’impost de turisme
sostenible. Per tant, aquesta és un poc la cronologia que
manejam.

En el cas de Capdepera, ABAQUA té tres depuradores en
el terme municipal de Capdepera, Font de Sa Cala i Canyamel,
que a Cala Rajada hi ha una EDAR que és privada, a la
urbanització de Cala Mesquida. Després hi ha l’EDAR de Cala
Rajada, que és la que té més problemes i estam pendents que
l’Ajuntament ens proporcioni els terrenys per a la seva
ampliació. També òbviament falta saber si l’ajuntament vol
recepcionar la urbanització de Cala Mesquida i connectar-la a
l’EDAR que ja està feta nova. Per tant, és un poc un altre
exemple del que li deia, la depuradora que actualment té més
problemes ara mateix estam a l’espera que l’ajuntament ens
cedeix sòls municipals per tal de poder dur a terme aquesta
ampliació i aquesta millora.

Finalment, crec que és el darrer punt que m’ha comentat
també, el tema de les canalitzacions o de les connexions entre
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les urbanitzacions de Menorca i les depuradores. Li he de dir
que segons marc normatiu aquesta encomanda no l’ha de
sufragar ni l’ha d’executar el Govern sinó que és una càrrega
que ha d’assumir el promotor d’aquella determinada
urbanització que s’ha de connectar a la xarxa de sanejament en
alta que a partir d’aquí assumiria el mateix govern.

Em demanava si des d’un punt de vista de biodiversitat
existeixen plans de gestió d’espècies de flora. Li he de dir que
sí, estan penjats tots a la plana web, al Servei de protecció
d’espècies de les Illes Balears, hi ha plans de gestió, però
també hi ha plans de conservació que es passen i s’aproven i es
discuteixen en el Comitè de Fauna i Flora, que és un comitè
que està creat i regulat per un decret d’aquesta comunitat
autònoma, si no record malament pel Decret 5/2005. Per tant,
sí, existeixen plans de gestió i de conservació de diferents tipus
de flora, de diferents tipus d’espècies i, de fet, s’executen
accions per garantir la conservació d’aquestes espècies. Ara em
vénen al cap accions concretes de delimitació i de barreres
d’interferència de determinades espècies al Puig Major o el Pla
d’acció i de conservació de determinades espècies endèmiques
precisament també a l’illot d’Es Vedrà, a Eivissa. Per tant, això
és una tasca que des de la direcció general es duu
desenvolupant des de ja fa anys i òbviament així seguirà sent.

Des del punt de vista forestal em demanava si hi havia plans
de restauració i de reforestació. Sempre hi ha plans de
restauració i de reforestació, però aquests mai no responen a les
mateixes característiques. Intent explicar-me. Des d’un punt de
vista tècnic, també des d’un punt de vista forestal, no sempre
que hi ha, per exemple, un incendi forestal que deixa
devastades determinades àrees és preceptiva, és necessària, és
recomanable una determinada reforestació. Hi ha vegades que
els tècnics de la conselleria i de l’BANAT consideren que en
aquell emplaçament per diferents característiques doncs si
convenen o no tasques de reforestació i també de restauració.
No és el mateix haver de restaurar una zona d’alta muntanya a
la Serra de Tramuntana que restaurar una zona de sistema
dunar cremat, com va ser fa uns anys Sa Canova a Artà, o no és
el mateix planificar o plantejar un pla de restauració a
S’Albufera de Mallorca, que ara recentment i
desafortunadament va ser cremada.

Per tant, òbviament cada cas s’estudia des d’una perspectiva
tècnica i partir d’aquí es plantegen plans de restauració, que
n’hi ha que són més, diguéssim, intervencionistes, per dir-ho de
qualque manera, on per exemple s’estableixen tasques de
restauració de facto sobre la zona degradada; n’hi ha que són
més mixtes o blanes, com per exemple sistema dunar de Sa
Canova, on simplement es va executar la retirada de fusta
cremada i es deixa que el mateix sistema natural es recuperi; i
n’hi ha que són gairebé d’una inexistència d’accions físiques,
com per exemple S’Albufera, on es considera que S’Albufera
tota sola s’anirà recuperant i de fet ja ho està demostrant.

I em demanava també, igual que el Sr. Ferrà, si no ho
record malament, la relació que té el Govern amb Ecoembes.
Bé, Ecoembes és un SCRAP autoritzat d’àmbit espanyol de
gestió de residus; és una entitat que històricament ha tengut una
visió pública o una percepció pública extremadament positiva...
i, bé, certament darrerament han sortit informacions que des
d’un punt de vista social podrien posar algun emperò a aquesta

percepció històricament positiva, i a partir d’aquí la relació que
té el Govern amb Ecoembes és una relació simplement..., bé,
que és òbviament un SCRAP autoritzat, i això no ho podem
obviar; hi ha doncs... intervencions o..., bé, accions conjuntes
que venen determinades per convenis puntuals on Ecoembes
òbviament aporta, igual que fa a qualsevol comunitat
autònoma, però sí que li he de dir que la línia de feina que ara
mateix du la conselleria basada en la pròpia llei de residus
doncs discerneix un poc dels paràmetres que Ecoembes
postula; òbviament Ecoembes postula bàsicament reciclatge, i
la Llei de residus, com vostè coneix, posa el reciclatge quasi en
un tercer nivell; primer parla de la prevenció, després de la
reutilització i, òbviament, de reciclatge, i òbviament el Govern
de les Illes Balears, la Conselleria de Medi Ambient i Territori,
defensa aquest govern envers el model que Ecoembes segueix
defensant i postulant.

Quant a Ciutadans, Sr. Benalal, vostè em demanava per
serps a Eivissa. Crec que he contestat. Per tant per no allargar
més el temps -sé que alguns de vostès ja duen algunes
compareixences- don per contestat. En tot cas si troba que
necessita alguna informació més, a la seva disposició a la
segona ronda.

Quant al (...) de Palma, vostè em demanava per aquests
9,6... o 10 milions, per fer nombres rodons, que són al
pressupost com a reserva per a Palma. Miri, a principi de
legislatura, des de la legislatura passada ja s’hi venia treballant,
però a principi de legislatura vàrem firmar un conveni, un
protocol d’inversions entre la Conselleria de Medi Ambient i
l’Ajuntament de Palma per una quantia total de 90 milions
d’euros aquests propers anys. D’aquests 90 li he de dir que
actualment ja hi ha 22,5 milions que ja estan en execució, ja
són obres començades. Bàsicament són dues obres; una és un
col·lector que recollirà para de les aigües residuals d’una part
de Palma, i després la construcció d’un tanc de tempestes o de
laminació que està proper a l’estació de depuració. No obstant
això òbviament aquí hi ha una reserva ja en base al paraigua
d’aquest conveni o protocol de 90 milions d’euros perquè
EMAYA pugui seguir disposant d’aquest cànon de sanejament
per a inversions de cara a l’any 2021.

Em feia una valoració, si no ho he entès malament, positiva
quant a allò que percep el seu grup parlamentari de la
renovació de flotes de l’IBANAT; crec que és imprescindible.
IBANAT és una empresa que en la seva activitat diària, per les
activitats i per les encomanes que té, doncs suposa un desgast
important en els recursos materials, i és important anar
renovant en aquest sentit, no només els cotxes sinó qualsevol
utensili o material que utilitzi per dur a terme les seves
activitats. Així ho venim fent des de l’any 2015; cada any hi ha
millores quant a aquests mitjans materials i, bé, és un exemple
més d’aquesta línia de feina.

Vostè em feia referència a polítiques de residus i a la
importància de la informació respecte d’això. Estic totalment
d’acord amb vostè, no només en residus, en tot, però és vera
que especialment en residus, i estic d’acord amb vostè sobretot
quan a Balears tenim una llei de residus que és una llei
totalment pionera, és una llei que va rompre bastant els
esquemes dels paradigmes de gestió de residus a l’Estat
espanyol; de fet és una llei que encara ara doncs dista bastant
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de la normativa tant espanyola com d’altres comunitats
autònomes, i per tant és important potenciar també aquestes
tasques d’informació a la ciutadania, però també als sectors
econòmics i productius, venc a dir que crec que ha de ser una
tasca transversal. De fet el Govern, en base a aquesta nova llei,
està treballant ja en la fase final -també li ho puc dir- d’unes
guies interpretatives focalitzades en diferents sectors i en
diferents col·lectius de tota la societat, tant de ciutadania en
general com també de sectors econòmics i productius, per tal
de poder facilitar aquesta informació a la qual vostè apel·lava.

La cartografia de posidònia, Sr. Benalal, està finalitzada.
Ara mateix som a la fase ja de calibrar aquesta cartografia final,
aquesta capa final, i li puc assegurar, per la informació que tenc
i per la preliminar que he pogut veure, que quedarà una
cartografia possiblement del més avançada que hi hagi a la
Mediterrània, és un projecte que crec que haurà valgut la pena.
Sí que és vera que dins les tasques de cartografiar zones on la
cartografia de Life Posidònia, que era una cartografia d’un
projecte Life que hi va haver l’any 2005, no s’havien pogut
cartografiar, es varen veure retardades per dos motius: primer
de tot, pels efectes dels temporals, dels diversos temporals que
hi va haver a Balears -marítims, estic parlant- a principis de
l’any passat; i també òbviament després per l’estat d’alarma per
la pandèmia, però és un projecte que ja està finalitzat, per tant
a posta ja no està pressupostat de cara a l’any 2021.

Quant a torrents, bé, li he de dir que en torrents entenc que
els pressupostos pugen, i més el pressupost ordinari, puja, i en
torrents enguany, de cara a l’any 2021, hi ha un pressupost de
6,1 milions d’euros. Per tant en aquest sentit li he de dir que
l’aposta de la conselleria en aquesta matèria continua essent
ferma.

I després ja, si no vaig malament, el darrer punt que vostè
m’ha comentat és quant a la separativa de les xarxes en el
municipi de Sant Josep. Efectivament aquest era un dels punts
conflictius que hi havia, amb abocaments puntuals al parc
natural o a zones limítrofes del Parc Natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera, en la seva part terrestre a l’illa
d’Eivissa, però com bé vostè ha comentat des de fa ja un temps
s’està fent feina conjuntament amb l’ajuntament. El problema
està identificat, el problema està identificat. En primera
instància s’havia de dirimir si el problema de vessament era ja
a la xarxa en alta o a la xarxa en baixa; finalment va ser en
baixa, per tant competència municipal, com bé vostè
comentava, però òbviament estam fent feina amb l’ajuntament.
Tot i que sigui una acció que l’ajuntament ja està treballant i
que ha de sufragar l’ajuntament, des de l’Agència Balear de
l’Aigua se’ls està donant assessorament tècnic també per
precisar o ajudar-los perquè la connexió entre les dues xarxes
es pugui fer d’una manera correcta i per tant pal·liar aquesta
problemàtica.

Quant al Sr. Ferrà, de MÉS per Mallorca, vostè em
demanava..., destacava també, o he entès que destacava i
posava en relleu els increments pressupostaris quant a torrents,
depuració i gestió forestal. Crec que un any més es posa de
manifest la línia de voluntat real que ha duit a terme aquesta
conselleria al llarg dels darrers anys. Ara mateix, la veritat, i li
he de ser sincer, no sé, no li puc oferir el nombre exacte dels
llocs de feina que això garanteix, però sí que li he de dir, li ho

he reconèixer i crec que hi estarem d’acord, que precisament
aquestes tasques, aquestes apostes polítiques, aquestes apostes
pressupostàries, aquestes apostes que apunten cap a aquests tres
conceptes nous que han aparegut, economia verda, economia
blava i economia circular, també generen economia i també
generen llocs de feina. I això crec que és important que ens ho
creguem totes i tots, i és important que apuntem cap aquesta
direcció, també per potenciar, accelerar i ajudar la
diversificació econòmica d’aquesta  comunitat autònoma, i sens
dubte, des de la Conselleria de Medi Ambient, a molts dels seus
projectes, no només amb aigua sinó també en altres aspectes
com per exemple economia circular o temes de conservació
d’espais naturals, apostam també per crear llocs de feina i
potenciar també la creació de llocs de feina de persones en risc
d’exclusió social. Crec que això ha de ser una encomanda i una
obligació i una prioritat per part de les administracions,
sobretot de conselleries inversores com és aquesta. Per tant, en
aquest sentit ja venim treballant des de fa anys i seguirem
treballant en aquesta línia.

Després vostè em parlava de fenòmens meteorològics i de
la tasca, del paper que suposa o que ha de suposar l’IBANAT.
L’IBANAT té bàsicament dues funcions, una és la gestió i la
conservació dels espais naturals i l’altra és, òbviament, totes les
tasques de prevenció i extinció d’incendis forestals.
Conjuntament amb la Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat i el cost dels agents de medi ambient crec que
l’engranatge en aquest sentit de l’IBANAT, que és l’empresa
que aporta aquest múscul i també tota la intel·ligència en aquest
sentit, és un engranatge que objectivament, i no ho dic com a
conseller, ho dic com a ciutadà, crec que ha quedat més que
demostrada en diferents ocasions al llarg d’aquests darrers
anys. 

En aquest sentit crec que IBANAT ha de seguir sent el que
és IBANAT. IBANAT ha de seguir sent part executora
d’aquestes tasques forestals i d’alguna manera també la part
executora de les tasques de prevenció a l’hivern i d’extinció
quan cal a l’estiu. Crec que IBANAT i el seu engranatge amb
la Direcció General d’Espais Naturals i amb el cos dels agents
de medi ambient han de seguir sent això. 

Ara bé, aquesta capacitat d’actuació que té IBANAT s’ha
demostrat també imprescindible en la gestió d’altres
emergències d’altres característiques que no tenen res a veure
amb emergències de caire forestal, però que sens dubte el braç
d’IBANAT ha estat imprescindible per poder donar sortida
almanco a la situació d’emergència generada. 

A partir d’aquí IBANAT sempre que pugui participarà i
quan sigui activat per part de l’òrgan competent participarà
d’aquestes accions, però crec que -en bon mallorquí deim, no
hem de desvestir un sant per vestir-ne un altre, i crec que és una
frase que no podem oblidar en aquest sentit-, en aquest sentit
IBANAT a disposició de qualsevol emergència sempre que
pugui, sempre que sigui activada i requerida per l’òrgan
competent, però que no hem d’oblidar mai tampoc la seva
funció. 

Després vostè em demanava a veure, si no ho he entès
malament, si hi ha alguna partida per part de la Conselleria
d’Administracions Públiques o la Direcció General
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d’Emergències quant a la formació d’IBANAT. En això li he
de dir, Sr. Ferrà, que ho desconec, però en tot cas qualsevol
formació per a tot el personal sempre és benvinguda. Per tant,
estarem un poc també a l’espera i a l’expectativa.

Demanava també com es planifica la neteja d’un torrent.
Aquest és un tema molt bipolaritzat, hi ha gent o hi ha sectors
o hi ha partits fins i tot que aposten per una neteja de torrents
on gairebé no ha de quedar ni una sola herba i hi ha col·lectius
que òbviament critiquen determinades actuacions en torrents,
sobretot a zones més rústiques o naturalitzades. La planificació
de neteja de torrents ha de tenir, per a mi, dues característiques
o tres característiques principals. En primera instància, que la
priorització sempre ha de ser en base als riscos per a les
persones, aquest ha de ser un primer input que s’ha de tenir en
compte. Una segona cosa que és importantíssima, que el
manteniment dels torrents ha de ser sostingut en el temps, no
valen actuacions d’execucions milionàries fetes en un any i
després tenir els torrents de les Illes Balears quatre i cinc anys
sense actuacions; això és absurd i sobretot això és perillós
també. I en tercera instància, òbviament després hi ha d’haver
un equilibri entre les tasques de neteja de torrents en funció de
si estan dins zones molt més antropitzades o si estan dins zones
naturals o rústiques o si estan dins zones d’espais naturals
protegits. Crec que aquests són els tres paràmetres que
actualment la conselleria, sabent que és un tema criticat per uns
i criticat pels altres, doncs, sensible, però òbviament s’intenta
fer una planificació el més objectiva possible.

Vostè em demanava la línia de despesa de la Conselleria de
Medi Ambient aquests darrers deu anys o aquests darrers anys
en aquesta matèria. Li he de dir que efectivament hi ha una
autèntica diferència entre, per exemple, el que va fer el Sr.
Company quan era conseller i el que s’ha fet des de l’any 2015,
són models diferents, són models diferents o són percepcions
o maneres d’entendre diferents. El Sr. Company va aconseguir
una cosa que se li ha de reconèixer, i és que va aconseguir un
conveni per a neteja de torrents per part del ministeri, ara bé, va
fer una execució, al meu entendre, sense cap tipus de criteri en
un any i després precisament no va a tornar invertir ni un sol
euro de pressupost propi en neteja de torrents a aquesta
comunitat autònoma. La nostra política és diferent, Sr. Ferrà, la
nostra política és, com li deia, inversió planificada i sostinguda
i que cada any hi hagi actuacions, i a partir d’aquí donar
cobertura a aquesta neteja.

Intenció de l’Estat a invertir en torrents. Aquí ja enllaç, no
sé si és el..., sí, és el següent punt que vostè m’havia comentat.
Òbviament des de la passada legislatura s’arriba a un acord
amb el ministeri per tal de firmar un conveni entre comunitat
autònoma i el ministeri d’inversions polítiques hidràuliques on
hi havia sanejament, però també reclamam al ministeri que hi
hagi aquesta implicació en temes de torrents. Malauradament
el ministeri continua fent cas omís a aquestes peticions de
Balears i li puc assegurar que com a conseller de Medi Ambient
no deixaré de desistir davant el propi ministeri per tal de poder
garantir una millora i una implicació de finançament del
ministeri en aquest sentit.

El que no és de rebut és que sent Balears un espai insular,
per tant, no estant dins cap conca hidrogràfica de la península,
les Balears no siguin tingudes en compte a l’hora d’inversions

hidràuliques en temes de torrents i per tant també en temes
d’inundacions. En aquest sentit li he de dir que continuarem
treballant en aquesta direcció.

Quant al desplegament de la Llei de residus bàsicament, Sr.
Ferrà, aquesta llei de cara a l’any 2021 se centrarà en tres eixos
de feina: un és el cànon, que ja l’hem pogut explicar; l’altre és
el que ara li comentava al diputat de Ciutadans, l’elaboració i
la divulgació d’aquestes guies interpretatives a diferents
col·lectius i sectors de la nostra societat, i en una altra instància
també la prohibició de plàstic d’ús o de productes d’un sol ús
a aquesta comunitat autònoma, un fet totalment pioner, un fet
que crec que ens posa a l’avantguarda de la gestió i del model
de gestió de residus. Crec que aquests són els tres eixos més
importants a destacar quant al desplegament de la Llei de
residus.

Vostè em demanava per la funció de la xarxa foronòmica o
les estacions d’aforament. Bàsicament aquesta té una funció de
recaptació d’informació, coneixement de la nostra xarxa de
torrents i òbviament la recaptació d’informació estadística per
conèixer quins són els comportaments a mig i a llarg termini
dels nostres torrents i sobretot també per tenir sèries
històriques. Li puc dir que una xarxa foronòmica, per exemple,
envers una torrentada com la que hi va haver a Sant Llorenç no
pot preveure res, però és que ni aquí ni a qualsevol altre lloc
del món. Per tant, crec que és important, molt important, tenir
xarxes foronòmiques per tenir un coneixement integral i
holístic del cabdal dels nostres torrents, és molt important, per
tant ja existeix a Balears, però ara estam dins un projecte que
ja s’ha iniciat per renovar aquesta xarxa, però òbviament la
funció és la que és. Per tant, pocs miracles podrem demanar.

Em demanava les actuacions duites a terme per part de la
conselleria a la zona afectada de Banyalbufar. Com vostè sap,
i a més vostè és d’una de les zones properes a la zona afectada,
la devastació va ser espectacular, és una de les coses més
impactants que jo he pogut veure en persona, per tant, la
conselleria va tenir claríssim des del primer dia que va passar,
precisament amb una actuació i intervenció gairebé integral per
part de l’IBANAT, va tenir clar que havia d’actuar allà per tota
una sèrie de motius, sobretot pel tema de plagues forestals i de
risc d’incendis forestals. Per tant, les actuacions de la
conselleria bàsicament, Sr. Ferrà, són dues: una primera que ara
mateix s’executa, que és una actuació d’emergència bàsicament
per tal de retirar la fusta o la fusta morta o caiguda a les zones
properes a totes les carreteres, a la xarxa viària que hi ha en
aquella zona, bàsicament a l’Ma 10, que és la carretera que va
d’Esporles a Banyalbufar, i també a la carretera que baixa al
Port d’Es Canonge, i després també a les zones d’interfase
urbanoforestal, als nuclis bàsicament de Banyalbufar i també
del Port d’Es Canonge i de nova Valldemossa. Aquesta
bàsicament és l’actuació d’emergència que es du ara a terme.

A partir d’aquí, de cara a l’any que ve, hi ha prevista també
allargar aquestes tasques de gestió forestal per a durant gairebé
tot l’any 2021 seguir amb l’execució de la retirada de fusta
morta en aquesta zona, bàsicament per evitar els dos aspectes
que abans li comentava: propagació de plagues forestals i, en
segona instància, evitar o disminuir, millor dit, el risc
d’incendis forestals.
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Les competències en litoral, crec que ho he pogut
manifestar públicament en diverses ocasions, bé, aquestes són
unes competències que, segons l’Estatut a zona han de ser
autonòmiques, són uns d’aquests vestigis amb els quals l’Estat
encara compta, i òbviament és per una qüestió de sobirania
autonòmica, però ja és un tema més de sentit comú: la franja
costanera d’una comunitat autònoma com les Illes Balears no
té absolutament cap sentit que es gestioni des de l’Estat, per un
tema de planificació, per un tema social i per un tema
econòmic. I, per tant, en aquest sentit, aquesta legislatura
treballarem, ja hem començat a treballar i treballarem, doncs,
per tal de poder garantir que aquestes competències reverteixin
a l’Estat, a la comunitat autònoma, això sí, reverteixin ben
dotades, com cal, no sols des d’un punt de vista pressupostari,
sinó també des d’un punt de vista de recursos humans.

El Sr. Campos ha fugit i, com que no ha fet absolutament
cap menció als pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient
i Territori, entenc que no se’ls ha mirat, no faré cap valoració
respecte d’això.

Quant a la Sra. Pons, en representació d’El Pi Proposta per
les Illes, vostè feia la valoració que el seu grup parlamentari
percep que aquests pressuposts o els pressuposts de la
Conselleria de Medi Ambient són insuficients. Aquí em crea un
dilema, és a dir, jo, òbviament, com a conseller sempre li
compraria un increment dels pressuposts d’aquesta conselleria
i, òbviament, amb part de la seva valoració i interpretació hi
pot estar d’acord, ara bé, com a conseller d’un govern, que
forma part d’un govern amb una situació extremadament
complicada, com bé vostè sap, doncs he de fer una valoració
positiva d’aquests pressuposts; que, en pressupost ordinari,
sense comptar ITS, incrementam els pressuposts de l’any.

I òbviament, crec que després vostè n’ha fet referència en
alguna de les seves altres valoracions, que penja sobre deute,
però és que hi ha dues opcions quan hi ha una situació social i
econòmica com l’actual: o bé retallades o bé, òbviament,
apostar per una inversió pública, encara que sigui a través de
deute. Per tant, crec que el model i la intencionalitat que mostra
aquest govern és prou clara en aquest sentit.

Vostè té queixes dels baixos pressuposts de l’Estat, de la
baixa implicació de l’Estat quant a aquests pressuposts i jo li he
de dir que hi estic d’acord i ho compartesc, és a dir, crec que
necessitam una major convicció de l’Estat, una major
participació de l’Estat, no només en les seves inversions
territorialitzades que pertoquen a aquesta comunitat autònoma,
sinó en una inversió sectorialitzada, més que territorialitzada,
que ajudi a desenvolupar polítiques en aquest sentit
mediambientals i territorials, perquè hi ha molts d’aspectes que
també han de preocupar l’Estat, i parl, per exemple, de les
polítiques hidràuliques de depuració, on Europa pitja moltíssim
els estats membres per incompliments; parlam de polítiques de
gestió de residus, on Balears, afortunadament, ara acomplim
dins aquestes prescripcions normatives, però que Europa pitja
moltíssim els estats membres i, en concret, també a Espanya i
posa multes coercitives molt importants.

Per tant, les comunitats autònomes, si volem poder
desenvolupar i posar-nos al dia en aquest sentit, necessitam
també inversió de l’Estat, és que si no, no tendrem múscul

financer per fer-ho, per tant, és important que aquest cregui més
en les autonomies i per tant hi inverteixi més. Per tant, puc
compartir la seva reflexió.

Vostè feia referència que hi ha projectes que repeteixen,
crec que li comentava abans al Sr. Juan, òbviament hi ha
projectes que s’iniciaren l’any que ve, es continuen executant
enguany i alguns segur que acabaran d’executar-se a l’any
2022, sobretot en polítiques hidràuliques, això passa ara, va
passar a un passat i passarà en el futur, perquè són projectes
certament complicats i són projectes que de vegades, sí, de
vegades necessiten fins i tot més d’un any per tramitar-se,
només per tramitar-se. Per tant, en aquest sentit és així, però
crec que és un funcionament estructural d’aquesta comunitat
autònoma, d’aquestes projectes no sols en aquesta comunitat
autònoma, sinó d’arreu.

Vostè em demanava per l’INUNBAL; l’INUNBAL li he de
dir que no és un pla que recaigui dins el paraigües d’aquesta
conselleria, correspon a la Conselleria d’Administracions
Públiques. A nivell de pla aquesta conselleria és responsable de
l’INFOBAL, però no de l’INUNBAL, tot i que quan som
activats per part d’Emergències òbviament, com comentava
abans, així hi participam d’una manera totalment activa, però,
òbviament l’INUNBAL és un pla necessari, igual que
l’INFOBAL, tots els plans d’emergències són necessaris, s’han
de revisar, s’han d’actualitzar, s’han de millorar, en això no hi
ha cap tipus de dubte i, en aquest sentit, em consta que, de fet,
ja està penjat a la web de transparència l’inici de l’INUNBAL
per part de la Conselleria d’Administracions Públiques.

Però sí una reflexió, crec que hem de ser conscients,
sobretot ens ho demostra la tendència d’aquests darrers cinc, sis
anys, en què la virulència i la recurrència dels fenòmens
meteorològics l’hem de començar a integrar d’una manera molt
més humana, en el sentit que un Sant Llorenç, i em sap greu, un
Sant Llorenç, un cap de fibló, una tempesta Glòria, el cap de
fibló i l’esclafit que hi va haver dia 29 d’agost, això no ho atura
res, això no ho atura res perquè són fenòmens que a Balears no
estàvem acostumats a gestionar. I quan dic a Balears dic també
a la costa del llevant espanyol, hem de recordar el que va
passar fa un parell de dies a alguns municipis de la Comunitat
Valenciana, eren imatges que tristament ens varen recordar
imatges viscudes aquí.

Per tant, crec que s’ha de fer amb els plans, és obvi que sí,
però s’ha de fer amb la conscienciació de la població i sobretot
s’ha de fer amb una planificació urbanística resilient i
responsable, no podem seguir el model urbanístic i territorial
d’aquesta comunitat autònoma, no el podem seguir, no el
podem seguir, perquè, desafortunadament, aquests
esdeveniments ens donen la raó i, per tant, crec que aquesta és
una reflexió, si em permet, i perdó perquè he sortit un poc de
la seva pregunta, però trobava interessant fer-li.

Vostè em deia que la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears no està al dia, bé, jo no sé si ho puc compartir del
tot, això, de fet, a la Comissió Balear de Medi Ambient hem
aconseguit posar la Comissió Balear de Medi Ambient dins el
termini dels tres mesos. Altra cosa és que la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears no deixa de ser un òrgan col·legiat
gairebé i receptor. Què vull dir amb això? Que la Comissió
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Balear el que fa és fer dictàmens en base a informes vinculants
i preceptius d’altres departaments del Govern o fins i tot
d’altres administracions. I òbviament, i aquí és on hi ha retards
de vegades, l’espera precisament de tots aquests informes
sectorials.

Així i tot, li he de dir que la Comissió Balear en aquests
moments es troba dins els terminis, d’acord amb la normativa,
de poder treure els seus dictàmens.

El cànon de residus, per què enguany? Per una qüestió
senzilla, per una qüestió senzilla: perquè la Llei de residus
aprovada per aquest Parlament diu que a l’any 2021, si no
s’acomplien els objectius de baixar del 50%, s’havia de posar,
s’ha de posar un cànon de residus.

Vostè feia a la situació actual, i jo li he de reconèixer, li he
de reconèixer, però també li he de dir que s’ha tengut en
compte. Nosaltres vàrem començar a treballar amb el cànon
abans de la pandèmia i de fet des del principi de la legislatura,
i el plantejament del cànon era diferent del que hi ha ara, era un
cànon que no era progressiu, era un cànon que era un cànon
directe. I, per tant, hi ha hagut un replantejament, un cànon
progressiu on els dos primers anys la quantia econòmica per
tona és una quantia més aviat simbòlica, per dir-ho de qualque
manera, que no efectiva, però sí que és vera que de cara al 2025
aquest cànon es pretén posar als estàndards de l’Estat espanyol.

El cranc blau, efectivament, és un altre exemple de l’efecte
negatiu de les espècies invasores. Ara s’ha treballar en un acord
amb el Consell Insular de Mallorca, que és el responsable a
nivell normatiu de la pesca fluvial; s’autoritzà la pesca a punts
molt concrets de les Illes Balears, però li he de dir que la
Conselleria de Medi Ambient, sobretot a S’Albufera, ja des de
l’any 2019 fa feina amb el cranc blau, considerat com a una
espècie invasora que fa malbé a la biodiversitat pròpia
d’aquella zona i que des de l’any 2019 duim quasi 1.150
exemplars només a S’Albufera capturats. Per tant, bé, és un
altre exemple que hem de combatre i, per tant, això també fa
que enguany haguem incrementat precisament la partida del
COFIB, perquè és bàsicament el braç executor de la lluita
contra espècies invasores.

Em demanava què esper dels fons europeus, jo crec que ho
he contestat al Sr. Juan, òbviament, hem treballat en
moltíssimes propostes, en tres eixos principals: aigua,
biodiversitat i economia circular per tal de poder aspirar a
aquests fons, i jo, sincerament, no sé el detall, no sé en què es
traduirà, però objectivament, i crec que així serà, que aquesta
conselleria podrà disposar de fons europeus per tirar endavant
polítiques interessants en aquesta temàtica.

Prohibició d’envasos d’un sol ús, a veure si ho podrem fer
prohibir. Certament, és una pregunta en la qual haurem de fer
feina tots i totes perquè així sigui, he de dir que aquesta
prescripció que entra en vigor a l’any 2021 doncs es treballa
des de la Direcció General de Recursos Hídrics des de
l’aprovació de la llei. S’ha fet molta feina amb els sectors
econòmics més implicats, productors, envasadors, distribuïdors
per tal de tenir en compte aquesta prohibició. Em congratula,
certament, veure com el petit comerç d’alimentació de cada
vegada veure més exemples on es torna als envasos

reutilitzables o fins i tot que la gent va a comprar amb els seus
mateixos sistemes d’emmagatzematge, i això és important. I
després el repte, òbviament, són les grans superfícies, on,
òbviament, no diré noms comercials, però n’hi ha que sí que és
vera que s’alineen prou amb les prescripcions de la Llei de
residus. Així i tot, òbviament, des del Govern s’haurà de tenir
en compte i s’haurà de fiscalitzar que tot això es dugui a terme.

I quant a la posidònia, sí, la societat acompleix i és cert, jo
crec que això sempre ho dic a moltes intervencions meves, jo
crec que s’ha d’alabar moltíssim l’increment de la consciència
social envers la posidònia des que vàrem començar a fer-hi
feina d’una manera decidida, que va ser a l’any l’any 2015-
2016, on en aquell moment gairebé ningú no parlava de
posidònia, i avui en dia, afortunadament, gairebé tothom en
parla o tothom sap de què parlam quan ho fem. I vostè em
demanava pels visitants. Des de l’any 2016, precisament,
sobretot des de l’any 2017, Balears disposa d’un sistema pioner
a la Mediterrània, segur, i m’atreviria a dir en el món, que és un
sistema de vigilància i assistència al fondeig, on, a part de les
tasques de moviment o de supervisió dels fondeigs, també,
òbviament, doncs s’informa els visitants. I, a més, també hem
fet molta amb clubs nàutics, empreses de xàrter i tot el sector
econòmic que mou sobretot el moviment de turistes per la mar.

I de la informació que tenim des de tots aquests anys
d’experiència d’aquest servei, hi ha una tendència molt
favorable a la comprensió de la ciutadania, no només local, que
aquesta òbviament no puc dir que sigui completa perquè
sempre hi ha gent que pugui infringir, però sí que de cara a la
ciutadania que ens visita, als visitants, també veiem, segons la
informació que tenim del servei, que aquesta consciència
incrementa. En tot cas, òbviament, hem de seguir fent-hi feina.

I de cara ja al Grup Socialista, per acabar, vostè em feia
referència a tota una sèrie de converses o d’intercanvis amb el
Col·legi d’Enginyers amb el qual, òbviament, també mantenim
una estreta col·laboració perquè hi ha tant una direcció general,
o un servei de gestió forestal i el mateix IBANAT que
òbviament tenen molta relació en aquest sentit.

La col·laboració entre propietaris privats quant a la gestió
forestal. Aquest és un tema que es treballa i que és
imprescindible, de fet és imprescindible, i fem des de ja fa uns
anys, amb intercanvis de sinergies entre el Servei de Gestió
Forestal i els propietaris. Per exemple, també executam moltes
de les faixes d’autoprotecció que s’executen, per no dir gairebé
totes, es troben dins espais privats, dins finques privades i, per
tant, també aquestes sinergies d’autoritzacions i de poder
garantir aquesta accessibilitat a terrenys privats.

I després també, doncs línies d’ajuda que s’han tret, també
des de la passada legislatura, a partir del PDR, per a propietats
privades quant a tasques de gestió forestal. Ajudes que varen
ser extremadament positives, no només per als propietaris, sinó
també per a la gestió forestal en sí, en situacions
meteorològiques adverses, record ara, per exemple, un cap de
fibló que hi va haver a Menorca, on, precisament, les línies
d’ajuda varen permetre que molts propietaris privats poguessin
ser ajudats a treure aquesta fusta morta.
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En tot cas, a part de tota la feina que ja es fa, i així la
seguirem fent, en tot cas és imprescindible que la gestió forestal
també tengui aquestes sinergies entre administració i
administrat, és imprescindible, sobretot tenint en compte que el
principal espai forestal, per exemple a l’illa de Mallorca és la
Serra de Tramuntana, la qual, en un 97% és privada; per tant,
és imprescindible tenir aquesta relació, no només amb els
propietaris en si, sinó també amb associacions que han nascut
recentment i que ajuden moltíssim a la relació entre
administració i administrat, no només administració
autonòmica, sinó també ajuntaments. Per tant, també voldria
posar en relleu la feina d’aquestes associacions, com per
exemple pugui ser, òbviament, Tramuntana 21.

I vostè feia referència a la prevenció envers l’extinció, això
també és bàsic; és que la gestió forestal és la resposta a tot, o és
la solució a tot, la gestió, la prevenció és la solució a poder
intentar garantir evitar grans incendis forestals, aquests mai no
es poden..., és a dir, mai no podem garantir no tenir grans
incendis forestals, mai, això és una cosa que no es pot dir mai,
però el que sí està clar és que, bé, les tasques de prevenció són
cabdals i, per tant, en aquest sentit seguirem treballant, això es
té molt clar des de la conselleria tant a nivell política com
també a nivell tècnic; o diria més, òbviament, des del nivell
polític de la conselleria compartim al cent per cent les
prescripcions tècniques en aquest sentit.

Em demanava també per l’ampliació del parc natural de
S’Albufera i de Llevant, és vera que ara mateix són els dos parc
en els quals treballam; S’Albufera es troba prou avançat, ja en
fase final de tramitació, i del Llevant hi va haver tots els tallers
de participació, amb els dos ajuntaments implicats o els tres,
però, bàsicament, són Artà i Capdepera, i al llarg d’enguany
acabarem de dur a terme la redacció del Pla d’ordenació de
recursos naturals, del PORN, que serà, de fet, el que donarà
empara també a aquesta ampliació. I per tant, també és un
aspecte que treballam.

Quant al cànon, òbviament, agraesc moltíssim el suport del
Grup Parlamentari Socialista i és una llei que vàrem fer
conjuntament la passada legislatura, crec que d’una manera
molt convincent i convinçuda i per tant agraesc fermament
aquest suport donat.

I em demanava per què servirà? Un missatge a la
ciutadania, li agraesc també donar-me l’oportunitat de poder
explicar un poc quina és la filosofia del cànon. El cànon de
residus bàsicament té un objecte principal, que és que
potenciem la reutilització i el reciclatge i que disminuïm les
tones de fems que van o bé a cremar o a un abocador. Això és
l’objectiu del cànon, l’objectiu del cànon és aquest, reutilitzar
i reciclar i disminuir la quantitat de fems que va a un abocador
en el cas de les illes de Menorca i d’Eivissa, que tenen el
sistema d’abocament, i en el cas de Mallorca que vagi a la
incineració, que es cremi el fems. Això és l’objectiu principal
del cànon.

A partir d’aquí què planteja el cànon? El cànon planteja que
sigui un cànon finalista, és a dir, que tot allò que es recapti a
través del cànon de residus, el 100%, igual que passa amb el
cànon de sanejament, s’inverteixi en polítiques de residus; dos,
que sigui insularitzat, que el que es recapti pels ciutadans

d’Eivissa quedi a Eivissa, de Formentera a Formentera, de
Menorca a Menorca, i de Mallorca a Mallorca, i que sigui
progressiu. Li ho comentava abans a la Sra. Pons: el
plantejament inicial era fer un cànon directe, però òbviament la
situació que vivim ha forçat a un replantejament, i que sigui
progressiu vol dir que des de l’any 2021, que l’any 2021
només, diguéssim, es computarà mig any perquè es començarà
a gravar a partir de juliol, doncs sigui progressiu i que sobretot
els dos primers anys, 21 i 22, tengui unes quanties per tona més
testimonials que res. Per tant entenem que a part de donar
compliment a una llei aprovada per aquest parlament, que això
és la primera premissa, aquest cànon permetrà incrementar en
primer lloc... o disminuir en primer lloc la generació de fems
incinerat o abocat i, en segona instància, doncs potenciar la
reutilització i el reciclatge.

Les activitats d’educació ambiental en temps de pandèmia.
Òbviament la conselleria s’ha hagut d’adaptar a aquesta
situació des del principi. Òbviament després del confinament
total hi va haver un replantejament de les activitats d’educació
ambiental; es continuen duent a terme perquè entenem que
òbviament també la gent necessita poder gaudir del medi
natural, i crec que és un tema que no hem d’oblidar, però
òbviament es fan garantint en tot moment les mesures de
seguretat i les mesures sanitàries posades per les autoritats
competents, i ara mateix les activitats d’educació ambiental, per
exemple a parcs naturals, poden ser de sis persones, i en aquest
sentit ens anam adaptant.

Les actuacions en els torrents, bé, crec que també ja he
contestat, un poquet. Les actuacions en els torrents d’acord amb
la filosofia d’aquest govern no són matemàtiques, perquè
entenem que no és el model eficient; sí que són sostingudes, i
a posta enguany també fins i tot incrementam el pressupost
ordinari d’aquesta partida.

Les tasques d’inspecció quant a posidònia, la meva
valoració és que són positives; són extremadament positives,
però quan parl d’inspeccions no parl de sancions, al contrari,
crec que les dades del Servei de vigilància i assistència de
posidònia ens estan marcant una tendència molt positiva i molt
favorable quant a la percepció i a la conscienciació de la
ciutadania, i com aquesta cada vegada coneix i respecta més la
posidònia. Per tant la valoració del servei he de dir que és
positiva. I vostè em demanava per les Pitiüses en concret. Per
a les Pitiüses és, diria jo, la part més positiva. Miri, des de l’any
passat, l’any 2019, ja per exemple les embarcacions mogudes
o que es varen haver de moure a Formentera, que era abans de
l’any 2015 el punt, el hotspot més important d’aquesta
problemàtica a Balears, idò l’any passat, l’any 2019, varen ser
inferiors a l’1%, i enguany també. És vera que enguany ha estat
un any estrany, com en tot, perquè òbviament el nombre
d’intervencions i d’embarcacions ha estat menor, però l’any
passat, que va ser un any ple, va ser inferior a l’1%. I a l’àmbit
de Balears, inferior al 8%. Per tant crec que són xifres que
d’alguna manera reflecteixen aquesta tendència.

La reserva marina de Tramuntana òbviament és una..., no
depèn en aquest cas la reserva marina a aquesta conselleria,
depèn de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, en concret de la
Direcció General de Pesca, i també en aquest cas de l’Estat. La
setmana passada hi va haver l’anunci de l’Estat que s’ampliava
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la reserva marina de Tramuntana, i tot i que no sigui
competència d’aquesta conselleria òbviament li he de dir que
com a conseller de Medi Ambient és una valoració molt
positiva, i crec que necessària. S’hi venia treballant des de la
passada legislatura i és una bona notícia que l’Estat hagi donat
també aquesta passa, perquè òbviament una reserva marina té
una incidència directa sobre la biodiversitat marina d’una
manera clara, però també sobre espècies d’aus marines com per
exemple el virot petit, que aquestes sí que a nivell de
biodiversitat entren dins l’àmbit competencial d’aquesta
conselleria, i per tant la valoració és totalment positiva.

Vostè també em demanava sobre el servei
d’acompanyament de la separació de xarxes als ajuntaments. És
un tema cabdal, és un tema imprescindible si volem posar
solució als problemes de sanejament que hi ha en aquesta
comunitat autònoma i arreu, perquè Balears no és una excepció
i òbviament a tots els territoris succeeix el mateix. Miri, a la
primera conferència de presidents d’aquesta legislatura a
Ciutadella vàrem poder acordar amb tots els consells insulars
el que vàrem convenir a anomenar el Pacte per l’aigua.
Bàsicament aquest pacte per l’aigua té una filosofia com a molt
simple, que és que totes les administracions amb competències
dins el cicle de l’aigua prioritzin inversions per millorar els
seus sistemes, tant de sanejament, de depuració, com
d’abastament. 

A partir d’aquí òbviament el Govern segueix apostant d’una
manera clara en inversions en depuració. Miri, des de l’any
2015 duim més 200 milions d’euros invertits només en
depuració, més de 200 milions d’euros invertits només en
depuració. Però és imprescindible que hi hagi una inversió
municipal també dins els seus sistemes de sanejament en baixa,
perquè si no els problemes no s’acabaran de resoldre. A partir
d’aquí òbviament hem de ser conscients que aquestes són obres
costoses i són obres d’una execució a vegades no ràpida, i
òbviament hi ha d’haver un acompanyament, hi ha d’haver un
acompanyament, i crec que aquest govern ho ha posat de
manifest o ho posarà de manifest a partir de dues vies: una, a
partir d’uns convenis que s’han firmat amb els quatre consells
insulars, que són convenis en què la comunitat autònoma aporta
a través de l’impost de turisme sostenible 15 milions d’euros,
i després la part proporcional ha de ser aportada per cada
consell insular i pels ajuntaments, bàsicament també per
potenciar i ajudar els ajuntaments a desenvolupar projectes de
les seves infraestructures hidràuliques, això per una banda. I
per l’altra banda hi ha hagut una feina des del primer moment
de coordinació entre la Direcció General de Recursos Hídrics
i ABAQUA amb els ajuntaments per articular projectes a través
dels fons europeus, i per tant els ajuntaments tendran presència
i rebran també aquests fons europeus per poder dur a terme
determinats projectes del seu àmbit competencial, però en tot
cas compartesc amb vostè que hi ha d’haver aquesta inversió i
òbviament també aquest acompanyament.

Em feia referència a l’EDAR existent d’Eivissa, ja que la
futura doncs òbviament començarà, em va dir el ministeri, de
cara a l’any 2021, tal i com vaig anunciar dimarts passat en
sessió plenària, però en tot cas és una infraestructura que està
duent el ministeri. I un poc el que he contestat també a alguna
intervenció o en alguna resposta anterior: la depuradora
d’Eivissa, igual que les 74 o les altres 73 depuradores que

gestiona el Govern de les Illes Balears a partir de l’Agència
Balear de l’Aigua, qualsevol d’aquestes sempre, cada any, té
inversions en manteniment perquè hi ha contractes oberts a
cada una de les Illes, per lots, que bàsicament tenen un objecte,
que és el manteniment de les estacions de depuració existents.
Per tant la depuradora de Vila, tot i ser una depuradora que
necessita una alternativa d’una major transcendència, segueix
tenint el manteniment que requereix perquè funcioni el millor
possible.

I en temes de paisatge, en temes de paisatge... no sé si
contestar-li com a conseller o com a geògraf, perquè és un tema
que òbviament ens toca de prop als d’aquesta professió, però...
el paisatge és un tema molt ampli. Jo compartesc un poc la
reflexió que vostè feia, el paisatge no és un tema només
d’espais naturals, ni de medi natural, ni de zones poc
“antropitzades”, al contrari, el paisatge ho és tot, i per tant això
crec que les polítiques en paisatge de qualsevol territori han de
tenir una participació de les diferents administracions, de les
diferents àrees, que d’alguna manera amb les seves polítiques
puguin condicionar aquest paisatge complet. Jo crec que des
del Govern de les Illes Balears aquesta legislatura, des de la
Conselleria de Medi Ambient hem impulsat mesures
normatives que també han començat a treballar de manera
indirecta i directa damunt el territori. No hem d’oblidar el
Decret Llei 9/2020, que no sols tractava de disminuir les
superfícies urbanitzables o urbanes, sinó també tenia o té
prescripcions directes sobre el sòl rústic i també sobre el
paisatge d’aquest sòl rústic.

A partir d’aquí òbviament hem de seguir fent feina amb
aquesta línia, però crec que el més eficient, el més honest seria
fer una feina conjunta entre les diferents administracions que
tenguem competències al respecte. 

I si no vagi malament, això és tot el que m’havia apuntat.
Per tant, donaria per finalitzada aquesta primera rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara per tal de replicar en
primer lloc té el torn de paraula el representant, el portaveu del
Grup Parlamentari Popular per un temps de cinc minuts el Sr.
Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo intentaré sintetitzar el que
pugui, a voltes em costa ser breu, però ... En primer lloc agrair-
li que m’ha contestat bastant clar i extens tot allò que li havia
preguntat, jo simplement vull fer un parell de matisos. Quant a
la balsa de Sa Rota, jo havia parlat aquí en aquesta conselleria,
ja sé que això és compartit, perquè el punt 7 dels objectius que
presenten avui aquí aquests pressuposts diu “la reutilització
d’aigües residuals de depuradores per a usos agrícoles”.
Evidentment la balsa és un tema d’agricultura, però
m’agradaria que no hi hagués aquí discrepàncies entre les dues
conselleries que alguna volta ja ha passat, jo record la de
Formentera quan estava avariada, no sabíem exactament a qui
dirigir-nos perquè ens passaven d’un a l’altre. Però en aquest
cas esper que això no passi.

 



1162 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 48 / 12 de novembre de 2020 

Una altra cosa que també havia comentat, bé, quan jo he fet
èmfasi en el tema dels ofidis a Eivissa, era per una qüestió,
perquè ja m’ha deixat tranquil quan diu que hi haurà 875.000
euros, però inicialment en el COFIB hi havia 18.000 euros i,
clar, comparar 18.000 euros pels ofidis quan posam 70.000
euros per a la tortuga, que em pareix molt bé, però s’ha de tenir
en compte que les ofidis eliminen espècies endèmiques
d’Eivissa, com són els rèptils, aus que coven enterra i coses
d’aquestes, crec que efectivament, hi hem de fer una inversió,
ja m’ha dit vostè que són 875.000.

Quant a la gestió forestal i la biomassa, jo evidentment no
pretenc en cap moment substituir a l’IBANAT, només faltaria,
l’IBANAT és insubstituïble perquè fa una feina pública que no
farà una empresa privada. Però sí és cert que si nosaltres
d’alguna forma subvencionam a través de transferències de
capital amb altres institucions i les institucions comencen a
consumir aquest producte, els tres punts que li he dit abans es
compliran. És a dir, en principi ajuda i es gratuït. Jo tenc un
exemple, jo vaig anar un poble de Catalunya, això no és nou, ja
fa 7 o 8 anys o més, no sé quants en fa, no record molt bé el
nom, crec que era Molins de Rei, un poble no molt gros, que
tota la calefacció, aigua calenta i aire condicionat, qui ho
posava ho feia en base a una central tèrmica amb biomassa. De
tal forma que no subministraven aigua, sinó energia a través de
l’aigua calenta. Vull dir que això és una cosa que està molt
estudiat, no és un tema que haguem d’inventar perquè està
inventat.

Quant a un altre tema, la Direcció General d’Educació
Ambiental i Residus, aquí hi ha una partida d’aquestes que
m’ha dit que era de qualsevol cosa, efectivament inversió
immaterial per 1.164.000. Bé, jo com vostè sap i l’any passat
ja li reclamàvem, el Consell d’Eivissa ens demana una
col·laboració per a la planta de triatge, que evidentment que val
molts de milions i que jo en aquest cas no li puc demanar que
pressuposti aquests 20 i busques de milions que li demanen
d’acord a un acord que hi ha antic, però sí que és ver que per
iniciar aquesta col·laboració crec que seria important que
acceptés una esmena, fins i tot jo li faria un tracte i és que vostè
posi la quantitat, sempre que no posi un euro, però posi vostè
si vol la quantitat per iniciar aquesta col·laboració, perquè
d’alguna manera en parlam sempre, però no la començam.

I finalment dir-li que esper que aquesta Direcció General de
Medi Ambient i de Residus per a l’any pròxim pugui adjudicar
la recollida de plàstics del litoral i neteja del litoral, de forma
i manera que no ens passi com aquest any i que la pugui
adjudicar abans de començar la temporada turística, que crec
que vostè també estarà d’acord amb mi que això és
imprescindible.

I pens que per avui res més. Moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. A continuació té el torn de paraula
el representant d’Unidas Podemos el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, presidenta. No haré uso de la palabra. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Ciudadanos. Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, presidenta. Sr. Conseller, le voy a hacer
simplemente dos puntualizaciones, no requieren respuesta,
simplemente para que usted tome nota. La primera dice usted
que van a seguir trabajando en transferencia de competencia de
costas. Bueno, en realidad sería más práctico hacer una
competencia de ejecución, puesto que el problema que hay es
entre costas, el Govern y los municipios. Entonces sería más
práctico pues simplemente un acuerdo por el que se unifiquen
los trabajos.

Y el último punto referente a las guías orientativas sobre
embalajes secundarios, que usted dijo que estaban haciendo
urgentemente, pues sabe usted que estoy en contacto con su
director general, Sebastià Sansó, desde hace bastante tiempo
sobre este tema, que lo lleva muy bien, pero que estaría
perfecto si pudiesen acelerarlo al máximo.

Nada más. Muchas gracias, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús. El conseller crec
que m’ha contestat el cent per cent dels temes que li hem
plantejat des del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Passam el torn..., no havent cap
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Balears,
passem el torn de paraula... no sé si és la portaveu d’El Pi.
Llavors tampoc hi ha representant d’El Pi Proposta per les Illes.
Passem el torn de paraula a la representant del Grup
Parlamentari Mixt, que substituirà suposo el Sr. Castells, la Sra.
Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí Sra. Presidenta, moltes gràcies. Substitueixo el Sr.
Castells. Bé, jo Sr. Conseller em permetrà que li plantegi
diverses preguntes perquè no m’ha estat possibles, per motius
de conciliació familiar, assistir al primer torn d’intervencions,
però crec que el que li he de dir li puc dir perfectament amb el
temps que tenc.

Bé, primer de tot vull donar les gràcies a tot l’equip de la
Conselleria de Medi Ambient, crec que és un deute just que
tenim i crec que és un deute just perquè en aquest temps de
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pandèmia hem parlat un poc menys de medi ambient, el medi
ambient ha perdut un poc de protagonisme mediàticament, però
només mediàticament, que ningú no pensi i com a mínim no per
part nostra, que és una qüestió menor, secundària o que deixa
de ser rellevant, crec tot el contrari, tot el contrari. Som ben
conscients que la conselleria està fent una feina que va per bona
via, que ja ve de la legislatura passada i que és una feina ben
encaminada i a vegades poc agraïda perquè no llueix tot el que
ens agradaria , però jo els don les gràcies i els don les gràcies
també per les explicacions que ens han donat prèviament.

Dit això, jo vull parlar bàsicament de quatre qüestions.
Començaré pels fondeigs. Sobre fondeigs hi ha quatre temes
que vull posar damunt la taula, d’una banda Sr. Mir, ja hem
constatat que el sistema de control de fondeigs, la vigilància
dels fondeigs del litoral de Formentera i crec que per extenció
a la resta de Balears està funcionant molt bé, que els recursos
s’han anat incrementant any rere any i per tant, és un servei que
es consolida, crec i vull pensar que és per quedar-se i també
vull pensar que no hi haurà cap govern insensat que algun dia
pensi deixar endarrere aquest servei. Per tant, jo li demanaria
quina partida ha consignat vostè per a l’any 2021 i si pensa
incrementar recursos a l’illa de Formentera o a les Pitiüses, o
si pensen que amb el que s’ha pressupostat per exemple per a
l’any 2020 és suficient per tenir resposta l’any que ve. Aquesta
és una pregunta.

Després, ens agradaria saber també des de Formentera si
vostès han pressupostat alguna partida per poder tirar endavant
aquest projecte de regulació de fondeig integral a tota l’illa de
Formentera, que tant venim reclamant des de la nostra illa des
de fa tants d’anys.

En tercer lloc, hi ha una qüestió que em preocupa bastant.
Dades d’estudis fets per la pròpia Conselleria de Medi Ambient
i en concret pels tècnics del Parc Natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera constaten l’elevat trànsit
d’embarcacions que hi ha entre el canal d’Eivissa i Formentera.
Crec que la conselleria d’alguna manera ha de donar una
resposta a aquests resultats, perquè els resultats són esfereïdors,
són esfereïdors quan parlam d’un parc natural.

Pens que la conselleria, evidentment, no pot ser aliena a
aquesta situació i ha de prendre alguna mesura. No sé si
prendran mesures i tampoc no sé si això tendrà repercussió
sobre el pressupost de 2021, però m’agradaria saber, Sr. Mir,
què en pensa la seva conselleria i si pensen fer qualque cosa. Si
vostè avui no em respon això, perquè no pot o no compta amb
aquesta informació, tanmateix li dic que fa un any que tenim
demanada una interpel·lació al Govern, en concret a la seva
persona, per poder debatre en aquest ple sobre l’estat actual del
Pla Natural de Ses Salines i esper poder tenir l’ocasió de fer-ho
amb tranquil·litat perquè hi ha molts d’aspectes a tractar.

Després, ja acabant aquest bloc de fondeig, el darrer de tot
que ens sembla prou alarmant, com a mínim des de Formentera,
és que el Sr. Marc Pons, el conseller de Territori i Mobilitat, ha
fet un anunci, ahir a Mallorca i avui a Eivissa, parlant que
l’estudi de capacitat de càrrega per al fondeig que han
encarregat al SOCIB preveu que en el litoral de les Illes
Balears hi ha una capacitat de càrrega de 22.000 embarcacions,
la qual cosa és..., bé, perdonin que els ho digui així de clar, és

un absolut disbarat, és un absolut disbarat, i d’aquestes 22.000,
4.800 s’assignen a Eivissa, que continua sent un altre disbarat
monumental, com veim des del nostre punt de vista. Jo em
deman, dins totes aquestes consignes de promoció de
l’economia blava, que tantes vegades ha fet la presidenta del
Govern, dins aquestes consignes d’actuar contra el canvi
climàtic i aquesta declaració d’emergència que va fer el Govern
el passat 8 de novembre, bé, el passat 8 de novembre no, és a
dir, el 8 de novembre de l’any 2020, perdó, de l’any 2019, com
encaixa tot això? És a dir, com encaixa que per una banda el
Govern estigui treballant en un pla que preveu una barbaritat de
fondejos i per altra intentem reduir la pressió del fondeig? Jo
no sé aquí què pensa la seva conselleria. M’agradaria saber la
seva opinió.

I ja acabant, per últim, sobre el projecte retorn d’envasos a
Formentera, que vàrem aprovar feliçment, crec que també per
unanimitat aquí fa cosa de dues setmanes amb les propostes que
vàrem portar..., les propostes que vàrem portar resultat del
debat sobre l’estat de la comunitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... -acab, Sra. Marí, tot d’una-, hi ha alguna partida destinada
per part de la seva conselleria? Això és tot.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Tur. Ara per últim ja passam el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

No intervindré, presidenta, sols agrair les respostes del
conseller.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per contrarèplica passam el torn
de paraula al conseller Sr. Mir.

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

Ara? Sí. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies,
senyores i senyors diputats. 

Començarem, seguint el mateix ordre, pel Partit Popular, el
Sr. Juan, quant a la reutilització d’aigües residuals. Jo abans li
comentava que reg en aquest cas és competència d’Agricultura.
Sé que vostè així ho ha reconegut, m’ha precisat un poc el que
volia dir i jo li he de comentar que la reutilització de l’aigua
residual per a la Conselleria de Medi Ambient és una magnífica
notícia, és a dir, sempre donarem suport a la reutilització per a
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agricultura o per a un altre ús. Per tant, crec que aquesta ha de
ser sens dubte la línia que s’ha de seguir de cara al futur i en
aquest sentit donarem suport als diferents projectes, no sols
d’agricultura sinó de qualsevol altre aspecte que vagi en
aquesta direcció, a qualsevol. Ara bé, també és veritat que
sempre la reutilització doncs ha de ser amb aigua que sigui apta
per reutilitzar. I aquest és també un dels reptes que com a
societat que tenim, no parl sols doncs d’aigües no ben
depurades, no, estic parlant d’aigües que es depuren però que
tenen un grau de salinitat alt perquè la depuradora depura, lleva
matèria orgànica, però no dessala. Per tant, aquest va ser el
problema.

Precisament vostè m’apel·lava al problema de Formentera,
precisament va ser aquest, afortunadament crec que l’hem
pogut solucionar conjuntament amb la Conselleria
d’Agricultura. En tot cas, no hi haurà divergències perquè
òbviament sempre és voluntat de la Conselleria de Medi
Ambient reutilitzar dins aquest nou concepte de l’economia
circular; que això també és economia circular al cap i a la fi.

Dels ofidis, li deman disculpes, efectivament, és a dir, hi ha
aquest projecte de 875.000 euros, a part dels fons propis també
del COFIB, però òbviament el conjunt de recursos de cara a
l’any que ve a ofidis, també gràcies a aquest projecte d'impost
de turisme sostenible, farà possible que siguin els pressupostos
més alts que hi ha hagut mai específic per al tema de serps a
l’illa d’Eivissa i de Formentera.

Quant a la gestió forestal, que vostè em deia, hi estic
d’acord, eh?, estic d’acord o estam d’acord amb aquesta
necessitat, el que li deia abans, d’estimular també aquest sector
privat i de generar tota una sèrie de sinergies entre la gestió
forestal pública i també la gestió forestal privada i que a la
llarga serveixi per fer un mercat entorn de la biomassa a les
Illes Balears, que és una cosa que avui en dia no tenim i que hi
hauríem d’apuntar o haurem d’apuntar cap a aquí. Des de la
conselleria li puc dir que també ja feim feina en aquest sentit.

Vostè em demanava per aquesta inversió del Govern o
aquesta ajuda inversora del Govern al Consell d’Eivissa quant
a les plantes de tractament de residus i al cap i a la fi també en
el desenvolupament del seu pla director sectorial de residus,
que afortunadament va ser aprovat ara fa pocs mesos finalment
pel ple del consell insular; jo sempre ho he dit, i crec que aquí
també vaig tenir ocasió de contestar-li no sé si a vostè o algun
company a companya seva, que òbviament a nivell d’aquest
govern estam dispostos a parlar amb el consell insular per
ajudar en les polítiques de residus. Però també li he de dir una
cosa, precisament el cànon de residus que es planteja és per a
això, és a dir, el cànon de residus no es planteja perquè sigui un
múscul de finançament del Govern, no, es planteja precisament,
s’ha fet insularitzat, és que s’ha fet insularitzat perquè l’illa
d’Eivissa compti amb el cent per cent del que es recapti
òbviament a l’illa d’Eivissa per invertir en les seves polítiques
de residus, també en les seves infraestructures, en totes, en les
que el consell o els ajuntaments acordin, i també en el
desenvolupament del seu pla director sectorial de residus.

Per tant, crec que convindrem que és una molt bona notícia
que a aquesta comunitat autònoma a partir de l’any 2021
tendrem un sistema d’autofinançament finalista propi en temes

de residus i que cada illa tendrà el seu, és a dir, al cap i a la fi
és un impost autonòmic? Bé, sobre els papers sí, però a la
realitat serà un impost insular, és a dir, el retorn serà insular i
municipal. Per tant, en aquest sentit crec que és una passa
important també per al cas de l’illa d’Eivissa.

Quant a Ciutadans, Sr. Benalal, bé, supòs que són opinions
quant al tema de costes, que vostè em comentava, són opinions
distintes. Jo som molt més de l’opinió que la comunitat
autònoma ha de tenir les competències que té, que li pertoquen,
entre altres coses perquè és un mandat estatutari, Sr. Benalal,
és a dir, l’Estatut de les Illes Balears atorga les competències en
costes a les Illes Balears. Altra cosa és que aquestes encara no
hagin estat transferides, però venc a dir, és un mandat
estatutari.

I quant a accelerar la Llei de residus, hi estic d’acord, hi
estic d’acord. Les guies de residus hem tengut un problema,
que les guies de residus, com que interpreta la llei, establien
dates concretes d’entrada en vigor de determinats articles i
òbviament l’estat d’alarma va paralitzar tot els terminis
administratius i fins i tot algunes guies les hem hagut de tornar
a redissenyar en aquest sentit, però ja estan acabades algunes i
avançades, i en breu començarem a presentar aquestes guies. Li
agraesc el seu interès i sé que ha tengut contacte amb el
director general i, per tant, a la seva disposició sempre que ho
necessit.

I ja per anar acabant, quant a la Sra. Tur, de Gent per
Formentera o Grup Mixt, estic d’acord amb vostè, Sra. Tur, i
de fet ho he pogut manifestar, que la pandèmia, aquesta crisi
sanitària, que òbviament ha de requerir bona part dels nostres
esforços, no pot fer-nos oblidar la crisi ecològica i la crisi
climàtica que també vivim des de fa molts més anys, i que
aquesta segurament, la crisi sanitària, esperem que s’acabi el
més aviat possible, però la crisi climàtica i ecològica
segurament seguirà, i per tant compartesc plenament la seva
valoració i la seva diagnosi.

Quant als fondeigs, certament, jo ho comentava abans, les
dades són inequívoques, de com aquesta situació o la situació
que teníem abans de 2016 ha millorat de manera totalment
progressiva i sostinguda. Li vull agrair també, a vostè i al seu
grup polític, i a vostè també, a la seva persona, vull dir, la
tasca, l’ajuda i la implicació que sempre ha tengut, i ho dic
perquè sé de primera mà com es va implicar també en el decret,
a millorar el servei, i per tant també li ho vull agrair. Quant al
contracte de moment és un contracte obert, era un plurianual
per a quatre anys. De cara a l’any 2021 encara estam dins un
contracte ja adjudicat; de cara a l’any 2022 s’haurà de treure un
nou contracte, que li puc assegurar que és totalment voluntat
d’aquesta conselleria, per tant mentre hi hagi aquesta
conselleria se seguirà treballant en aquesta direcció. No obstant
això sí que és vera que li he de dir que al llarg d’aquests anys
que hem tengut el paraigua d’aquest contracte obert, que
òbviament et marca diferents anualitats, sempre cada any, a part
d’aquest contracte, hem intentat introduir millores, també
materials, de cara al servei; per exemple enguany, després
d’haver fet una prova pilot l’any passat, hem incorporat catorze
robots submarins perquè cada una de les embarcacions tengués
una millor instrumentació de validació no només dels fondeigs
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sinó també d’inspecció dels fons marins, i per tant en aquest
sentit seguirem treballant.

Quant al projecte integral que té damunt la taula, o la idea
que té damunt la taula el Consell Insular de Formentera, li he
de dir que anam treballant. Hem tengut diferents reunions
aquesta legislatura amb el Consell Insular de Formentera per
veure com es pot acabar d’articular aquest projecte. I també li
he de dir que ja hi ha una primera passa feta, des de la passada
legislatura venim treballant, amb l’antiga consellera de Medi
Ambient en aquell moment, en com poder vincular aquest
projecte o part d’aquest projecte dins el Pla de gestió de la
Xarxa Natura de Formentera. Aquest pla de gestió
afortunadament, després de molts d’anys de treballar-hi, ja ha
estat aprovat; aquest pla de gestió de la Xarxa Natura ja
incorpora part de les prescripcions d’aquest projecte, i ara
estam treballant en el mecanisme de control de fondeigs
integral, com bé vostè comentava, a tota la costa de
Formentera. 

Per tant, com vostè sap, des de la passada legislatura hem
fet bastants avanços. Hem de recordar també el projecte de
regulació de fondeigs de l’Estany des Peix, que és un projecte
molt important que també va ser una feina de col·laboració
entre la conselleria i el mateix consell insular, i ara estam en
aquesta fase final per acabar de completar -tot això m’agradaria
posar-ho de manifest- una feina de col·laboració estricta des de
fa quatre o cinc anys, eh?, en diferents fases, i crec que n’hem
completades dues de molt importants; una és la regulació de
fondeigs de l’Estany des Peix; dues és aprovar un pla de gestió
que en col·laboració amb les prescripcions i amb les peticions
del mateix consell insular ja regula en la mesura del possible,
des d’un punt de vista normatiu, els fondeigs a l’illa de
Formentera; en tercera instància, com li dic, ara estam
treballant en aquesta fase final.

Quant a l’alt trànsit entre Eivissa i Formentera, estam
d’acord, crec que és una cosa basant evident, que sobretot els
mesos estiuencs els patrons de transport i de trànsit entre
embarcacions sobretot de lleure entre les dues illes és, des d’un
punt de vista ambiental, bastant..., bé, qüestionable. Aquí hi ha
un tema que és certament complicat, que és el tema
competencial. La meva opinió com a conseller de Medi
Ambient, i per tant com a màxim responsable dels espais
naturals protegits, li diré que, òbviament no li ho puc negar, la
meva opinió és que hi ha molt de trànsit entre Eivissa i
Formentera, molt, i que això s’ha de regular perquè, bé, al cap
i a la fi, com bé vostè comentava, parlam d’un espai natural
protegir. Però aquí ja entra la barrera competència; parlam de
competències marítimes, de lliure circulació, de..., bé, de trànsit
marítim, de Capitania marítima, i gairebé tot, absolutament
gairebé tot, són competències estatals. I vostè sap que el mateix
parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera ha tret
dades. Venc a dir que crec que és una voluntat d’aquesta
conselleria donar transparència i donar dades que mai no
s’havien donat quant a trànsit marítim entre les dues illes, i això
és una cosa que treu la mateixa Conselleria de Medi Ambient.
Per tant en aquest sentit he de compartir la preocupació amb
vostè i, bé, a veure si podem també treballar conjuntament amb
aquest objectiu, que crec que almanco amb aquesta conselleria
és compartit.

I ja... Després em feia referència a un estudi de capacitat de
càrrega que ha presentat el conseller Pons. Li he de dir que no
conec aquest estudi, no l’he vist; conec d’on surt però no l’he
vist. Per tant ara mateix no tenc capacitat, ni crec que em
pertoqui ara mateix, de fer una valoració quantitativa del
nombre d’embarcacions. Sí que és ver que aquest estudi és un
estudi que es fa per Ports IB dins el marc de la tramitació del
Pla general de ports de les Illes Balears a petició de la mateixa
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. Per tant és un
pla que en el seu moment s’haurà de valorar des d’un punt de
vista ambiental, però jo ara mateix li he de dir que no tenc la
capacitat ni la informació per fer-li una valoració al respecte,
però almanco sí que respon a la tramitació del Pla general de
ports, i òbviament haurà de tenir aquesta valoració ambiental
dins la tramitació ambiental preceptiva.

I després també em demanava pel sistema de devolució i
retorn d’envasos de Formentera, i li he de dir que sí, que aquest
projecte té una quantia de 500.000 euros assignada, perquè
Formentera sigui l’illa on es faci la prova pilot d’aquest nou
sistema de gestió de residus, sobretot d’envasos, i per tant en
aquest sentit la resposta és que sí.

I crec que ho he respost tot. Per tant, donaria per acabada
també la meva intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada acabat el debat
volem agrair la presència del Sr. Conseller de Medi Ambient i
Territori, Sr. Miquel Mir, i dels seus acompanyants.

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