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(Inicia la direcció del debat el Sr. Vicepresident)

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sí, Sr. Presidente, Jesús Méndez sustituye a Juan Manuel
Gómez i Gordiola.

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Sí, Sr. President, Antonio Sanz substitueix Josep Castells. 

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Damià Borràs substitueix Pilar Costa.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Joan Ferrer substitueix Maria Antònia Truyols.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Javi Bonet substitueix Toni Costa.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Pablo Jiménez sustituyo a Cristina Mayor.  

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, moltes gràcies. L'ordre del dia consisteix en la
compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori per
tal d'explicar el pressupost de la seva conselleria per a l'any
2022.

Compareixença del conseller de Medi Ambient i
Territori per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE
núm. 12118/21). 

Assisteix a la sessió el conseller de Medi Ambient i
Territori, el Sr. Miquel Mir i Gual; acompanyat de la Sra.
Catalina Inés Perelló, secretària general; la Sra. Núria Felip i
Puig, cap de Gabinet; el Sr. Jaume Viñas i Puiggalí,
responsable de Comunicació; la Sra. Neus Sunyer i Torres,
interlocutora parlamentària; la Sra. Neus Albertí i Mateu,
assessora tècnica; el Sr. Llorenç Mas i Parera, director general
d'Espais Naturals i Biodiversitat; el Sr. Joan Ramon i
Villalonga, director gerent de l’IBANAT; el Sr. Sebastià Sansó
i Jaume, director general de Residus i Educació Ambiental; el
Sr. Guillem Rosselló i Alcina, director gerent d’ABAQUA; i la

Sra. Maria Magdalena Pons, directora general de Territori i
Paisatge.

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient i Territori
per fer l'exposició oral, sense limitació de temps.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats, molt bona tarda. En primer lloc, com no pot
ser d'altra manera, voldria donar les gràcies a tot el meu equip
present, en part, avui aquí, per tota la feina que fan dia rere dia,
no només per a la conselleria sinó també per a aquestes illes.

Com és sabut, l'objectiu d'aquesta compareixença és detallar
els pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient i Territori
de cara a l'any 2022, un pressupost que ascendeix a
193.062.567 euros, derivant en un increment de 44,7 milions
d'euros, un 30% més respecte dels d'enguany, sent així la quarta
conselleria del Govern amb més pressupost, per darrere de
Salut, Educació i Serveis socials.

Així doncs, faré èmfasi que des d'un punt de vista sectorial
i deixant a part les àrees referents al benestar social de les
persones, de cara a l'any 2022 la Conselleria de Medi Ambient
i Territori serà l'àrea amb més pressupost del Govern, fet sens
dubte molt rellevant.

L'augment pressupostari en vista a l'any que ve s'explica en
part per l'arribada, de moment, de 34.512.803 euros provinents
dels fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència,
una quantitat finalista que es traduirà en noves inversions en el
cicle de l'aigua, impuls de polítiques centrades en el
manteniment i la millora de la biodiversitat, increment
d'esforços per la lluita contra les espècies invasores, millora
dels espais naturals protegits i la seva conservació, a seguir
millorant les eines per a la prevenció dels incendis forestals i
també a incrementar i millorar la implementació de l'economia
circular; actuacions, per tant, que venen a reforçar les
polítiques i els objectius que s'ha marcat la Conselleria de Medi
Ambient i Territori des de l'inici d'aquesta legislatura, en la
línia del Pacte Verd Europeu, per tal de fer front i minimitzar
una emergència climàtica que de cada cop és més present, a la
que cal donar resposta de manera holística tenint en compte
també la pressió demogràfica i turística del territori, que
repercuteix d'una forma directa sobre els recursos naturals de
l'arxipèlag, tan sensibles i limitats.

I és que la resposta europea a la crisi provocada per la
pandèmia de la COVID-19 suposa una oportunitat històrica per
a les Illes Balears, no només en termes econòmics, sinó també
per accelerar el camí iniciat cap a un futur més sostenible i més
resilient.

No obstant això, i en termes estrictament pressupostaris, és
que fins i tot si obviam aquest fons del Pla de recuperació,
transformació i resiliència, el pressupost ordinari i per tant
propi de la conselleria per a 2022, augmenta, i ho fa en
10.258.827 euros, gairebé un 7% més que enguany, fet que
confirma un cop més el compromís d'aquest govern amb el
medi ambient d'aquestes illes, deixant palès que ens creiem de
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veres que cal deixar unes illes millors per a les generacions
futures.

A més, el sector instrumental de la conselleria té un
pressupost de 113,9 milions d'euros, dels quals, gairebé 85
milions d'euros corresponen a l'Agència Balear de l'Aigua, la
qual cosa demostra una vegada més el compromís d'aquesta
conselleria amb la millora de les infraestructures hídriques, tant
pel que fa al sanejament i a la depuració, com pel que fa també
a l'abastament. Un any més, doncs, deixam nítidament
reflectida als pressuposts la convicció manifestada i executada,
des del primer dia, quant a les inversions hídriques per a
aquestes illes.

Amb tot, el pressupost consolidat, que recull el de la
conselleria i el dels ens públics que en depenen, ascendeix a un
total de 227,9 milions d'euros, gairebé 14 milions d'euros més
que enguany.

Entrant ja a desglossar el pressupost per capítols, si entram
en el detall pressupostari de cara a 2022, aquest desgranament
dels comptes per capítols queda de la següent manera: capítol
1, que inclou el personal, 18 milions d'euros, augmentant un
4,56% respecte de l'any 2021; capítol 2, despeses corrents, 7,2
milions d'euros; capítol 3, taxes, 4.000 euros; capítol 4,
transferència i subvencions corrents, 74,9 milions d'euros,
augmentant gairebé un 177% respecte d'enguany; capítol 6,
inversions, 26,8 milions d'euros, baixant un 56%.

Aquestes anomalies comptables en els capítols 4 i 6
s'expliquen perquè per a 2022 els expedients de cànon de
sanejament en lloc de comptabilitzar-se en el capítol 6, com
fins ara, referents a inversions, ho faran al capítol 4, comptant
com a transferències. Si hi reparen, aquest canvi ha suposat un
increment de 47 milions d'euros en el capítol 4 i una disminució
de 43 milions d'euros en el capítol 6.

I, finalment, el capítol 7, referent a transferències i
subvencions de capital, amb 65,9 milions d'euros, augmenta un
85,5%.

Ja entrant a desglossar els pressuposts per àrees, quant a la
Secretaria General, té un pressupost total de 15,1 milions
d'euros, augmentant en un 4% i 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. Així, el
programa 571J recull l'increment del 2% del salari dels
empleats de la conselleria i la dotació de sis noves places
destinades al Parc Nacional Marítim Terrestre de l'arxipèlag de
Cabrera; cal tenir en compte que en aquest programa també s'hi
inclou la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, que
és l'òrgan ambiental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i que té com a objectiu principal el d'ajudar a garantir
un desenvolupament més sostenible per a aquestes illes.

El Servei d'Agents de Medi Ambient de les Illes Balears,
l'autoritat ambiental de la comunitat autònoma que, a tall
d'exemple, durant l'any 2022, veurà com se segueix millorant
la seva flota de vehicles ja que, en aquests comptes, té
consignada una partida amb aquest propòsit; o també les
despeses corrents de la mateixa conselleria.

Pel que fa a la Direcció General de Recursos Hídrics,
aquesta té un pressupost per a l'any que ve que se situa en els
101 milions d'euros, amb un augment de gairebé un 10%
respecte del d'enguany, fet que suposa que disposarem de 9,1
milions d'euros més per invertir en el cicle de l'aigua. Tal i com
passaré a detallar a continuació, s'incrementen les partides de
tots els programes que pengen de la direcció general entre un
5 i un 12%, destacant sobretot l'augment de la despesa dedicada
a sanejament i depuració d'aigües. La dotació de la Direcció
General de Recursos Hídrics, per tant, suposa més del 52% del
pressupost de tota la conselleria.

Pel que fa al domini públic hidràulic, programa 561A,
compta amb un pressupost ordinari de 8.317.814 euros,
augmentant un 5,37% respecte d'enguany. Aquest programa es
divideix en tres sots-programes.

El sots-programa 561A1, referent a domini públic hidràulic,
protecció i control de la directiva marc, que compta amb un
pressupost per a 2022 de 4 milions d'euros, gairebé un 24%
més que enguany. Aquesta àrea s'encarrega de la redacció del
nou pla hidrològic de les Illes Balears i del Pla de gestió de
riscos d'inundació que quedaran aprovats l'any que ve. També
amb vista a 2022 es preveu iniciar un estudi per a l'establiment
de cabals ecològics. Aquest estudi ha de permetre establir una
metodologia per estimar millor els cabals ecològics dels
torrents que es tenen en compte a l'hora d'establir el balanç
hídric, són especialment importants els torrents que s'alimenten
també de fonts i brolladors que a la vegada s'aprofiten per a
consum humà.

El sots-programa 561A2, referent a infraestructures
hidràuliques, és l'encarregat d'executar el manteniment i el
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. Està dotat
amb un total de 4,1 milions d'euros, abaixen les partides
d'estudi mentre que es continua incrementant en gairebé
440.000 euros la partida destinada a les actuacions directes
sobre els torrents.

El sots-programa 561A3, d’aigües subterrànies, està dotat
amb 49.000 euros amb una petita reducció en la partida
d'estudis, però que seguirà centrant els seus esforços a millorar
la gestió i la monitorització de les aigües subterrànies de les
Illes Balears.

Pel que fa a l'abastament d'aigües, 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 les despeses
previstes per elaborar estudis, redactar projectes i per executar
les noves obres de captació, tractament, potabilització,
regulació, transport i distribució d'aigua en alta, per a 2022
implica una despesa de 21.879.845 euros, un 6% més que
enguany amb un increment de més d'un 1,1 milió. Això tenint
en compte que continuam abaixant el pagament de préstecs i
interessos d'ABAQUA en un 49%, la qual cosa significa un 1,4
milions d'euros menys respecte d'enguany.
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D'altra banda, aquest programa també inclou 2.658.926
euros provinents del Pla de recuperació, transformació i
resiliència que s'hauran de destinar a millores de les xarxes
d'abastament de poblacions de manco de 20.000 habitants amb
l'objectiu de reduir les pèrdues a la xarxa municipal de
distribució d'aigua potable. 

Aquesta quantitat es repercutirà als ajuntaments que
compleixin els requisits en ser aquesta una competència
municipal, a més, és una altra mostra pràctica de l'exercici
continu de col·laboració administrativa que des del Govern es
du a terme d'acord també amb el Pacte per l'aigua. 

El programa de sanejament i depuració d'aigües 562B recull
el cànon de sanejament tant per al manteniment de les estacions
de depuració existents com noves inversions i compta amb 70,7
milions d'euros, 7,5 milions d'euros més que enguany, un
increment de gairebé el 12%, tenint en compte que 3,1 milions
d’euros corresponen a l'increment que ha sol·licitat EMAYA en
el seu expedient per al trienni 2022-2024.

Amb vista a l'any 2022 s'ha dividit el programa per tal de
diferenciar les noves inversions en obres del manteniment i
l'explotació de les depuradores, tot i que ambdós conceptes es
financen a través del cànon de sanejament; igualment i amb
vista a l'exercici que ve, tal com els he explicat anteriorment,
s'ha canviat el criteri a l'hora de comptabilitzar els expedients
que es tramiten en aquest programa que, en lloc de reflectir-se
en el capítol 6 com fins ara, ho faran en el capítol 4.

També es recull la despesa per a l'adquisició d'un
analitzador en flux de nutrients en aigües salades i és que es
preveu equipar el laboratori de l'aigua amb aquest instrument
per poder realitzar analítiques de nutrients a les aigües salades
i salobres de manera que el seguiment de l'estat químic de les
masses d'aigua costanera i de transició, així com a algunes
zones humides es pugui fer amb mitjans propis. Aquesta
millora suposarà una inversió de 70.000 euros que, sens dubte,
suposarà un avanç qualitatiu molt important per seguir
potenciant el seguiment i el control de les nostres masses.

Una altra línia de feina d'aquest programa serà la tramitació
i la gestió dels fons europeus del Pla de recuperació,
transformació i resiliència a través dels quals, d'acord amb les
bases aprovades pel Govern de l'Estat, es destinaran 755.465
euros a la millora de les estacions depuradores d'aigües
residuals que donen servei a manco de 5.000 habitants i que
incompleixin la directiva d'aigües residuals. En aquest cas,
només hi ha una depuradora a les Illes Balears que compleixi
amb els criteris esmentats i és la de Consell, la millora de la
qual executarà ABAQUA i que ahir precisament vàrem poder
signar amb l'ajuntament la cessió dels terrenys necessaris per
dur a terme aquesta millora.

Precisament l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental, ABAQUA, comptarà el 2022 amb un pressupost de
gairebé 85 milions d'euros.

A banda de les inversions en sanejament, depuració i
abastament, que ara passaré a detallar, m'agradaria destacar
l'aposta decidida de l'Agència cap a una transformació digital
que és inajornable. Es tracta de prioritzar la implementació de

sistemes d’automatització, sensorització i comunicació amb la
finalitat de tenir un control més exhaustiu que faciliti la
detecció de possibles problemes de funcionament de les
estacions o la detecció del tipus de residus que arriben a les
plantes i que poden fer malbé el seu procés. Aquesta
digitalització aportarà unes dades cabdals per a la presa de
decisions i ens permetrà actuar amb més celeritat i eficiència.
Es preveu iniciar la seva implantació el 2022 tot i que el procés
de finalització serà plurianual. Sens dubte una passa molt
important de millora qualitativa del sistema general de
depuració.

I és que la informació i la transparència està essent una
màxima d'ABAQUA aquesta legislatura. En aquest sentit cal
recordar que des de l'any passat publicam i presentam l'informe
anual de sanejament i depuració i que els seus resultats ens
serveixen de guia per encarar les actuacions més urgents en
aquest àmbit. Només cal dir que entre 2019 i 2020 hem
aconseguit reduir a la meitat les depuradores que incompleixen
la normativa en matèria de depuració d'aigües residuals i hem
passat de 8 a 4 de les 79 que gestiona l'Agència, 4 depuradores
en les quals enguany s'han executat o s'estan executant millores
per tal de solucionar aquesta situació. Són les de Llubí i
Vilafranca a Mallorca i les de Vila i Sant Josep de Sa Talaia a
Eivissa.

Entrant en el detall del pressupost de l'Agència Balear de
l'Aigua, cal destacar la disminució de despeses de préstecs, ens
estalviam 2.209.148 euros respecte d'enguany, un augment de
l'esforç inversor amb pressupost propi, que passa de 9,9 milions
d'euros a 15 milions d'euros, per tant, un increment de les seves
inversions en pressupost propi de més de 5 milions d'euros, el
que suposa un 7,21%  més que a l'exercici actual, l'increment
en abastament, que és d'un 2,25% respecte d'enguany fins a
arribar als 4.486.983 euros. 

A causa del canvi de criteri explicat anteriorment, referent
a la recepció del cànon de sanejament, la inversió destinada al
manteniment i l’explotació de les depuradores que gestiona
ABAQUA es pressuposta a partir de 2022 al capítol 4 en
comptes del capítol 6, on encara es manté un romanent amb
vista a l'any que ve, que suma un total de 24,5 milions d'euros
i per tant s’incrementa lleugerament respecte d'enguany.

De la nova inversió prevista en actuacions i sanejament
destaquen, entre d'altres, l'ampliació i la millora de l'EDAR de
Sa Pobla, obres de remodelació a l'EDAR de Cales de
Manacor. Pel que fa a les actuacions de millora, manteniment,
conservació i explotació per una quantia de 24,4 milions
d'euros i gràcies al contracte de manteniment hem de tenir en
compte -i sempre ho repetesc- que són tan importants les
inversions d'obra nova com les obres de manteniment de les
instalAlacions ja existents, cal destacar les següents actuacions
previstes: millores a les estacions de depuració de Cala de Sant
Vicenç Sant Joan de Labritja a Eivissa, Maó-Es Castell,
Ciutadella sud, Puigpunyent, Portocolom i Banyalbufar. 

Entre les inversions a executar en abastament amb vista a
l'any que ve destaquen entre d'altres: les obres de construcció
d'un nou dipòsit i rehabilitació del dipòsit existent a la IDAM
de Formentera, millores a la IDAM de Santa Eulària del Riu,
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obres de connexió del pou de Son (...) a la xarxa d'abastament
en alta, a Mallorca. 

Pel que fa a la redacció de projectes, perquè de fet no torni
a succeir el que vàrem trobar el 2015, que ni tan sols hi havia
projectes fets per executar, es preveu encomanar la redacció
dels següents: ampliació de l'EDAR de Cala de Sant Vicenç,
Ciutadella Sud, Algaida, Montuïri, Cales de Mallorca,
Campanet, Búger i Selva. Igualment s'encomanaran un seguit
de projectes refosos d'adequació d'emissaris submarins: Sant
Antoni de Portmany, Port de Sant Miquel, Cala En Porter,
Ciutadella Sud, Sant Lluís, Cala Ferrera, Cales de Mallorca i Sa
Calobra. 

Pel que fa a la Direcció General d'Espais Naturals i
Biodiversitat, el pressupost d'aquesta direcció general per a
l'any 2022 és de 51.990.216 euros, pràcticament un 49%
superior al d'enguany, deixant nítidament palesa l'aposta i la
convicció de seguir millorant els espais naturals d'aquestes
illes, així com la seva biodiversitat associada. En definitiva,
17,6 milions d'euros més, que es destinaran entre d'altres
actuacions, a intensificar la lluita contra les espècies invasores,
la correcció d'esteses elèctriques per a la producció de
l'avifauna, actuacions de senyalització i gestió directa de
millora dels nostres espais naturals, per tal de fer compatibles
el seu gaudi amb la conservació, millora de la resistència i la
resiliència davant l'emergència climàtica i l'erosió del sòl en
masses forestals, així com actuacions preventives en punts
estratègics de gestió per a la defensa contra els incendis
forestals.

Entrant en el detall de cada programa. Pel que fa al
programa 571C, referent a gestió d'espais naturals, comptarà
l'any que ve amb 14,4 milions d'euros de pressupost, un 523%
més que enguany, per tant, 12,1 milions d'euros més. D'aquesta
quantitat, entre d'altres, 5,5 milions d'euros aniran destinats a
actuacions directes al Parc Nacional Marítim Terrestre de
l'arxipèlag de Cabrera. També es veuran beneficiades les seves
àrees d'influència socioeconòmica: Ses Salines i Palma, i l'illa
de Menorca com a Reserva de la Biosfera, gràcies al Pla de
recuperació, transformació i resiliència. A més, amb vista a
l'any que ve, es preveu finalitzar i divulgar la cartografia dels
hàbitats terrestres de les Illes Balears, que es podrà consultar a
l’IDEIB.

La conservació i la millora del medi natural, programa
571D, està dotada amb un total de 23,6 milions d’euros,
incrementant gairebé un 8% respecte d'enguany, el que suposa
1,7 milions d'euros més. D'aquest programa en destaquen, entre
d'altres, mesures com la prevenció i l'extinció dels incendis
forestals, accions de gestió forestal, incloent-hi actuacions en
sanitat forestal i dels espais naturals protegits, gestió de les
àrees recreatives, finques públiques, refugis i àrees d'acampada
titularitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears o
mesures 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 2022 amb 25,7 milions d'euros, 4,1 milions d’euros més que
enguany per, entre d'altres, dur a terme el nou contracte
d'informació i assistència al fondeig per a la conservació de la

posidònia que, gràcies a l'experiència adquirida, millorarà
l'actual i que pràcticament dobla el seu pressupost i passa d'una
despesa de 370.450 euros anuals a 722.491 euros, a la compra
de maquinària, principalment tractors forestals i agrícoles,
gràcies a 1 milió d'euros provinents del Pla de recuperació,
transformació i resiliència; l'esbucament de la embotelladora de
Binifaldó, renaturalitzant aquesta zona dins el paratge natural
de la Serra de Tramuntana; les obres de reforma del centre de
treball de Sa Coma a l'illa d'Eivissa o la compra de vehicles tot
terreny per continuar renovant la flota. 

Pel que fa al personal de l'IBANAT, està previst que l'any
2022 es creï una nova brigada adscrita exclusivament al Parc
Natural d'Es Trenc-Salobrar de Campos. A més que
s'incorporin dos capatassos de brigada discontinus, un jurista i
un informàtic als serveis generals de l'empresa. 

En l'àmbit dels incendis forestals, cal recordar que a data
d'avui, aquest 2021 s'han produït un total de 65 sinistres, que
han afectat 113 hectàrees: 47 a Mallorca, 1 a Menorca i 17
hectàrees a Eivissa. Fer memòria que per aquestes mateixes
dates, l'any passat ja comptabilitzàvem 474 hectàrees afectades,
motiu pel qual vull agrair la tasca de prevenció i extinció
d'incendis forestals, que fan tot l'any els treballadors de
l'IBANAT, del servei de gestió forestal i els agents de Medi
Ambient, una feina sobre el terreny, però també de
conscienciació i d'educació ambiental innegable. 

Precisament aquest darrer punt, l'impuls de polítiques
d'autoprotecció en superfícies urbanoforestals, per disminuir el
perill de la població mitjançant la conscienciació i
l'assessorament per executar fases d'autoprotecció, són algunes
de les actuacions del programa 571E, de planificació forestal,
que augmenta la seva dotació en gairebé 2 milions d'euros,
respecte del pressupost d'enguany, fins arribar als 8,2 milions
d'euros el 2022. 

Fomentar la gestió sostenible dels recursos forestals, la
protecció dels boscos autòctons i la conservació de la resta
d'hàbitats forestals de les Illes Balears són els objectius d'aquest
programa, entre les funcions del qual destaquen com esmentava
anteriorment, la prevenció i l'extinció d'incendis forestals, però
també l'ordenació dels aprofitaments dels recursos forestals i la
restauració dels espais forestals degradats. Per a l'exercici
2022, es mantindrà el desenvolupament d'aquests dos grans
eixos. Per una banda, la conservació del patrimoni forestal de
les Illes Balears, que compren tasques de restauració de
superfícies forestals degradades, especialment les afectades per
grans incendis forestals o per fenòmens meteorològics adversos
i l'adaptació dels boscos i hàbitats forestals a l'emergència
climàtica i de lluita contra la desertització i correcció de
processos erosius. 

En aquest punt, cal fer referència als 905.000 euros
provinents del fons del Pla de recuperació, transformació i
resiliència, que es destinaran a la millora de la resistència i
resiliència de les masses forestals, al canvi climàtic i als
incendis forestals. I, en segon lloc, a la defensa contra els
incendis forestals, mitjançant l'esforç de la prevenció contra el
foc i la millora dels dispositius de vigilància i extinció. Volem
seguir potenciant la praxi que la prevenció és la solució, mentre
que l'extinció és sols la resposta. També en aquest aspecte, el
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Pla de recuperació transformació i resiliència permetrà la
inversió de 920.000 euros per a actuacions preventives en punts
estratègics de gestió per a la defensa contra els incendis
forestals. 

Un altre programa o àrea important de la Direcció General
d'Espais Naturals i Biodiversitat, és la d'espècies silvestres,
programa. 571F, que incrementa el seu pressupost en un 89%
respecte de la dotació d'enguany, fins als 3,7 milions d'euros
per executar, entre d'altres, diversos projectes, ja sigui a través
de pressupost propi o de fons provinents del Pla de
recuperació, transformació i resiliència. En aquest sentit, de
cara a 2022, destaca l'inici del seguiment d'aus comunes, que
són indicadores de salut ambiental, l'avifauna també es veurà
beneficiada, a causa de l'augment del pressupost derivat del Pla
de recuperació, transformació i resiliència, per a la correcció
d'esteses elèctriques. 

Els arbres singulars de les Illes Balears també comptaran
amb un millor seguiment i manteniment arran del projecte
plurianual Arrels. Renovació també del projecte ARES, el qual
contempla l'execució dels diferents plans de recuperació i
conservació de fauna i flora de les Illes Balears fins a 2024, que
precisament presentarem demà divendres. Aquest programa
també recull les transferències al COFIB, el Consorci per a la
Recuperació de Fauna de les Illes Balears comptarà amb un
pressupost per a 2022 de 2,2 milions d'euros, 1 milió d'euros
més que enguany, i assoleix, per cert, el pressupost més alt des
de la seva creació i que des de la legislatura passada, s'ha
vengut incrementant any rere any. Les variacions més
significatives que s'incorporen al pressupost de 2022 vénen
derivades de la posada en marxa dels projectes invasores,
bioseguretat i canvi climàtic, partida plurianual que s'executarà
durant els propers anys i que es veurà complementada amb els
fons europeus destinats al control i, en cas que sigui possible,
l'eradicació d'espècies invasores a diferents hàbitats i
localitzacions geogràfiques de les Illes Balears. 

Les actuacions al respecte previstes per a l'any que ve són:
l'eradicació de rosegadors a illots d'Eivissa, la detecció
primerenca de la presència d'espècies invasores als illots de les
Illes Balears i la investigació de nous sistemes de control,
control i eliminació de flora invasora a illots de les Illes
Balears, control de l’ós rentador i investigació de nous mètodes
de control, de creació d'àrees de conservació de sargantanes a
Eivissa i a Formentera, i l'erradicació del Carpobrotus a l'illa
de Formentera.

En aquest àmbit, cal subratllar un any més el persistent
esforç que des de la conselleria se seguirà fent, tant amb el
control de ofidis amb èmfasi a les Pitiüses, però també a l'illa
de Mallorca; així, continuarem executant el projecte
pressupostat amb 853.000 euros provinents del fons de l'impost
de turisme sostenible, amb l'objectiu d'incrementar la lluita
contra les espècies invasores a les Pitiüses i, especialment, a
Eivissa. 

A falta de tenir l'informe definitiu d'enguany, el primer en
el qual s'ha posat en marxa el projecte finançat amb l'impost de
turisme sostenible, em consta que per a l'agost s'havien capturat
a Eivissa les mateixes serps que durant tot l'any passat; això
demostra que la instal·lació de 1.200 gàbies a Eivissa i 230 més

a Formentera, a més del personal tècnic destinat exclusivament
a la captura d’ofidis, funciona i ha funcionat.

A més, es manté la partida per fer front a la nidificació de
tortugues marines a les Illes Balears, ja que tot indica que a
causa del canvi climàtic aquests fets seran cada any més
freqüents al litoral mediterrani occidental. A més de cetacis i
tortugues, s'estan obrint projectes amb altres espècies marines
catalogades, és el cas dels selacis, taurons i rajades, i les dades
obtingudes en aquest projecte es compartiran amb investigadors
per extreure informació valuosa per a la conservació d'espècies
marines.

La incorporació d'aquests nous projectes suposaran la
dotació de vuit nous llocs de treball, en línia amb les polítiques
pressupostàries actuals que es marquen com a objectiu impulsar
el benestar social i la reactivació de l'activitat econòmica, a més
de treballar en la protecció del medi ambient i la lluita contra
l'emergència climàtica, un dels elements que esdevindran clau
als propers exercicis.

Finalment, el programa d'espècies silvestres també recull
una aportació a la Fundació Jardí Botànic de Sóller, en
concepte de patronatge, i una subvenció a favor del Consell
Insular de Menorca per a accions de conservació d'espècies a
la Reserva de la Biosfera de Menorca, seguint així estrenyent
la col·laboració interadministrativa en matèria de biodiversitat. 

La cura de la salut dels nostres boscs es veu reflectida en el
programa destinat a sanitat forestal, programa 571G, que
compta amb un pressupost d’1,8 milions d'euros. Les tasques
per garantir un bon estat de conservació de la nostra massa
forestal són cabdals en tant que mitigar el canvi climàtic, així
i sota aquest precepte, destacar el control integral de la
processionària del pi a partir d'un pla d'acció integral que es
basa en les actuacions in situ  -intervencions terrestres i aèries-,
l'elaboració de mapes d'afectació, trampeig 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; el control integral del banyarriquer del pi i dels
perforadors dels pins; el seguiment de la xarxa balear de danys
en boscs, que 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; una
avaluació i seguiment de la Paysandisia archon en els
garballons de les Illes Balears; un pla específic de control de
l’eruga del boix o l'execució dels plans autonòmics per al
control de la Xylella fastidiosa a l'àmbit forestal.

Pel que fa a la Direcció General de Territori i Paisatge, el
pressupost de la Direcció General de Territori i Paisatge per a
l'any 2022 és d'1,9 milions d'euros. Des del programa 531A,
d'ordenació del territori i urbanisme, que el 2022 comptarà amb
una dotació de 970.000 euros, es duran a terme treballs per
tenir un millor coneixement del territori de les Illes Balears a
l'efecte de prendre les mesures normatives que escaiguin i
facilitar la tasca de les administracions competents en
ordenació del territori i urbanisme; així, es comptarà amb la
memòria de compliment de les Directrius d'Ordenació del
Territori; a més, s'impulsaran estudis en matèria de paisatge per

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 82 / 18 de novembre de 2021 1987

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
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 914.000
euros i augmenta gairebé un 8,3%. D'aquest programa en
deriven les transferències a l'empresa pública SITIBSA, el
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears, que estarà
dotada amb un pressupost de 967.500 euros. Per a l'exercici
2022 destaca l'actualització de la cartografia amb el vol de l'any
2021, tenint en compte que el darrer vol a disposició és de l'any
2010; això suposarà, doncs, un avanç qualitatiu i una
actualització notable de la qualitat cartogràfica de les Illes, i
també es posarà a disposició de la ciutadania. 

En aquest punt m'agradaria recordar dues actuacions del
SITIBSA d'enguany que, de fet, ha complert 20 anys. En
primer lloc, la democratització de les dades de l’IDEIB, posant
a disposició de la ciutadania el catàleg de dades especials,
permetent descarregar-se en diferents formats els productes de
cartografia i facilitant així l'anàlisi de dades; o també la creació
del primer nomenclàtor geogràfic complet de les Illes Balears,
una eina que unifica les dades ja existents i corregeix les
incoherències en toponímia.

Quant a la Direcció General de Residus i Educació
Ambiental, el desplegament de la Llei de residus i sòls
contaminants de les Illes Balears segueix sent un dels pilars
d'aquesta direcció general que per a l'any que ve compta amb
un pressupost de 22,9 milions d'euros, i augmenta un 316% -
17,4 milions d'euros- per la incorporació de 15,5 milions
d'euros del Pla de recuperació, transformació i resiliència per
finançar, mitjançant subvencions, projectes vinculats a la gestió
de residus amb l'objectiu de seguir avançant cap a una
economia circular.

En la mateixa línia, continuam donant suport als
ajuntaments per a la construcció i la millora de les deixalleries,
per desenvolupar campanyes d'educació ambiental o per a la
retirada d'amiant, en el marc del programa 571A, de gestió de
residus, que compta amb 17,5 milions d'euros. L’'ampliació i el
manteniment de la plataforma digital SINGER és també objecte
d'aquest programa i es finança a través de 625.000 euros del
fons FEDER; el Sistema integrat per a notificacions i gestió
d'expedients de residus és una eina que facilita a les empreses
el compliment de les obligacions en matèria ambiental i permet,
al mateix temps, l'intercanvi d'informació; les entitats o
empreses privades també rebran suport de la conselleria en la
línia de subvencions d'economia social i circular.

D'altra banda, enguany també entra en vigor un dels
aspectes més importants de la llei com és la seva fiscalitat,
recollida en el programa 571K, fons de prevenció i gestió de
residus, que també inclou la dotació de l'Oficina de Prevenció
de Residus, i que està dotat amb 2.836.000 euros. El 2022, per
tant, es començarà a recaptar el cànon que és finalista i això vol

dir que també es repartirà per a la prevenció, la reutilització i
el reciclatge de qualitat per fer un tomb al sistema actual d'usar
i tirar, una eina més, sens dubte, per seguir avançant cap a la
prevenció i la reutilització de residus amb peu ferm.

Per a la conservació dels objectius marcats per la Llei de
residus, però, cal continuar apostant per l'educació ambiental,
programa 571B, en aquest sentit i en aposta ferma per seguir
desenvolupant les polítiques ja iniciades al llarg dels darrers
anys, el pressupost augmenta fins als 1,3 milions d'euros, un
27% més que enguany. No obstant això, per això necessitam
també la col·laboració de totes les administracions, entitats i
ciutadania, en el sentit més ampli. 

És el cas de la continuïtat del conveni signat amb el Consell
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 al 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, per això augmentam fins als 120.000
euros les subvencions per a aquest concepte, ja que sempre
tenen una gran acollida i permeten la realització d'activitats,
estudis, campanyes, edicions i jornades de reflexió, entre
d'altres, arreu de les Illes.

Enguany s'han subvencionat un total de 39 projectes de 22
entitats, cinc més que l'any passat, relacionats amb la
conservació de la biodiversitat, la reducció de residus i el
consum responsable d'aigua. 

En aquesta mateixa línia és important l'aposta que feim per
seguir impulsant la participació ciutadana i el voluntariat
ambiental amb programes europeus com Clean up Europe, a
més seguim potenciant el programa de centres ecoambientals
amb iniciatives com el premi per a centres educatius verds vers
el desenvolupament sostenible per reconèixer els centres amb
una trajectòria més meritòria i que precisament entregarem el
mes que ve a Mallorca, Menorca i Eivissa.

Seguim apostant pel programa de qualitat ambiental i
sostenibilitat, 572B, que comptarà amb un pressupost per sobre
de 1.100.000 euros. D'aquest programa cal destacar les tasques
per tal de continuar i reforçar el sistema comunitari de gestió i
auditoria ambiental, EMAS, i etiqueta ecològica. 

La conscienciació no pot ser només ciutadana, sinó que
també cal donar suport i empenta a companyies i empreses
perquè implementin eines voluntàries de sostenibilitat
ambiental i que hem distingit avui matí mateix. 

Finalment el servei de barques de neteja del litoral, el qual
ajuda a mantenir unes aigües sense brossa i especialment sense
plàstics. 

Senyores i senyors diputats, el pressupost de la Conselleria
de Medi Ambient i Territori per al 2022 demostra que hem
sabut fer de la crisi provocada per la COVID-19 una
oportunitat, una oportunitat -com deia al començament de la
meva intervenció- per accelerar el canvi iniciat cap a unes Illes
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Balears més sostenibles i diversificades i en el qual cal implicar
totes les administracions: Govern, consells insulars i
ajuntaments; una implicació que ha de donar com a resultat la
millora del benestar de la ciutadania amb polítiques que
suposen tenir cura del nostre patrimoni natural protegit, dels
nostres escassos recursos naturals i la seva gestió, de seguir
avançant cap a una economia circular de millora de les nostres
infraestructures hídriques en apostar per la digitalització i
augmentar la nostra resiliència davant l'emergència climàtica
per aconseguir un autogovernança que també passa per seguir
reivindicant una gestió integral del nostre territori. 

Això és possible gràcies en part i innegablement al Pla de
recuperació, transformació i resiliència que es nodreix d'uns
fons europeus que supediten la recuperació econòmica, com ho
fa aquest govern i aquesta conselleria, a una transició ecològica
real.

Les polítiques ambientals són transversals i per això part del
fons que ha rebut aquesta conselleria s’executarà per part de les
entitats locals que, per altra banda, també són beneficiàries
d'altres convocatòries directes en la línia, per exemple, de
l'adaptació als fenòmens meteorològics adversos, de cada
vegada més habituals, que patim al nostre arxipèlag, però
també a la resta del planeta. Amb tot, aquests canvis sols
s'aconsegueixen amb fets i no amb paraules i eslògans. I així,
la conselleria que tenc l'honor d'encapçalar comptarà de cara al
2022 amb el major pressupost de la seva història i es
posicionarà, a més, com l'àrea sectorial amb més pressupost del
Govern just per darrere de les conselleries d'àmbit social i
sanitari. 

Així doncs, el 2022 dedicarem més de 132 milions d'euros
a polítiques d'aigua i 55,6 milions d'euros a economia verda,
gairebé 20 milions d'euros més que enguany, una nítida mostra,
doncs, de seguir potenciant i apostant cap a una despesa
pública enfocada a combatre l'emergència climàtica enfocant
els seus esforços a millorar els espais naturals protegits de les
nostres illes, la seva biodiversitat associada i l'estat de salut i
resiliència dels nostres boscos, centrant els esforços també en
seguir emfatitzant les inversions en polítiques hídriques o bé,
en seguir potenciant inversions en garantir una millor
conservació dels nostres fons marins, en definitiva, posant
l'economia verda i blava al capdavant de la inversió pública. 

El compromís amb el canvi ens compet a totes i a tots,
senyores i senyors diputats, per aconseguir que allò que ara
sembla inabastable es converteixi en una realitat. 

Moltes gràcies i qued a disposició de les preguntes
pertinents.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara correspondria aturar
durant 45 minuts la sessió, demano a tots els portaveus si estan
d'acord a continuar. Molt bé, gràcies.

Abans de passar als torns dels grups parlamentaris, demano
al conseller si voldrà contestar globalment o individualment.

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

Globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies, conseller. Passam, doncs, al primer grup
parlamentari que és el Grup Parlamentari Popular, al seu
portaveu Javier Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, presidenta, i bona tarda a tothom. Quería darle las
gracias, conseller, por venir a explicarnos lo que siempre
supone un laberinto numérico como son los presupuestos y
gracias también a todo su equipo por acompañarnos esta tarde
y por el trabajo hecho hasta la fecha.

Es posible que no compartamos muchas de sus decisiones,
pero el trabajo ejecutado hasta la fecha es palpable y con
buenas intenciones para las Islas Baleares y en este sentido
estamos todos enfocados como no puede ser de otra manera.

Usted, Sr.  Conseller, sabe que lidera una de las principales
consellerias porque afecta directamente a la calidad de vida de
todos los ciudadanos y sobre todo porque sus decisiones
influirán directamente en que esta calidad de vida mejore con
el tiempo, si es posible, para nuestros hijos. 

Por tanto, tendrá de nuestra parte toda la colaboración
posible y le adelanto que presentaremos una serie de enmiendas
con ánimo constructivo para -creemos- mejorar su gestión de
una forma muy positiva. 

Es evidente que este año incrementa sustancialmente el
presupuesto de la conselleria y obviamente incrementa también
el de las empresas públicas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdone un minuto, Sr. Bonet, ¿se puede poner la
mascarilla?, es que en esta sala no podemos estar sin
mascarilla.

Gracias.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Disculpe..., también el de las empresas públicas que de esta
conselleria dependen, lo que es bueno para las islas, no hay
ninguna duda, pero tener el presupuesto más alto de la historia
es para usted también una gran responsabilidad. 

Entraremos más adelante en preguntas particulares, pero
antes no quería dejar pasar la oportunidad para preguntarle por
el impuesto de turismo sostenible, ¿recibirá la Conselleria de
Medi Ambient el grueso de estos fondos del ITS? Entenderá
que le pregunte a esto y más si cabe después de sus
declaraciones de ayer. El destino del ITS lo marcaron ustedes,
fueron ustedes los que delimitaron el ámbito de actuación y
fueron ustedes los que justificaron la implantación de este
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impuesto, y abro comillas “para minimizar el impacto de
turismo masivo en la naturaleza y en el medio ambiente a través
de las inversiones necesarias para la conservación de la
naturaleza”.

 Por tanto, y creo que es conveniente que se pronuncie sin
muchos rodeos, ¿considera adecuado el gasto de casi 600.000
euros del ITS en el concierto de los 40 Principales? ¿Considera
que ha servido para minimizar el impacto del turismo masivo
en la naturaleza y en el medio ambiente? ¿Cuántos proyectos de
esta conselleria se han quedado en el cajón esta legislatura y no
se han podido financiar con el impuesto turístico? Y ¿qué
proyectos se financiarán este año?

 Llama la atención, por ejemplo, que ABAQUA pase de
recibir por el impuesto turístico sostenible, pues, 9.010.352 en
el año 2021 a recibir cero este año o que el IBANAT recibiera
215.199 euros y pase a recibir cero euros este año. ¿ A qué se
debe? Ya por pensar mal, ¿habrá premios 40 Principales el año
que viene también financiados por el impuesto turístico
sostenible o qué es lo que ha pasado?, si lo podría explicar, por
favor.

 Sé que lo ha comentado aquí, pero formulo otra vez la
pregunta para que nos quede claro: en este año 2021 se inició
un proyecto financiado por el impuesto turístico sostenible y
tenía tres años de duración con el objetivo de incrementar la
lucha contra las especies invasoras en las Pitiusas y
especialmente en la isla de Ibiza. Si no he escuchado mal, ha
dicho que seguirá este proyecto y financiado por el impuesto
turístico, ¿verdad? 

En cuanto a la limpieza de torrentes, sabemos que no se
sigue ninguna fórmula matemática, pero también sabemos que
se necesita una limpieza anual y periódica de todos los
torrentes y en algunos casos no se está haciendo. De hecho, nos
consta que hay torrentes que llevan mucho tiempo sin limpiarse
pese a las reiteradas quejas de nuestros grupos municipales en
los diferentes pueblos afectados.

Nosotros querríamos o querremos con las enmiendas afectar
una serie de partidas para la limpieza obligada de algunos
torrentes que sabemos que no se han limpiado en mucho tiempo
y ponen en peligro a la población, si bien deberían limpiarse
todos y periódicamente, pero estamos viendo que, por el
motivo que sea, no están siendo capaces. Por lo que le
pregunto: ¿considera suficiente la partida de limpieza para
todos los torrentes de las islas y cree que la van a poder
ejecutar?

En cuanto al canon de saneamiento, el artículo 17 de la Ley
19/1991, de canon de saneamiento, nunca fue modificado el
carácter finalista por el Partido Popular, como dice usted, que
se modificó en la legislatura 2011-2015, ni aunque lo repita mil
veces será verdad, por lo que usted miente cada vez que dice
que el Partido Popular lo modificó. Ustedes lo modificaron con
la Ley 14/2018, de presupuestos para el 2019, y la redacción
actual es la que ustedes decidieron y es la que les está dando
los problemas, por lo que ruego que deje de mentir al decir que
fue el Partido Popular el que la modificó y reconozca su error.

Pero referente al programa de saneamiento y depuración de
aguas, el 562B, sí que le quería hacer una pregunta en
particular, y es que ¿podría especificar la reserva para la ciudad
de Palma y explicar en qué situación se encuentra, cantidad
invertida ya, y el estado de las obras ejecutadas hasta la fecha?

Referente al canon de residuos, ha dicho que se empezará
a recaudar este año. Tal como se ha explicado en diferentes
ocasiones, este canon debe ser finalista y, por tanto, que
reinvierta cien por cien en políticas de residuos, debe ser
insularizado, por lo que lo recaudado en cada isla debe
quedarse en la misma isla, y debe ser progresivo, ¿podría
explicar cómo se reinvertirá por islas y qué previsión de
recaudación tiene para este 2022? Lo he visto, pero sí, por
favor, nos lo puedo especificar, y ¿cómo va a ir destinado a
cada una de las islas según esta parte que dice usted que debe
ser insularizado?

Y otra pregunta, ¿ya ha recibido propuestas o se ha puesto
la conselleria en contacto con los diferentes consejos insulares
o municipios para decidir conjuntamente los proyectos que se
van a ejecutar, gracias a este canon de residuos?

En cuanto a las inversiones declaradas estratégicas, quería
hacerle una reflexión y pedirle su opinión. Tenemos 87
millones, sumando todas las partidas que están dirigidas al
ciclo del agua, más o menos, cabe destacar que solo se han
presupuestado 2 millones y poco de estos 87 millones. En
cambio, para el tranvía de Palma, por poner un ejemplo, se han
presupuestado, se han marcado 475 millones, 475 millones al
tranvía de Palma, 87 al ciclo del agua, ¿qué piensa de estas
prioridades del Gobierno?

Y nos gustaría también que explicara, así aunque sea grosso
modo, ¿qué va a hacer la conselleria con los 15 millones del
Pla de suport a la implementació de l’economia circular? Ha
dicho tres líneas, pero si puede explicar un poco más para tener
claro. Evidentemente, estamos de acuerdo y pensamos que se
tiene que trabajar en esta línea, por tanto, no es una crítica, es
simplemente que nos gustaría saber exactamente qué se va a
hacer por parte de la conselleria.

Y ya lo dijo en la pasada comparecencia, y lo ha vuelto a
decir hoy, un año después, que trabajaran en recuperar las
competencias de Costas. ¿Podría decir qué se ha hecho este año
en esta línea? Obviamente no se ha conseguido el objetivo,
porque seguimos sin tener las competencias, pero podría
explicar ¿qué se ha hecho durante el 2021 en ese “estamos
trabajando”, que ya dijo en la pasada comparecencia?

Y después ha hablado de una serie de proyectos que iban a
poner en marcha y ha hablado de la ampliación y reforma de la
EDAR de Sa Pobla, y le pongo solo este ejemplo, dicho así,
que han empezado a trabajar en la ampliación y reforma de la
EDAR de Sa Pobla pues suena muy grande, pero cuando vas a
los números reales hay presupuestadas dos partidas pequeñas:
una de 54.000 euros y otra de 73.727. A mí me gustaría saber
para qué van a servir esas cantidades, porque, evidentemente,
no se va a hacer este año, y es una petición de hace muchísimo
tiempo ya por parte del pueblo y es un ejemplo de todas las
inversiones o todos los proyectos que ha dicho que van a hacer.
Pero necesitamos algo más que la redacción del proyecto con
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el presupuesto más alto de la historia que se tiene este año, tal
y como ha dicho.

Igualmente, el año pasado ya hicimos una enmienda en esta
línea y este año volvemos a preguntarle ¿qué tienen pensado
hacer en cuanto a las mejoras de las rampas y las botaduras de
acceso al mar para pequeñas embarcaciones? Porque creemos
que es interesante, además de que es una reivindicación por
parte de todos los usuarios.

Yo lo dejaré aquí y después, si me permite, seguiré con la
intervención. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Bonet. A continuación pasamos el turno
de palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos, el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta...

(Mal funcionament del so)

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpe, disculpe, a ver ¡pruebe! Espere un minuto, pues,
que ahora vendrá el técnico, un minuto, es que están fallando
los micros, un minuto. Les ruego un momento que ahora vendrá
el técnico.

Gracias.

(Remor de veus)

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

¿Hola? Ahora sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchísimas gracias. Procedemos a continuar. Empiece,
gracias, Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, moltes gràcies per
la seva presència, así como a todo el equipo que le acompaña
en esta tarde. También quería agradecer el trabajo realizado en
este tiempo indudablemente complicado, donde los esfuerzos
presupuestarios se dedican en una medida importante a atender
las emergencias sanitarias, las sociales y las económicas.

Creemos, desde nuestro grupo, que, a pesar de estas
urgencias, no se han dejado 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, influyen tanto en la salud como
en el empleo y, por tanto, en la propia economía.

Nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, apoyamos los
presupuestos de esta conselleria, entendemos que son
equilibrados y que van trabajando un poco en la línea, o
continúan con la línea ejercida en estos últimos tiempos; es
decir que las preguntas que vamos a efectuar son más bien de
alguna duda, de alguna pregunta, las haremos un poco en este
sentido ¿no?, de intentar resolver alguna duda y poco más.

Ya concretamente, con respecto al programa 571, gestión
de residuos, quería preguntarle por la puesta en marcha de este
programa piloto, de implementación de un sistema de depósito,
devolución y retorno de envases; una prueba piloto que se ha
de realizar en la isla de Formentera y que nos gustaría conocer,
más concretamente, tanto su dotación presupuestaria, su
duración, la difusión de sus resultados, en fin, un poco todo el
proceso, digamos.

En este mismo sentido, también nos gustaría conocer en qué
consisten los expedientes de actualización para estos mismos
sistemas, de devolución y retorno, y sistemas integrados de
gestión de residuos ambientales integrados para empresas, si
sabe más o menos en qué consisten estos expedientes de
actualización.

En cuanto al programa 571C, planificación de espacios de
relevancia ambiental, se indica que hay unas cuantas
actuaciones de mejora de conocimiento sobre la Xarxa Natura
2000, se indica que hay una partida presupuestaria para la
señalización de espacios naturales protegidos y también para la
Xarxa 2000, que han sido espacios que han contado,
tradicionalmente, con poca señalización. La partida
contemplada que, si no me equivoco, es de unos 500.000 euros,
entiendo que no deben cubrir las necesidades de salinización de
todos estos espacios. Entonces, podemos suponer que es algo
que tal vez vaya en varias fases. Me gustaría saber un poco en
qué consiste este Plan de señalización.

En este mismo sentido, aunque se indica que se trabajará
sobre ello, me refiero al tema de Xarxa Natura, cuando se
indica que se prevé que estén concluídos los planes de gestión
de los actuales espacios de Xarxa Natura, ¿con qué
periodicidad o con qué calendario están pensados concluir
estos planes de gestión, de los actuales espacios?

En cuanto al programa 571E, planificación forestal, ¿cuáles
son las actuaciones previstas para el aprovechamiento de la
biomasa forestal? En relación con otro programa, el 571F,
especies silvestres, una de las actuaciones contempladas se
refiere a las especies exóticas invasoras. Estas, como sabemos,
son unas de las amenazas más importantes para la
biodiversidad.

De la observación de las cuentas, (...) La cantidad dedicada
a este apartado, también nos gustaría saber el trabajo de
implementación que se hace a este respecto en relación con el
cambio climático, que favorece la aparición de nuevas especies
exóticas, sobre todo, en lo que viene relacionado con la llegada
a través de las vías marítimas.

Y ya apara acabar, en cuanto al programa 571G, de sanidad
fortestal, nos gustaría saber si está previsto algún estudio en
relación con la influencia del cambio climático en las masas
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forestales de Baleares, tanto en su vulnerabilidad como en sus
medidas de adaptación. En caso de que existan esos estudios
pero no tengamos conocimiento de ello, más allá del Plan
forestal de las Illes Balears, donde creemos que no se
contempla, ¿se hacen -en caso de que huniera esos estudios-
una puesta al día de datos y actuaciones al respecto?

Y nada más. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. Pasamos ahora al turno del
portavoz del turno Ciudadanos, el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenas tardes, señores, gracias por
su presentación, enhorabuena, Sr. Conseller, por su crecimiento
presupuestario que creemos que es un buen aprovechamiento,
además, de este Plan de recuperación, transformación y
resiliència al que se ha referido en varias ocasiones, y nosotros
le queremos preguntar en primer lugar y desde un punto de
vista meramente económico qué cambio de criterios es el que
conduce del capítulo 6 al capítulo 4, este cambio de inversión
y transferencias, y básicamente qué ventajas e inconvenientes
les crea a ustedes des de el punto de vista profesional, de
aplicación directa de esos medios.

En nuestro grupo también encontraré, como es lógico y
como (...) todos. Buena disposición y la mejor de las
disposiciones posible y toda la colaboración, aunque nos
preguntamos también dentro de lo general la aplicación en su
área de responsabilidad de qué cantidades provenientes del ITS
y con qué utilidades, si nos las podría marcar directamente, tal
y como le preguntaban desde el grupo anterior.

Muchas de mis preguntas se parecerán, lógicamente, en
todas las partes hay muchas preguntas.

Tenemos algunas más de detalle y más concretas. En el
561A2, docentes, yo soy representante por Menorca,
encontramos en Menorca bastante resistencia y bastante
comentario en todo este tema de docentes, resistencia en cuanto
a que los muros son históricos, algunos de ellos provienen
además de la época árabe, han sido muy delicadamente
gestionados y cuidados durante estos últimos 800 años, y se
considera que la intervención de la conselleria en casos resulta
brutal por la utilización de maquinaria pesada, falta de
delicadeza y no resulta conveniuente, Si de eso les hga llegado
a ustedes algo y si lo tienen en consideración.

Y después de unas protestas por parte de los propietarios
respecto a que no se les permite participar ellos, por su cuenta,
en la retirada de objetos de los torrentes, limpieza y tal, y si
deberíamos dedicar una pequeña previsión a este tema de
torrentes en cuanto a estos aspectos que les digo.

En cuanto a la monitorización de las aguas subterráneas, el
571A3, veo que consistirá en unos estudios, un seguimiento y
una disponibilidad. Me pregunto qué esperamos exactamente
de esta monitorización, qué espera su conselleria, si creen que
de alguna manera podemos esperar resultados que cambien

nuestros criterios actuales y también nos gustaría saber un poco
cómo se realizarán, conocer un poco cuál la mejor actuación y
la forma de realización.

En cuanto a la reserva marítimo-terrestre de Cabrera, mi
primera pregunta es si es asumible con los servicios actuales,
pero usted ha explicado que incrementará el personal en seis
persona, pero un poco nos preguntamos si es asumible el
crecimiento de hectáreas, que creemos que ha sido bastante, ha
pasado de cantidades ..., el crecimiento ha sido bastante
enorme, e incluye además mucha parte de lo marítimo con
profundidades especialmente profundas, abisales, de hasta los
2.000 metros, donde no sé yo ... me gustaría saber si tenemos
alguna posibilidad de intervención o casi de conocimiento,
porque para mí eso ya casi son los dominios del Capitán Nemo,
los 2.000 metros de profundidad, pero bueno, mi
desconocimiento tampoco implica más, y que mi propio
conocimiento solo provenga de Julio Verne indica algo sobre
mi persona.

El asesoramiento y control de la posidònia nos preocupa, el
asesoramiento nos parece muy bien, pero tememos el exceso de
control y su afección sobre el ocio náutico en estas islas y sobre
la actividad normal de una población de un archipiélago que se
relaciona con el mar de forma normal, así que en este tema les
pediríamos toda la delicadeza posible, cuando lo apliquen, y
también nos gustaría saber qué cabe esperar ante una posible
cartografía que entendemos muy compleja, cala a cala y muy
..., pero como vamos en temas de señalamiento, y avisos a los
navegantes permitiéndo tanto la conservación como el disfrute
normal, habitual, histórico y tradicional de nuestas costas.

Perdóneme, pero tengo dos pequeños criterios, uno de
ordenación del paisaje en su Direcció General de Territorio, y
es que a mí me generan ciertas dudas, y espero que no se lo
tomen a mal, pero para mí territorio es porción de la corteza
terrestre, y paisaje la parte del territorio observable desde un
determinado lugar. Entonces, para ustedes esto debe significar
algo más que para mín, es verdad que yo me estoy remitiendo
al RAE, ¿eh?, al diccionario, pero no acabo yo de entender el
territorio y el paisaje, o sea su ordenación del paisaje, me
gustaría saber un poco bajo qué criterios, desde qué punto de
vista, ya que precisamente el paisaje es desde un determinado
lugar, desde dónde están construyendo ustedes esta perspectiva
del paisaje. Me gustaría tener un poco más como la filosofía
que acompaña conceptualmente esto.

Estamos muy contentos en su planteamiento del reciclaje de
calidad, nos interesa mucho esta dimensión de economía
circular y cómo la están llevando a cabo, y hasta ahora los
encuentos que hemos ido tenieno, lo que hemos visto, un poco
creemos que debemos felicitarlos por el tema.

Y después este aumento en los presupuestos, en el capítulo
de presupuestos a ONG de 120.000 euros también querríamos
que nos detallara un poco qué podemos esperar de ello.

Y después el 672B, de (...) De sostenibilidad del desarrollo
en las empresas de su capacidad de sostenibilidad, también nos
resulta especialmente interesante y le anuncio que lo
seguiremos específicamente.
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Y por lo demás nada, enhorabuena por el enorme
presupuesto que manejarán, señores.

He terminado, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. És el torn ara del Grup P
arlamentari MÉS per Mallorca. Donem pas a la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, conseller i
tot l'equip per ser aquí. Evidentment des de MÉS per Mallorca
celebram aquest increment de pressupost perquè pugui afavorir
diguem totes les polítiques mediambientals que nosaltres
sempre hem defensat, i per una vegada o no sé si per primera
vegada perquè no havíem coincidit estic d'acord amb el Sr.
Bonet, en el sentit que és una conselleria que precisament
necessària per al benestar, Crec que és un avanç que el Partit
Popular digui això del medi ambient, li ho he de dir i ho celebr,
ho celebr i benvinguts a aquesta qüestió, benvinguts.

Dit això, bé, jo crec que totes les qüestions que s'han dit
així, i després em vull permetre dir, després de vint anys de
funcionària, i fins i tot haver participat políticament en aquesta
conselleria, he de dir que no només és això, però jo crec que és
la conselleria contractualment i  competencialment més
complicada de tota la comunitat autònoma. Ho he de dir així,
perquè, per molt de pressupost que tenguin altres conselleries,
són molt sistemàtiques en el tipus de contractes que fan i el
tipus de problemes que tenen; en canvi, la Conselleria de Medi
Ambient precisament té una quantitat de fronts oberts, amb una
quantitat de qüestions tan immensa, que cada dia t’aixeques
amb un bony nou, no?, com aquell joc que vas tapant bolles i,
quan sempre surt una bolla nova, i...

Però bé, dit això, crec que estam contents d'aquest
increment, sobretot en els temes d'aigua i temes de sanejament,
perquè és un tema que hem patit, quan vàrem arribar en el
2015, amb una deficiència molt grossa de tot el manteniment de
les xarxes depuradores. I, a més, també hem de pensar que,
primer, jo he viscut tota una evolució, en el sentit que tenim un
sistema de sanejament preparat per a l'estiu però, vull dir,
magnificat a l'estiu, però també hem incrementat no només els
que ens visiten a l’estiu, però és que, a més, hem incrementat en
població, és a dir, en vint anys ha augmentat un 40% la
població, i això evidentment s’ha de plasmar en una deficiència
de tots els nostres sistemes de depuració d'aigües, perquè no
pot ser de qualsevol manera, no poden donar l'abast.

Per tant, contents que aquests, almanco aquests fons,
serveixin per fer front en part i en aquesta política, també, de
modernització i digitalització, el que es vulgui dir en aquest
sentit, creim que és un tema que hi podria haver encara més
recursos perquè no s'acabaria mai, però evidentment veiem
positiva aquesta qüestió. A més, també estam contents que es
faci front a una problemàtica, com són les que ens ha contat,
que hi havia molts de projectes d'emissaris també submarins
per fer un projecte; creiem que és una qüestió important perquè
nosaltres som unes illes i, per tant, els emissaris submarins han

de fer una funció evidentment d'evacuació però també han de
ser uns elements que facin el menor impacte possible, diguem,
en el nostre medi marí, que és el nostre..., primer és la font de
naturalesa, però també és una font d'economia per a les nostres
illes.

I bé, evidentment hi ha moltes qüestions en temes d'espais
naturals, jo crec que s'ha fet una gran evolució i a més amb
unes grans lluites, per exemple, el tema de Cabrera, no?, lluites
fins i tot competencials amb l'Estat, i amb tema de recursos;
contents que hi hagi aquest increment de pressupost per
mantenir aquest parc, anomenat nacional. I bé, vull dir que
realment també ho (...) ara es veuen també com una font
positiva i també celebram que hagi canviat un poc aquesta
concepció, no?, de veure els parcs naturals i la protecció del
nostre territori, aquests espais tan valuosos per a nosaltres.

I què he de dir del tema de la posidònia, també,
evidentment, crec que és un tema que si ens l’haguéssim
plantejat quan va arribar el 2015, que pràcticament no hi havia
cap acció focalitzada cap a la posidònia, jo crec que amb això,
aquesta conselleria, ha estat un exemple com a altres casos,
però ha estat un exemple pioner en aquest sentit. Estam parlant,
i vostè ho ha dit, allò de l'emergència climàtica és aquí, hem
tengut una pandèmia però és que ara tendrem una pandèmia,
com aquell que diu, molt pitjor, perquè és quasi..., no sé..., si
no hi ha cap vacuna, a no ser que sigui frenar les emissions i
intentar...

Per tant, creim que totes les qüestions que es puguin fer,
vull dir la posidònia sí que és com si fos un bosc subterrani, un
bosc amagat, per tant és molt necessari per poder fer aquesta
funció també -diguem- climàtica i també és important; i jo
evidentment, Sr. Méndez, jo en aquest cas de la posidònia, no
puc prioritzar l'esport nàutic, hem de prioritzar fer front a
aquesta emergència ...miri, no podem consentir ... l'esport
nàutic s'ha tornat en aquest moment depredador en moltes
qüestions igual que la pressió humana, s'ha incrementat -jo no
sé si està quantificada- la pressió en el medi marí per
embarcacions, però si la quantificàssim segurament
pràcticament ens donaria un tant per cent també d'escàndol i,
per tant, han de posar fre a aquesta pressió. 

I bé, nosaltres també contents que es vagin incrementant els
mitjans com el laboratori d'aigües, que hi vaig ser des del seu
començament. Crec que és una funció que és molt necessària;
també en la lluita d'incendis, en totes aquestes accions que ens
ha comentat de la  lluita contra els incendis forestals, crec que
és una qüestió que preocupa moltíssim a la població, perquè a
un moment donat, jo que visc a Pollença i, bé, no fa molt vàrem
tenir el darrer incendi, a més un incendi que és reiteratiu en la
mateixa zona cada parell d'anys i per tant sé el que pateix la
població a l'hora de viure una situació d'aquestes, el patiment
que produeix i, per tant, de la nostra banda totes les accions que
es facin per millorar aquesta qüestió evidentment tendrà tot el
nostre suport. 

I el mateix sobre totes les altres àrees, a part de biodiversitat
i de lluita, àrees que a vegades no tenen no són tan
significatives en temes dels pressuposts com és la Comissió
Balear de Medi Ambient, per exemple, que té per a nosaltres
una funció imprescindible a l'hora de precisament valorar quina

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 82 / 18 de novembre de 2021 1993

petjada tenen els projectes, quin fre s’ha de posar a segons
quins projectes i quins condicionants s'han de posar. Per tant
enhorabona també ..., hem vist als mitjans algunes qüestions
com l'aeroport de Palma que jo crec que precisament satisfan
o almanco a la gent almanco que creim en aquesta qüestió que
hem d'apostar ara pel fre i pel decreixement i no pel creixement
desbocat, sobretot per un tema de supervivència.

I no puc oblidar el tema de residus, ja vàrem parlar, vàrem
ser pioners en aquesta cambra en l'impuls d'aquesta conselleria
per una llei de residus que va ser pionera però que ara
pràcticament s’imita perquè no queda més remei, ara estam
parlant d'economia circular i pràcticament ni sabien quan ...
ningú no parlava d'economia circular i ara tothom la veu com
una solució, com un avantatge, com una necessitat, benvinguts
a aquesta aposta per l'economia circular, benvinguts per la feina
que heu fet per impulsar aquesta economia circular.

I jo ara per acabar només li voldria demanar un poc de
valoració, no? Perquè a veure quina valoració ens fa d'aquesta
..., que ens vàrem comprometre el 2015 precisament a posar en
valor tots aquests espais naturals, jo entenc que en aquesta
legislatura passada i ho han continuat en aquesta legislatura i si
ens pot valorar un poc el 2022 com es pot visualitzar aquest
compromís per dignificar aquests espais naturals, per fer-los
més propers, però també en la seva dignificació.

I després per exemple en temes forestals, per exemple hi va
haver el cap de fibló quines accions ha fet la conselleria en
aquest sentit i quina ha estat la resposta de l'Estat, perquè em fa
la sensació que l'Estat ha respost poc, per tant també
m'agradaria saber quina resposta ha tengut aquest conseller
perquè crec que també és una oportunitat per fer-ho.

I també en aquest sentit -crec que ho ha dit, però bé- en
aquest sentit que es dobla el pressupost per als serveis
d'informació i per temes de fondeig, nosaltres també voldríem
conèixer un poc, més amb més detall les coses positives a què
ens pot conduir a aquest tema i bé, i en temes de ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, senyora ...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Acab. En tema de costes crec important que la Direcció
General de Territori i Costes, sent un arxipèlag amb tants de
quilòmetres de costa, si ens pot fer una valoració de com està
la possibilitat de transferència d'aquesta qüestió a nivell d'Estat
a les Illes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Campomar. Passam a la portaveu del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes, Sr. Consejero y el resto
del equipo que le acompaña. Gracias por su comparecencia
para explicar estos presupuestos. Yo voy a ser bastante más

breve que quienes me han precedido en el turno de la palabra,
puesto que han introducido ya numerosas cuestiones que son de
mi interés también, y doy por reproducidas, teniendo en cuenta,
sobre todo, que además llevo aquí desde las nueve de la
mañana y es la tercera comparecencia a la que asisto, tampoco
quiero extenderme de más porque no creo que nos beneficie a
nadie.

En cualquier caso, sí que me gustaría llamar la atención
sobre algunos puntos que considero importantes.

Usted, su consejería, ha aumentado el presupuesto y me
gustaría saber si este presupuesto que ha aumentado va a incidir
para solucionar algunos problemas que están afectando muy
seriamente el día a día de las personas, y me estoy refiriendo al
atasco que hay en recursos hídricos a la hora de emitir los
informes preceptivos: cuando una persona quiere realizar una
obra o una actuación, y todos sabemos lo que pasa cuando, por
casualidad pasa un torrente por ahí y tienen que pedir un
informe a recursos hídricos, que la cosa se eterniza, y eso
realmente es algo que lastra nuestra economía, porque esa esas
obras que se podrían poner en marcha ya, y que pueden ser una
fuente de riqueza o de puestos de trabajo para algunos, pues no
se ejecutan simplemente porque en Recursos Hídricos no dan
abasto. A mí me gustaría saber si con este presupuesto que
aumenta, pues se va a hacer alguna actuación en este sentido
para desatascar todo esto.

También tenemos el problema de los vertidos de las
depuradoras. He podido comprobar en nuestros presupuestos
cómo se prevé una transferencia nominativa al IBANAT, de
más de 700.000 euros, para controlar el fondeo sobre
posidonia. En cambio, en infraestructuras y mantenimiento de
red de depuradoras, veo 3 millones de euros, y también en
ABAQUA han pasado de 2021, 24,5 millones de euros, a 2022,
2 millones de euros, en mantenimiento, conservación y
explotación de las EDAR. Entonces, ¿cómo cree que va a
afectar esto a la hora de que podamos terminar de una vez por
todas con esos vertidos, que son los que verdaderamente están
ocasionando una pérdida de miles de metros cuadrados de
posidonia en nuestros fondos marinos? Porque, evidentemente,
el porcentaje de destrucción de posidonia que podemos atribuir
a las anclas de los barcos durante dos meses al año no tiene
absolutamente nada que ver con lo que destruye la
contaminación de esas aguas que se están vertiendo al mar, de
forma incontrolada y, además, en contra de toda la normativa
europea e incluso de nuestra propia normativa. ¿Van ustedes a
hacer algo para evitar que esto siga ocurriendo? ¿Este aumento
de presupuesto va a incidir de alguna forma en esto?

Yo misma he visto aquí que hay una actuación prevista en
Cala En Porter de 70.000 euros, pero es para Cala En Porter,
Ciutadella sur y Sant Lluís. Yo misma he tenido ocasión de
protagonizar en vivo un vertido de estos en Cala En Porter, en
Menorca, este verano, y le puedo asegurar que es muy
desagradable. Solamente nos enteramos las personas que
estábamos allí en aquella cala, afortunadamente no me pilló
dentro del agua, y tampoco quise hacer ningún video ni nada
por el estilo, para subir a las redes sociales, ¿sabe por qué?
Pues porque no quería perjudicar la imagen turística de
Menorca. Pero eso no significa que no lo haya vivido, y todos
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los que estábamos allí sabemos lo que ocurre. Por tanto, si me
puede contestar a todo esto les estaré muy agradecida.

Gracias.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Pertoca el torn del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, gràcies per ser aquí a explicar-nos els pressuposts de
2022, a vostè i a tot l’equip que l'acompanya.

En primer lloc, li diré que està d’enhorabona perquè hi hagi
hagut aquest increment tan important a la seva conselleria i
anunciar, com fem cada any, que presentarem una sèrie
d’esmenes que no distorsionen la idea general, però que de
qualque manera sí que prioritzam des del nostre punt de vista
algunes accions a tirar endavant.

Dit això, és vera que ja li han fet moltes preguntes, vostè ha
donat moltes dades amb moltes quanties i ens ha dit que..., bé,
m’agradaria saber si l’ampliació de la reserva marítima a Sa
Tramuntana ja serà una realitat dins el dos 2022 o no, o si
encara s’aniran fent tràmits.

Després, també ha parlat de 6 places que s’incrementen al
Parc Nacional de Cabrera. M’agradaria saber de quina
categoria, perquè també ens ha contat que a Es Trenc-Salobrar
de Campos, al parc natural, hi hauria una nova brigada, dos
caps, etc., un jurista, i en aquest cas m’agradaria saber quina
categoria tendran.

Ens ha parlat, a nivell de recursos hídrics, que hi ha una
puja en general d’un 10%, pensam que és important tot el tema
del sanejament i la dotació; m’agradaria saber dins recursos
hídrics, que ara també la portaveu del Grup Parlamentari VOX
li ha demanat, nosaltres cada any li fem una esmena amb el
tema del personal per als expedients que hi sol haver pendents
a Recursos Hídrics, l'any passat crec que eren uns 6.000
expedients que hi havia pendents; m’agradaria saber quants
d’expedients en aquest moment hi pot haver pendents i a veure
si dins el pressupost té qualque partida que també incrementi el
personal per poder alleugerar una mica l’estat d'aquests
expedients.

Per altra part, també m’agradaria... ha parlat que dins el
2022 s’aprovarà el nou Pla hidrològic i el de riscs
d’inundacions, aquest nou pla hidrològic ens agradaria saber si
dins la cartografia hi ha moltes modificacions respecte del que
tenim actualment, veure quins canvis significatius ens podrem
trobar, si ja en tenen un esborrany o si ja s’hi ha fet qualque
tipus de feina.

En el tema de plantes de depuració, ha parlat de la
transformació digital, que és inajornable, pensam que és cert,
jo crec que totes les conselleries han parlat d’aquesta
transformació digital, ens hem de posar al dia en aquest sentit,
i dins la mateixa línia de transformació digital, en el tema
d’inundacions, si no vaig malament, s’han instal·lat a segons
quins torrents uns dispositius, no sé si s’ha fet des
d’Emergències o des de la seva conselleria. I també
m’agradaria saber si em pot explicar un poc com estan
distribuïts i que ens expliqui la idea que se segueix per al futur
en aquest sentit.

Ens ha parlat també de redacció de projectes, totalment
d’acord que sempre hi ha d’haver projectes dins el calaix
perquè a qualsevol moment pot sortir una manera de poder-los
posar en marxa.

Després també -han dit tantes coses- sí, ens ha parlat dels
projectes i els plans d’actuació dins els parcs naturals, en som
conscients i, a més, nosaltres estam afectats dins el parc natural
de Llevant, amb el tema del PORN, etc., però només li fem o
li volem manifestar una reflexió que crec que també sempre des
d’El Pi l’hem feta, que pensam que s’ha de regular, que és
important regular no només els parcs naturals, sinó moltes
accions que es puguin fer a aquest nivell, però l’important és
regular i no prohibir, i crec que en això el ciutadà té una
sensació de prohibició que crec que és molt important que se li
expliqui i vegi la realitat quina és, i crec que s’ha de fer una
campanya important per part de la conselleria i, en general, del
Govern per a això.

En el tema de conservació del patrimoni forestal o de zones
degradades, etc., també m’agradaria si ens ho pot explicar,
sembla que hi ha o hi pot haver una sèrie de plagues a segons
quins espais, a veure si hi ha pressupostada una partida en
aquest sentit. Tenim coneixement que a la Serra de
Tramuntana, sobretot als espais allà on hi va haver incendis, ara
sembla, i crec que hi ha anat qualque tècnic de la conselleria,
sembla que hi ha com a una espècie de plaga, no sé si com a un
banyarriquer, a veure si hi ha partida per intentar eliminar
aquestes plagues, perquè també, i ho ha dit, un dels pilars... el
tema de les espècies invasores és molt important i crec que el
tema de plagues també s’hauria de tenir en compte per
llevar-les el més aviat possible perquè no s’expandeixi.

En el tema de l’increment de personal, dins l’informe dels
pressuposts, o a la memòria, posa que es contractarà un
educador per a l’aula de la mar; m’agradaria saber a veure si
s’ha plantejat l'increment d’educadors ambientals, sabem que
n’hi ha 23, li vàrem fer una pregunta per tenir-ne coneixement,
n’hi ha 23 a totes les illes, 18 a Mallorca, 2 a Menorca i 3 a
Eivissa i Formentera, a veure si s’ha plantejat que
s’incrementin aquests educadors.

Un tema que també crec que és molt important és el de les
serps, hi ha una preocupació. Vostè ja ens ha parlat de les
gàbies que hi ha a Eivissa i Formentera, la problemàtica que hi
ha allà tenim constància, i vostè ens ho va ratificar, l’altre dia
que és més grossa fins i tot que la de Mallorca, però a Mallorca
també ens trobam serps molt grosses, serps que dins la
idiosincràsia o la realitat que vivim, a fora vila moltes vegades
ja no només hi ha els pagesos, hi ha gent que hi viu, ja entren
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dins molts municipis, i a veure si, a part de les gàbies, es té
pensada qualque tipus d’intervenció per poder resoldre aquest
problema. 

També ens ha contat el tema del traspàs de competències de
Costes, altres grups li han demanat com estava aquesta situació.
A la memòria, segons tenc entès o segons varen dir, està molt
avançat el tema en poder traspassar aquestes competències.
M'agradaria si saber si és amb tot el que en concret es demana
a la memòria, que és la concessió d’autoritzacions, execució
d'obres i actuacions que no siguin d'interès general, policia
administrativa a la zona de costes i les concessions i
amarraments o amarratges, si és en tot o si és parcial el que es
faria en aquest tema.

I per acabar ja, que és vera que n’hi he fet moltes preguntes
i pensava que no podria fer-n’hi tantes amb les que ja li han
formulat, el tema de les deixalleries, també pensam que és
important que als municipis hi pugui haver deixalleries. Ha
parlat de projectes vinculats a residus, ha parlat de 17,5
milions, però ha parlat de deixalleries i altres temes. Si podria
concretar-me la partida de deixalleries, perquè crec que per als
municipis de la nostra comunitat és molt important.

Res més. Gràcies, presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passem al torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta, bona tarda. Primer de tot, l’enhorabona,
conseller, a vostè i al seu equip per la tasca que sé que feu
perquè, a més, hem compartit tasques conjuntament amb la
meva també com a conseller de Medi Ambient, i llavors coneix
de primera mà les tasques que feu i llavors encoratjar-los que
continuïn en aquest camí.

En primer lloc, vull dir que m'alegra molt veure que una
conselleria com la de Medi Ambient, que sempre sol ser la
germana petita, quan arriben els pressuposts tingui aquesta
consideració que sigui la primera fora de les conselleries que
siguin les que tenen les que construirien l’estat del benestar,
potser el quart pilar de l’estat del benestar ha de ser el medi
ambient, perquè de la sostenibilitat tots en parlam, però sense
medi ambient no tindrem sostenibilitat i seria una paraula
buida. I ens alegra veure també un increment tan gran de quasi
un 5% en capítol 1, al final no només les tasques que fan, no
només les inversions sinó les persones que treballen han de
tenir també un bon sou o llavors incrementar fins i tot el
nombre de persones i que hi hagi un increment important en
aquest aspecte.

És igual també a la Direcció General de Recursos Hídrics,
un augment del 10%, el cicle de l’aigua, i més a un lloc que, tot
i que estam envoltats d’aigua, moltes vegades tenim problemes.
Llavors, que s’incrementi el pressupost en el cicle de l’aigua és
important.

S’ha parlat de les millores de les EDAR, després en
parlarem, li faré unes poques preguntes, però sí que voldria fer
un poc tota una anàlisi de tot el que s’ha parlat. Així com també
a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, el
nostre, som un territori que té moltes zones molt protegides i
quasi el 25% del pressupost de la seva conselleria estigui
dedicat a aquesta direcció general és important, així com també
tota la part de residus a la qual també hi ha una qüestió
important que s’ha parlat.

M’alegra molt també veure que s’hagi duplicat el
pressupost per a la vigilància de la posidònia, tot i que ja s’ha
parlat que tal vegada és massa restrictiva; doncs jo, en aquest
cas, he de dir que el contrari, el doble, el triple o quàdruple,
perquè sense la posidònia no tendríem la mar que tenim, i la
mar que tenia més un dels eixos que fa que tenguem el turisme
que tenim, llavors si no la protegim no tindrem ara mateix les
costes que tenim. I a Formentera en saben molt bé d'això i que
protegim la posidònia és molt important.

Quan es parla de les EDAR, hi ha estudis que és cert que
diuen que els vessaments que vénen de les EDAR poden ser un
motiu des de la possibilitat que podem matar la posidònia, hi ha
un estudi justament finançat pel Consell de la Posidònia del
Consell de Formentera, que diu els índex; la qüestió rau en què
l’afectació que pot tenir un vessament d’una d’una depuradora
és, al llarg dels anys, i l’afectació que pot tenir l’ancoratge
d’una barca és immediat i en hectàrees de posidònia. Llavors,
la comparació, sincerament, s’ha de fer també que l’impacte
que pot tenir només un àncora sobre la posidònia, és molt més
gros del que ho pot ser una depuradora al llarg de vint anys, i
llavors és una qüestió també d’impacte immediat o impacte al
llarg dels anys, tot i que és molt important que les depuradores
funcionin.

També d’un dels projectes de què es parla és la
digitalització i sensorització, perquè hem de tenir en compte
que les depuradores fan el que poden amb el que els arriba, i
moltes saber què arriba és important per poder...I han parlat
també justament d’estudis que s’han fet a Formentera i que es
fan en aquest aspecte.

Respecte de l’IBANAT, totalment d’acord amb com ha dit
que la prevenció és més important quasi que no la reacció, hem
d’actuar abans.

I en qüestió de residus, que hi hagi un increment d’un 316
per cent és una qüestió que creiem que és molt important.
També que s’hagi democratitzat l’accés a les dades, moltes
vegades hi havia molts de problemes amb l’IDEIB, em consta
que de vegades els tècnics, quan havien de fer aquests estudis
de què s’ha parlat, que poden estar en els torrents que,
disculpi’m, Sra. Ribas, però un torrent jo crec que no és per
casualitat, un torrent, perquè si parlam que és abans l'ou o la
gallina?, jo crec que el torrent hi era i després ja parlam d’altres
coses, un torrent no hi és per casualitat, un torrent hi és, i
llavors es podem fer coses. I estic d’acord que s’han d’agilitar
tots els tràmits que siguin a la Direcció General de Recursos
Hídrics, però els torrents no hi són per casualitat, hi són perquè
formen part del nostre paisatge.
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Llavors, que aquestes dades estiguin disponibles per a
tothom és prou important.

I llavors, en qüestió de residus, vaig directament a les
preguntes, vaig a totes, només en això començaré pels residus,
ha parlat el company diputat, el Sr. Jiménez, d’Esquerra Unida
Podem, justament del sistema de dipòsit i retorn d’envasos. Ja
hi ha un dels programes que està dedicat al pressupost, però no
està indicat quin és el pressupost, llavors si ens podia detallar
quin és el pressupost per al desenvolupament, que em consta de
primera mà que es desenvolupa i que va endavant, però quina
seria la partida pressupostària que hi ha per a açò.

Amb referència a la partida de torrents, de tot el que es fa
en neteja de torrents, si hi ha alguna qüestió per a aquest any a
Formentera dedicada a aquesta partida, si es podria saber, si no,
és també per tenir-ho en compte.

Respecte de les actuacions a les EDAR, n he vist que hi
hagi, o no ha fet a la seva exposició cap esment sobre hi ha
alguna actuació cap a l’EDAR de Formentera, i sí que seria
important saber si hi ha algun esment en la sensorització de la
informació que..., bé, de les aigües que arriben a aquesta
EDAR, de com entren i com surten, i també si hi ha alguna
actuació prevista per a l’EDAR de Formentera.

Respecte de l’acció del COFIB, consideram que és molt
important i també si considera que aquestes 230 gàbies que hi
ha a Formentera s’incrementaran o no, per la qüestió que
consideram que pot ser possible erradicar les serps a
Formentera. Llavors important.

Respecte de l’EDAR de Formentera, es parla d’una millora,
entenc que és una millora de restauració del dipòsit, si podria
aclarir aquest punt, exactament què és.

I tancant amb el que he començat, ja que hi ha un augment
del 4,56% del pressupost, si no per a aquest pressupost, que
voldríem que sí, si es considera alguna ampliació de personal
per als agents de Medi Ambient del Parc Natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera atès que per a totes les zones protegides
d’Eivissa i Formentera només hi ha entre 11 i 15 i agents de
Medi Ambient, i llavors, si es podria augmentar un poc, encara
que fos a les dues illes, justament per poder ampliar la
presència d’aquests agents.

Moltes gràcies, i de nou encoratjar-los al treball que fan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. I per últim, passam la paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Bones tardes, Sr. Conseller, bones
tardes a tot el seu equip, la part remarcable del seu equip que
ens acompanya avui. Crec que no li faré cap pregunta concreta,
no l’interrogaré per cap partida concreta o per línia actuació
concreta del seu pressupost, però sí que em permetrà que li faci
algunes reflexions que m'han sorgit a partir de la seva
intervenció, la lectura dels pressuposts i de les memòries dels

pressuposts, i també del que hem pogut escoltar fins ara en
aquest debat.

A qualque moment, més que una compareixença de
pressuposts, em semblava que vostè era a un programa de
televisió d’aquests que l’única intenció és intentar fer-lo entrar
en contradicció i, per tant, veure si podien treure un titular
sensacional o sensacionalista o que vostè pogués entrar en
contradicció amb altres membres del Govern o amb vostè
mateix, si era necessari; o bé, també, per moment he tengut la
sensació que, més que al Parlament érem a l’antiga direcció
general d’Ordre Públic i era vostè interrogat per veure si
confessava algun crim inconfessable, per exemple, on era vostè
quan el brau Islero va envestir fatalment el torero Manolete, i
ho dic perquè m’ha fet gràcia sempre, que açò d’”islero”, no sé
Sr. Méndez si ens podrà il·lustrar en l’etimologia, però “islero”
crec que té alguna... no si té res a veure amb illa, però, en tot
cas, malauradament, no és així.

Deia l’apòstol Mateu, va dir l’apòstol Mateu, que pels seus
fruits els coneixereu. I si açò és així, als governs se’ls coneix
pels seus pressuposts perquè els pressuposts són l’expressió
numèrica de la voluntat política d’un Govern i a l’oposició se
la coneix per les esmenes als seus pressuposts; és a dir els
governs parlen políticament a través dels pressuposts i
l’oposició parla, o hauria de parlar, políticament, a través de les
esmenes. Tindrem temps d’aquí unes setmanes de poder
contrastar com parla l’oposició d’aquest parlament, però ja
podem vaticinar que parlaran com acostumen a parlar any rere
any durant els pressuposts; és a dir no explicant la seva política,
és a dir parlant vàcuament, inútilment, perquè fer esmenes
detraient de partides de deute públic, sobretot quan són els
grans defensors que han d’acabar amb el deute públic, detraient
del deute públic més recursos dels quals hi ha consignats en el
deute públic, crec que és una mala manera d’explicar-se
políticament en un parlament.

I ho dic perquè, evidentment, simplement açò el que fa és
camuflar les intencions polítiques de l’oposició, Sr. Conseller,
perquè evidentment és la manera de no explicar d’on treus els
doblers per fer polítiques en els pressuposts, per fer polítiques
concretes en el terreny.

Vostè, i s’ha comentat molt aquí, ja ho ha dit tothom, té un
notable increment pressupostari, una part sensible d’aquest ve
a través dels fons europeus, però sí detraiem dels seus
pressuposts. Els 34 milions i escaig de fons europeus, encara té
un increment de 10 milions més que l’any passat que vénen de
fons propis. I açò explica la voluntat del Govern per apostar
clarament per les polítiques vinculades a les línies d’actuació
de la seva conselleria, perquè evidentment seria molt fàcil dir,
no ja que ja tenim aquests recursos dels fons europeus, per tant
abaixem els fons propis i quedam bé, perquè mantenim la
capacitat inversora, però realment ens estalviem uns recursos,
vull dir, que pagui Europa i nosaltres dedicarem els recursos a
una altra banda. Però, clarament, la línia política d’aquest
govern i de la seva conselleria és creure en les polítiques
ambientals i, per tant, crec que estam d’enhorabona, no hi està
vostè, hi estam tots els ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes,
perquè evidentment la línia de les polítiques ambientals han de
ser fonamentals.
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Perquè el paisatge és la conseqüència de l’acció de l’home
sobre la natura, damunt el territori, de l’ús o de l’abús que n'ha
fet i, per tant, diguéssim, com que hem tengut tendència
històricament més a causar, a abusar del territori, necessitam
accions correctores importants per poder garantir que les
generacions que ens succeiran seran capaces de gaudir d’unes
illes no només amb un paisatge com del que nosaltres tantes
vegades ens sentim orgullosos, d’aquelles zones que estan ben
preservades, sinó també diguéssim d’unes condicions
ambientals de qualitat que permetin que la seva vida en
aquestes illes es pugui fer de manera condreta i tranquil·la.

I dic açò perquè no tot se soluciona amb recursos
econòmics només, que són importantíssims i en les seves àrees
d’actuació són molt importants, però vostè té una de les
direccions generals possiblement amb manco recursos
econòmics de tot el Govern, que s’ha demostrat en aquestes
illes que és de les més importants, que és la Direcció General
d’Ordenació del Territori la qual, evidentment, no té capacitat
inversora, però sí que té una capacitat d’incidir políticament
d’una manera clara sobre la realitat territorial del nostre país,
de les nostres illes.

I és important destacar-ho, perquè evidentment la fredor
dels nombres de vegades amaguen algunes coses i la Direcció
General del Territori és importantíssima perquè aquest govern,
a l’anterior legislatura, va fer un enorme esforç legislador i
tenim sobretot quatre grans potes importants: com són la Llei
d’urbanisme, la Llei agrària, la Llei de residus i la Llei de canvi
climàtic, per dir-ho així senzillament, que damunt aquestes
quatre potes vull dir ara és on es fa feina. I com que, sense que
la prioritat legislativa s’hagi de basar en la coerció, si no,
diguéssim, en la capacitat d’ordenació del funcionament de la
societat, sí que no podem estar d’acord, almanco el meu grup
no hi pot estar, que les lleis, com haurien volgut les esmenes,
tornam a l’explicació de les línies polítiques a partir d’esmenes
o d’accions de govern, que les lleis, deia, es converteixen en un
manual de recomanacions de bones pràctiques com hauríem
volgut.

I veig aquí el Sr. Sansó, director general, amb qui vaig tenir
el gust de poder fer feina amb la Llei de residus, que
evidentment la intenció de convertir o apel·lar a la bona fe de
la gent per resoldre els problemes dramàtics que tenim de
residus, o apel·lar a la bona fe de la gent amb el problema
dramàtic que tenim amb els recursos hídrics, creiem que,
evidentment, no és la via millor per aconseguir que aquesta
preservació dels valors naturals de les nostres illes tirin
endavant.

Per tant, ara que han fet la feina legislativa important es fa
la feina reglamentària a conseqüència d’aquest impuls
normatiu, que també és molt important, i ara es poden aplicar
polítiques concretes a partir d’un marc jurídic suficient.

Perquè moltes vegades ens en recordam i molts governs
se’n recorden de Santa Bàrbara quan trona, però és necessari
recordar-se’n de Santa Bàrbara abans que troni, és a dir val el
que és imprescindible i sobretot en matèria ambiental és una
condició sine qua non, vull dir, és evident, prevenir, i és
important prevenir.

I he sentit en aquesta comissió i parlant de pressuposts, he
sentit algun conseller amb les seves mateixes responsabilitats,
dir frases tan esgarrifoses com que protegir, fa net millor els
boscos o un torrent una guarda d’ases que una brigada de
l’IBANAT. Açò es troba en el Diari de Sessions d’aquest
parlament, açò era diguéssim, aquesta gran frase, emmarcant-la,
era per justificar la reducció del personal de l’IBANAT, és a
dir o l’acomiadament dels treballadors públics imprescindibles.
És clar, i justificaven, i no tinc res contra les guardes d’ases, les
quals evidentment fan una bona funció en els boscs, però
evidentment els funcionaris públics i els de l’IBANAT són
exemplars, són molt importants per resoldre el nostre futur.

I com que les normes són importants i acomplir les normes
és molt important, perquè puguem seguir amb les nostres
tradicions, com deia el Sr. Méndez, molts d’anys de poder anar
a la mar, de poder gaudir de la mar, necessitam, com explicava
el Sr. Sanz, preservar la posidònia, perquè qui perjudica la
capacitat de seguir les tradicions de relació amb la mar dels
ciutadans i ciutadanes no són les normes, sinó qui no fa un bon
ús del que avui en dia hauria de ser el funcionament i l'abús de
les barques sobre la posidònia i segons qui malmetrà el nostre
ús, el bon ús de la mar i no les normes dictades per aquest
govern. 

Res més, Sr. Conseller, encoratjar -lo que continuï amb la
seva feina, vostè i tot el seu equip, amb una consideració final.
Venim d'una crisi ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, ara acab. Venim d'una crisi, encara estem dins la crisi,
hagués estat molt fàcil apostar per només polítiques -diguéssim-
de resolució sanitària de la crisi però a més estan apostant per
això ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, estic acabant. Estam apostant també per les polítiques
ambientals, crisi vol dir trencament vol dir ruptura i tota crisi
significa una oportunitat. Tenim l'oportunitat de fer -ho millor
i els seus pressuposts són un exemple de com fer -ho millor.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Per tal de contestar totes les
observacions i preguntes que li han fet, passem la paraula al
conseller de Medi Ambient i Territori.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, senyores i
senyors diputats, per totes les vostres consideracions i
preguntes. Intentaré respondre en el mateix ordre en què vostès
han intervingut, intentaré respondre a totes les preguntes
formulades i si no n’és el cas en alguna, deman disculpes per
avançat i tendré disposició de poder -ho fer a la segona rèplica.

Començant pel Partit Popular, Sr. Bonet, bones tardes. En
primer lloc òbviament, li he d’agrair les seves primeres
paraules de reconeixement des de les discrepàncies, jo crec que
és digne i crec que és honest reconèixer-ho en les seves
primeres valoracions quant a l'increment del pressupost i també
el seu oferiment de col·laboració. I per tant li ho agraesc. 

Em feia una primera pregunta en referència a l’ITS, ha fet
diferents reflexions, algunes d'elles mesclades entre si, però si
no vaig malament i si no, a la segona rèplica ho podré precisar
bàsicament feia referència per una banda a quin pressupost
associat a l'impost de turisme sostenible rebrà aquesta
conselleria de cara a l'any 2022, i també em feia referència a la
dotació, la subvenció o l'ajuda a un esdeveniment musical
recentment succeït.

En primera instància, li he de fer una valoració, i vostè
segur que entén que jo li faci, que és agrair aquesta preocupació
per part del Partit Popular envers aquest impost, vostès
manifestament primer van estar totalment en contra de la seva
aprovació i a mesura que ha transcendit el temps, aquests
darrers anys, doncs ha fet una petita mutació amb diferents
divergències i -si em permet- incoherències pròpies dins el
mateix parlament, una defensa híbrida i un tant confusa del que
ha de ser aquest impost i cap on ha d'anar.

La meva primera reflexió -i li ho dic sincerament-, agraesc
aquest canvi de criteri del Partit Popular, i crec que és de
reconèixer-ho, un partit que -com li comentava- va fer una
lluita organitzada i també mediàtica envers i en contra d'aquest
impost i, per tant, benvinguda sigui aquesta preocupació que jo
entenc i la interpret com que vostès ara estan totalment a favor
d'aquest impost de turisme sostenible i que, a part, defensen
aquesta finalitat ambiental.

Feta aquesta primera reflexió li he de dir que l'article 19 de
la llei que regula l'impost de estades turístiques té tota una sèrie
d'objectes subvencionables, entre els quals efectivament les
qüestions ambientals en són unes, però que també hi ha
objectes subvencionables que es refereixen a la conservació del
patrimoni cultural, a la conservació del patrimoni etnogràfic, a
la conservació de la desestacionalització turística sobretot en
temporada baixa, ... temes d'habitatge i que, per tant, és un
impost que, tot i que vulgarment agafant també aquell primer
intent del primer pacte de progrés, es coneix com a ecotaxa, el
plantejament divergent i és més ample quant a objectes
subvencionables, tot reconeixent-li que una part important són
precisament també tots aquests aspectes ambientals. De fet, li
he de dir també que aquesta conselleria ha estat una de les més
beneficiades d'una manera clara i nítida des de la seva creació
amb una gran quantitat de projectes que han servit a part per fer
un bot qualitatiu i quantitatiu molt important en aspectes

ambientals. entre ells per exemple en tot el que són les
infraestructures hídriques que ajudades del cànon de
sanejament aquests darrers anys han tengut una inversió molt
important.

Actualment la Conselleria de Medi Ambient i Territori està
executant projectes ITS de l'any 2017, 20128 i 2019 i que, per
tant, dins aquest esquema plurianual encara tenim aquests
romanents no de projectes que està executat.

Vaig a les seves preguntes d'una manera clara, la situació
econòmica derivada d'aquesta crisi estic convençut que vostès
entenen perfectament el trasbals econòmic que això també ha
suposat, vostès varen tenir l'oportunitat i la gran tasca i
encomanda feta pels ciutadans d'aquestes illes -tot sigui dit-
d'haver de gestionar una crisi econòmica, per tant vostès saben
perfectament que és viure en primera persona gestionar una
crisi econòmica i també vostès saben perfectament que envers
una crisi econòmica s'han de prendre decisions. Les decisions
que va prendre el Partit Popular són conegudes per tant jo no
som aquí per entrar en aquests temes si vostè no me’ls rebat,
però sí que és veritat que la decisió que s'ha pres en aquesta
crisi sanitària però també econòmica, ha estat substancialment
diferent i ha estat una decisió que s'ha pres de manera alineada
entre els diferents estats administratius, no només autonòmics,
sinó també estatals i sobretot -sobretot- europeus. Dit això
òbviament la situació en què es troba el Govern de les Illes
Balears requereix per un tema estructural que no té res a veure
amb l'ITS que el que es va fer l'any passat es torni haver de fer
enguany i és efectivament destinar l'impost de turisme
sostenible a fons lligats a despeses associades a la COVID 19. 

I això té una traducció extremadament senzilla. Això es
tradueix a seguir contractant i poder mantenir la contractació de
personal sanitari. Es tradueix a seguir mantenint la contractació
de personal docent lligat a aquesta casuística de baixes alternes
i contínues al sistema educatiu de les Illes Balears. I es deu
precisament també a poder donar d'una manera convençuda i
diligent resposta a tot el que és el trasbals social que tantes i
tantes famílies desgraciadament i també empreses han viscut
aquest darrer any i mig. 

Però si vostè em demana per la ITS i per la seva finalitat de
cara al 2022, crec que li he respost d'una manera molt clara i
molt i molt directa, jo aprofit per també reconèixer aquí que
l’ITS i la seva destinació l'any 2022 no és el problema de fons
d'aquesta comunitat autònoma i crec que en determinades
aspectes podrem coincidir. El problema de fons és que aquesta
comunitat autònoma, igual que d'altres, doncs determina encara
tota una sèrie de mancances financeres importants. Estam
parlant que aquí en aquesta en aquesta legislatura s'ha fet una
primera passa de gegant que és aconseguir una primera part de
règim especial de les Illes Balears amb una aportació l'any
2022, de 183 milions d'euros els pressuposts generals de l'Estat,
però falta una part molt important que és aquesta part fiscal del
REB i falta, efectivament, una millora beneficiosa per a les Illes
Balears, i estic convençut que els ciutadans de les Illes Balears
valoren que amb aquest darrer aspecte no pensem en partits
polítics sinó que pensem en els beneficis dels ciutadans i les
ciutadanes d'aquestes illes d'aquest sistema de finançament
autonòmic que és un sistema que vostè sap perfectament que és
complex perquè totes les comunitats autònomes s'han de posar
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d'acord entre si. Per tant, aquesta és la situació, tenim una
situació de dependència i que, bé, ha fet que per una decisió de
mantenir aquesta estructura social i econòmica, l'impost de
turisme sostenible de cara a l'any 2022, igual que es va haver de
fer el 2021 tengui aquesta finalitat sense, en cap cas, suspendre,
eliminar o derogar cap article de cap llei i per tant l'impost de
turisme sostenible transitòriament està suspès però
normativament segueix.

I després m'ha fet referència destinació d'aquesta part
pressupostària, d'aquests prop de 500 euros el Govern de les
Illes Balears a un esdeveniment musical que hi va haver
recentment. Jo em repetesc, ahir vaig poder fer les declaracions
a una pregunta formulada a una roda de premsa, i em remet a
la mateixa resposta, ja li ho deia, l'article 19 de la Llei d'estades
turístiques reflecteix tota una sèrie d'objectes subvencionables
i un n’és precisament temes de promoció de la
desestacionalització en temes de temporada baixa. Per tant,
aquí entram dins un segon dilema, aquest esdeveniment era
subvencionable o no, i la quantia és més o manco. No entraré
en aquest debat, entendrà vostè, simplement fer aquesta
reflexió, dir que, efectivament, el Govern de les Illes Balears va
contribuir en aquest esdeveniment, respect les crítiques, respect
totes les crítiques, les entenc, les entenc, però també dir que,
vist el vist i el que hem pogut llegir aquests dies, tots els
consells insulars i altres ajuntaments i administracions també de
diferents partits i colors polítics, hi varen participar. Per tant,
és un debat que no crec que sigui substantiu avui. 

Ja entrant a la següent pregunta, tema dels ofidis a Eivissa.
Efectivament seguirà, és una aposta que hem anat incrementant
pressupostàriament des de l'any 2016 o 17, si no record
malament, vàrem tenir, a part, un projecte de l'impost de
turisme sostenible d'aproximadament 1.000.000 d'euros, això
ens ha permès incrementar no només les gàbies de captura, sinó
també el personal associat a Pitiüses. I, per tant, li he de dir que
dins el desenvolupament d'aquest projecte plurianual més el
pressupost també pròpia del COFIB, que, com els he comentat,
arriba al 2,2 milions d'euros, i és el més alt de la història, se
seguirà desenvolupant aquesta tasca a l'espera dels resultats
finals que presentarem i farem públics en breu, l'altre dia me
compartíem les dades del mes d'agost i les dades de captura en
el mes d'agost gairebé ja arribaven a les totals de l'any passat,
tant a Eivissa com a Formentera. S'ha de pensar que enguany,
dins aquest increment d'esforços es varen posar 1.100 gàbies o
1.200 gàbies a Eivissa i unes 300 i escaig, no ho record ara, a
Formentera. Per tant, aquest esforç ha suposat, òbviament, una
major capacitat de captura i, sobretot, de delimitar les zones de
màxima de màxima densitat. 

Vostè em feia referència a la neteja de torrents. Bé jo aquí
també certament, no ho entengui com una disputa entre vostè
i jo, però sí que li he de fer referència. Vostè em deia, “no és
que en torrents no hi ha cap fórmula màgica”, m'ha de permetre
que li digui que quan el Sr. Company va ser conseller de Medi
Ambient i Territori o Medi Ambient i habitatge, ara no ho
record, perdó, i agricultura, no ho, sí que va tenir una fórmula
màgica, que va ser aconseguir 200 milions del ministeri,
sempre ho he reconegut i ho he reconegut en aquesta mateixa
seu, ara bé, va executar en un any 200 milions d’euros a
determinats municipis de les Illes Balears i en quatre anys no
va tornar a invertir un euro en torrents. I, per una banda, perquè

vegi, li reconec aquesta captació pressupostària important, però
la fórmula matemàtica va ser una execució molt dirigida durant
un any. 

Efectivament, el model ha canviat. El model que segueix
actualment no és el mateix. Nosaltres tenim un contracte de
torrents que està dividit en diferents lots i que les actuacions
van en base a la priorització tècnica i a la rotació de torrents. Li
he de dir que des de 2015 s'han fet nets des de 2015, amb dades
relativament actuals, pot ser ara s’incrementaria, des de 2015
s'han fet net, 245 quilòmetres lineals de torrents. Pot parèixer
bé o pot parèixer malament. Això ja és un tema que,
efectivament, són diferents models, no totes les comunitats
autònomes tenen el mateix model, per tant, no ho dic per
confrontar, simplement reconec que el sistema que actualment
s'està desenvolupant a la Conselleria de Medi Ambient i
Territori és aquest quant a torrents.

Bé, vostè m'ha fet una intervenció amb una certa
vehemència quan el cànon de sanejament. Jo sé que li he
contestat en diferents preguntes formulades al seu grup
parlamentari en seu parlamentària, i em reafirm potser ho
precís, el Partit Popular va derogar, va eliminar, va derogar el
cànon de sanejament des d'un punt de vista normatiu?, no. El
Partit Popular val -és que no sé què és pitjor, Sr. Costa-, el
Partit Popular va destinar el recaptat per cànon de sanejament
a la seva finalitat?, no, és que no sé què és pitjor, ara que ho
pensava. reflexionava, jo crec que hagués estat més honest per
part seva derogar el cànon de sanejament i hagués estat una
decisió política, criticable o no, però hagués estat una decisió
política. Vostès el que varen fer és que, per la situació
pressupostària que tenien en aquell moment que jo en cap cas
no dic que fos fàcil, vàrem haver de prendre tota una sèrie de
decisions. Aquest govern ha hagut de prendre tota una sèrie de
decisions, que vostès criticaran i que estan en el seu dret de fer-
ho, ara el que vostès no poden negar és que per la situació
conjuntural en aquell moment o estructural en aquell determinat
moment, vàrem prendre la decisió del cànon de sanejament,
llevar -li la seva finalitat sense modificar cap llei -sense
modificar cap llei- i el destinaven a caixa comú. Per tant, això
és el que va fer el Partit Popular, record ... ara no l'he duit, però
en seu parlamentària he pogut mostrar qualque vegada, el típic
que es fa en el Ple, on a vegades ens mostram notícies i papers,
record perfectament una notícia de Diario de Mallorca de 2014
on a tres o quatre batles del PP demanaven al Sr. Company
retornar les seves depuradores, o record una carta del gerent
d'EMAYA l'any 2014 demanant amb urgència inversions al
Govern a la depuradora de Palma, i un quadre -que el veig- on
hi havia de l'any 2011 a l’any 2014 la partida pressupostària de
cànon destinada a l'Ajuntament de Palma, que era de zero
euros, i aquesta carta és pública. Per tant, jo l'únic que he dit i
l'únic que ho manifest.

Aquest govern dedica el cànon de sanejament, tal i com
reflecteix la Llei de pressuposts a la seva finalitat?, la resposta
és que sí, des de l'any 2015, aquest govern ha gastat, executat,
377 milions d'euros de cànon de sanejament, entre manteniment
i entre obra nova; i des de l'any 2019, des que jo som conseller,
158,4 milions d'euros, això sense comptar inversions que
durant anys hi va haver molt importants per part d’ITS i que
varen destinades a polítiques a polítiques d'aigua. 
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Vostè em demanava, si no ho he entès malament, que li
precisàs allò de Palma. Palma, precisament, quan l'any 2015, el
conseller Vidal va arribar a la conselleria i enfront a la situació
d'extrema emergència, en la qual es trobava la depuradora de
Palma, es va fer una primera inversió d'urgència, que eren uns
400 o 500 euros; automàticament després, el conseller Vidal va
firmar un conveni amb l'Ajuntament de Palma per començar a
fer inversions dins tot el que és el sistema de sanejament de la
ciutat. I quan jo vaig ser conseller, l'any 2019 vaig ampliar
aquest conveni sumant, sumant entre els dos, un total de 90,1
milions d'euros garantits per sistema de sanejament a
l'Ajuntament de Palma. I enguany, a través d’una petició extra
de cànon per part de l'Ajuntament de Palma, es pressuposten
aquests 3,1 milions d'euros més específicament per donar
solució definitiva a la situació de Palma.

Quant al cànon de residus, bé, aquest cànon començarà a
cobrar-se de cara a l’any 2022, tal i com contempla la llei, un
cànon finalista i un cànon territorialitzat, enteníem que era la
millor fórmula i la fórmula més justa. Per tant, vostè em
demanava com es repartirà? Idò anirà un poc en funció d’això,
el que es recapti a cada una de les Illes es repartirà a aquesta
determinada illa.

S’han fet òbviament contactes a l’hora de dissenyar el
cànon amb totes les administracions, els consells insulars, però
també l’Ajuntament de Palma per mor d’EMAYA i perquè és
la meitat de la població d’aquestes illes, i òbviament amb què
es decidirà es contempla que es pugui fer dins les comissions
insulars; és a dir, amb comissions bilaterals insulars on puguem
decidir la part proporcional que toca a cada illa en què es gasta.

Bé, vostè també he entès que intentava forçar la
comparativa entre el que suposa el tramvia de Palma i les
inversions en el cicle de l’aigua. Jo ja li ho he dit, les inversions
en el cicle de l’aigua, en termes quantitatius, jo, sincerament, i
ho dic humilment, però és el que pens, crec que són prou
innegables aquests darrers anys, el pes pressupostari que tenen
les polítiques d’aigua dins el còmput total de la conselleria crec
que les xifres ho reflecteixen també són prou innegables. Si el
que vostè però pretenia era que jo entràs dins aquesta
dicotomia o dins aquesta discussió, doncs la veritat és que no
ho faré perquè jo crec que qualsevol iniciativa de transport
públic doncs és una iniciativa positiva, entre d’altres coses,
perquè som a un moment en què la mobilitat privada doncs ha
d’entrar dins un moment d’estabilització, o de recessió
directament, com han fet tots els països o ciutats europees més
avançades en aquests aspectes que nosaltres, que n’hi ha molts,
desafortunadament, encara.

Balears és pionera en moltes altres coses, però és veritat que
crec que en tot el transport públic doncs hem d’avançar i, per
tant, la meva valoració del tramvia de Palma és positiva.

Els fons europeus de residus, bé, els fons europeus de
residus ara no record exactament, però són 15,5 milions
d’euros. El que s’ha fet és, dins el sistema de pes poblacional
de cada una de les illes, s'ha parlat amb els consells insulars, els
derivarem per a la seva execució el repartiment que li toca
quant a aquests 15,5 milions d’euros, perquè ells, els consells
insulars, puguin tenir almanco una primera envestida
pressupostària per desenvolupar els seus plans directors

sectorials de residus, els quals hem de recordar que, sobretot en
el cas de Menorca i d’Eivissa, es varen aprovar prou in
extremis la passada legislatura, afortunadament, perquè si no
estaven sotmesos a una multa europea important.

Em demanava què s’ha fet amb les competències de costes?
Bé, em subscric un poc al que vaig dir l’any passat; és a dir,
l’any passat vàrem dir que treballaríem o estàvem a punt
d’iniciar, i ara mateix ens trobam en plenes negociacions amb
el ministeri. Òbviament, les transferències de Costes són
transferències estructurals per a aquesta comunitat autònoma i
per al seu territori, per tant, les volem, perquè ens pertoquen i
creiem que és la millor manera per ser doncs molt més efectius
quant a la gestió d’aquesta franja del nostre territori, però,
òbviament, negociam els termes d’aquesta transferència perquè
entenem que les transferències s'han de fer de la manera que
toca des d’un punt de vista, no sols de recursos humans, sinó
també de les prestacions econòmiques necessàries. Per tant, ens
trobam ara mateix, però sí que li puc dir que enguany ja
negociam, hi ha hagut reunions i ens trobam ja en aquest
procés.

L’EDAR de Sa Pobla, bé, ja tenim els terrenys, que això de
vegades costa, li passa el mateix, n’estic segur, al conseller
d’Educació perquè són al cap i a la fi infraestructures que fa en
aquest cas el Govern de les Illes Balears, però que els
ajuntaments han de cedir aquests terrenys. En el cas de Sa
Pobla ja tenim els terrenys, tot i que ha costat, i les previsions
d’inici de la depuradora són precisament dins el darrer
trimestre de l’any 2022. Per tant, és una d’aquestes depuradores
que nosaltres dèiem que ja teníem dins la previsió.

I després vostè em deia a veure, crec que és la darrera
pregunta que m’ha fet, és si fem comptes fer rampes d’accés a
la mar. Li he de dir, que jo sàpiga, no és competència de la
meva conselleria, en això hi ha una conselleria que és
competent en els ports autonòmics i, en tot cas, li hauria
demanar al conseller competent.

Quant a Podem, m’ha fet vostè, Sr. Jiménez, tota una sèrie
de preguntes, intentaré anar al gra. En primer lloc, em
demanava pel sistema de retorn de residus a Formentera, també
m’ho demanava el diputat Sanz. Bé, vostès saben que per a
aquest projecte, que és un projecte que contemplava la Llei de
residus, com a prova pilot precisament per a després intentar
extrapolar aquest nou sistema de visió i de tractament de
residus a les Illes Balears, doncs es treballa, i el Sr. Sanz també
hi feia referència, perquè ell també ha estat part d’aquest procés
i d’aquest treball amb el Consell Insular de Formentera, hem de
pensar que partim d’un projecte específic de 500.000 euros,
que és el que nodreix totes les feines necessàries fins ara i les
que venen o les que queden per venir.

Actualment es té una diagnosi gairebé llesta. Hem de tenir
en compte que la Conselleria de Medi Ambient i Territori,
mitjançant la Direcció General de Residus, té una persona
contractada únicament i exclusivament per tirar endavant
aquest projecte, a part del suport que tota la direcció general,
òbviament des d’un punt de vista tècnic, amb el seu director
general al capdavant, treballen amb el Consell Insular de
Formentera, record, si no vaig malament, que precisament la
setmana passada hi va haver una reunió amb el director general
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i representants del Consell Insular de Formentera, per tant
s’avança, és té una diagnosi prou definida, s’acaben de definir
aquests detalls per a després ja entrar dins la fase final de
contractació i licitació d’aquella alternativa que hagi acabat
resultant.

Per tant, avançam. Jo sé que vostè, si no ho record
malament, ja m’ho havia demanat a la compareixença de l’any
passat o alguna vegada potser en seu parlamentària, però li vull
dir que avançam en aquest sentit.

Em feia referència també a diferents actuacions dins els
espais de rellevància ambiental, que això són espais protegits
per la Xarxa Natura 2000 o espais naturals protegits d’acord
amb la Llei 5/2005, a la LECO, em feia referència específica,
crec que l’única, si no, després tendré l’ocasió de poder-li
ampliar, en relació amb la senyalística. Aquest és un tema que
es va començar a treballar a l’any 2016, per tant ara li explicaré
un poc els detalls, però a l’any 2016 hi començàrem a treballar,
entre d’altres coses perquè a tot els senyals del medi natural,
exposats òbviament a climatologies de vegades adverses,
sobretot en els espais naturals protegits que es troben a zones
muntanyoses o, els que més, a zones costaneres, doncs
òbviament tenen un desgast. Per tant, en aquest sentit hem
tengut dos projectes: un projecte que ja està en marxa, de fet
està gairebé finalitzat, que era un projecte precisament de
l’impost de turisme sostenible al voltant d’uns 800.000 euros,
ara no record exactament la quantia, dels quals ja només falten
per executar, de cara a l’any 2022, 170.000 euros, per tant, la
major part ja està executada, que ha servit per nodrir els espais
naturals protegits, i també la Xarxa Natura 2000 de nova
cartelleria, adaptada també al nou manual que va quedar
aprovat a través de la LECO. Per tant, des d'un punt de vista
visual i estètic, tots els cartells tenen un mateix format també
per facilitar la interpretació dels usuaris d’aquests espais.

I de cara a l’any que ve, amb els fons europeus, amb els
fons de resiliència i transformació doncs també hi ha un
projecte que ampliarà aquest projecte, que és un projecte nou
de 500.000 euros, per completar tota la senyalística unificada
dels espais de rellevància ambiental de totes les Illes Balears.

Enteníem que és d’aquestes coses que de vegades oblidam,
però que són totalment necessàries, entre d’altres coses perquè
són totalment importants, o importantíssimes, diria jo, per
poder guiar d’una manera correcta i per donar la informació
d’una manera correcta a tots els usuaris del medi natural. Per
tant hi ha una aposta important ampliant el primer contracte
d’ITS amb aquest nou de 500.000 euros.

Vostè després em demanava com estan els plans de gestió,
he entès des d'un punt de vista general. Li he de dir que en
relació amb els plans d'ordenació i de gestió de moment s'està
seguint l'ordre establert des de principi de legislatura, que
vàrem fer una ordre intern d'una priorització, i s'estan complint
amb els objectius marcats tot i els problemes causats per la
pandèmia. Vostè sap que durant la pandèmia també hi va haver
suspensió de terminis administratius per una banda amb l'estat
d'alarma i després òbviament un mes, un mes i mig, dos amb
l’estricte confinament evidentment el cos funcionarial també es
va veure perjudicar i precisament la planificació, que és del que
estam parlant necessita molta gent que vagi treballant i picant,

sigui com sigui els plans ja aprovats aquesta legislatura, per
tant que ja estan aprovats són els plans de gestió de
Formentera, de tota l'illa de Formentera, el Pla de gestió de
Serra Grossa a Eivissa, el Pla d'Ordenació dels Recursos
Naturals de l'Albufera de Mallorca, que si recorda també
contemplava la seva ampliació, el PRUG de S'Albufera d'Es
Grau i el Pla de gestió de la costa est de Menorca, el Pla de
gestió dels illots de Llevant, de Tagomago per entendre'ns, el
Pla de gestió de l'illa de l'Aire de Menorca i el Pla d'ordenació
de Mondragó estam ara mateix pendents de ja complir amb el
seu darrer tràmit, ja han passat per exposició pública, el seu
darrer tràmit abans de l'aprovació definitiva.

Abans que acabi l'any, el Pla de gestió de costa de Llevant
a Mallorca i la modificació del Pla d'ordenació de la Serra de
Tramuntana estaran llestos també ja per afrontar aquest darrer
tràmit, i el Pla d'ordenació d'Es Trenc-Salobrar Salobrar de
Campos ara mateix ja està en exposició pública, per tant ja és
objecte de la participació pública i de la ciutadania, i finalment
abans que acabi el primer trimestre de l'any 2022 tant el pla de
gestió dels illots de Ponent d'Eivissa i el Pla d'ordenació dels
recursos naturals de Llevant estaran també en exposició
pública. 

Quant a la planificació forestal vostè em deia quines
actuacions hi ha previstes quant a l'aprofitament de biomassa,
bé, la conselleria per si és una màquina d'aprofitament de
biomassa, hem de pensar que en aquesta comunitat autònoma,
a diferència d'altres comunitats autònomes, tenim que el servei
de prevenció i extinció d'incendis doncs estam dins una mateixa
conselleria i sobretot dins una mateixa administració. Per tant,
això fa que des de l'IBANAT, des del Servei de Gestió Forestal
es treballi d'una manera interna per reaprofitar òbviament la
biomassa que es genera quant a la neteja de les masses forestals
sobretot a l'hivern de cara a la prevenció d'incendis. Es fa feina
també amb empreses privades per exemple en episodis
catastròfics i sobrevinguts com va ser, per exemple, el cap de
fibló a la zona de Banyalbufar l’agost de l'any 2019, per tant
aquí es va fer molta feina també en les tres, quatre serradores
que hi ha aquí a Mallorca i ja s'han tengut algunes reunions
amb els clústers de fusta a Balears, precisament perquè és ver,
i això no depèn de l'administració pública, però sí que estam
intentant veure si podem donar una empenta a tot el que és la
indústria de fusta, de la biomassa, dels palets aquí a les Illes
Balears d'iniciativa privada, perquè a vegades hem d'exportar
aquest material de fora quan aquí entenem que seria interessant
treballar per crear una estructura econòmica i també productiva
en aquest sentit. Per tant, més enllà de la utilització i
reutilització que feim com a conselleria, que en feim molta
perquè les tasques així ens ho demanen, estam intentant
paral·lelament a veure si podem donar una certa agilitació en
el món més privat i comercial.

Quant a les espècies exòtiques i invasores ja he fet abans
referència al tema de l’ITS, jo li diria però que, sens dubte,
sense cap tipus de dubte, desafortunadament sempre dic jo, és
una de les temàtiques que més esforços està generant per part
sobretot del Servei d'Espècies i del COFIB; s'estan duent a
terme molts d'esforços no només amb ofidis a Eivissa sinó
molts d'esforços en temes de invasores, animals i vegetals
perquè a vegades només pensam en una una d'elles i són
importants les dues. Òbviament s'hi han destinat i s'hi estan
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destinant cada any fons propis, hem de pensar que des de l'any
2016 el COFIB d'una manera exponencial ha anat incrementant
el seu pressupost, quan vàrem arribar nosaltres l'any 2015-16
a la conselleria el COFIB tenia un pressupost d'uns 600.000-
700.000 euros, avui en dia el té de 2,2 milions d'euros més tot
el suport extern del Servei de Protecció d'Espècies.

En definitiva, els esforços que s'estan dedicant a les
espècies invasores són molt importants i òbviament i
desafortunadament de cara a l'any 2022 s'hi hauran de seguir
destinant perquè com bé vostè d'una manera molt encertada feia
referència, les espècies invasores són un dels principals
problemes, no a Balears sinó arreu de la flora i fauna autòctona
de qualsevol territori. 

I quant a la sanitat forestal, crec que em demanava més si hi
havia algun estudi sobre l'efecte del canvi climàtic als boscos,
jo ara mateix potser que ..., jo d’aquests estudis a vegades no
tenc el detall, que jo tengui dins el cap no n'hi ha cap específic
sobre això. el que es fa des del Servei de Sanitat Forestal i de
gestió forestal són anualment monitorització, monitoratge de
l'estat de salut dels boscos des de totes les perspectives, i es
relaciona òbviament aquest estat de salut, sobretot la presència
de determinades plagues forestals, efectivament, no sempre
però algunes vegades, amb aquest efecte del canvi climàtic. Per
tant contínuament s'està generant informació perquè és aquesta
informació la que ens indica les accions que hem de prendre
dins la massa forestal, una massa forestal en bon estat de salut,
fa la seva funció però sí que és ver que és important que a les
masses forestals en mal estat de salut s'intervengui precisament
per poder salvar la resta. 

Crec que això eren totes les preguntes.

Sr. Méndez, de Ciutadans, em demanava per aquest canvi
de criteri del cànon de sanejament, és un criteri o és una
prescripció suggerida o interposada per intervenció del Govern
de les Illes, no té no té cap efecte, simplement és que en lloc de
computar a un capítol computen a l'altre, però la inversió està
igualment contemplada i garantida. Per tant simplement entenc,
jo no som no expert en la temàtica, però entenc jo que gairebé
un exercici més d'arquitectura pressupostària que no ..., però
efecte negatiu o problema per a la Conselleria de Medi
Ambient i Territori li he de dir que no.

A l'impost de turisme sostenible jo crec que he contestat
també el Sr. Bonet, crec que em feia bastant la mateixa
pregunta per tant per no vull avorrir més els diputats i les
diputades entenc que ... si no després m’ho demana o m’ho
precisa, però entenc que també queda contestat.

Torrents de Menorca, efectivament, a Menorca hi ha el
debat a què vostè feia referència però també a les altres illes. El
tema dels torrents és un tema que, bé, actualment com també li
podria contestar al Sr. Bonet, el criteri és ferun sistema rotatori
de priorització. Això és el criteri tècnic que s'aplica ara, serà
criticable o no, ja sé que hi ha moltes peticions concretes de
molts de municipis, de Maó, però sí que és veritat que des de
l'any 2015 s'han fet 245 quilòmetres nets de torrents i es fan
d'una manera rotatòria. El cas de Menorca té una particularitat
que efectivament no afecta tant les altres illes, i és que Menorca
té una gran una gran quantitat del seu territori protegit. I, per

tant, òbviament no és el mateix fer una intervenció dins un
torrent, dins una franja de torrent urbà o urbà que fer una
intervenció a un torrent que transita per un espai natural
protegit, perquè hem de tenir en compte que els torrents no són
ni carreteres ni autopistes, els torrents són ecosistemes i la
vegetació de ribera dels torrents és una vegetació
imprescindible per a moltes altres espècies.

Des de la modèstia, però crec que és honest dir-ho, els
torrents funcionen un poc com les depuradores, si a una
depuradora li entra ..., per no tenir una xarxa ben separada de
pluvials i fecals, una quantitat ingent d'aigua doncs òbviament
tendrà problemes; si a un torrent li cau una precipitació
totalment torrencial òbviament tendrà problemes, i on es
desborda? A les zones inundables, és que no n’hi ha pus. Ara,
amb la borrasca Blas que hi ha hagut, jo crec que,
afortunadament, no hi ha hagut, jo no he sentit cap crítica de
cap torrent, perquè amb una pluja, per molts dies que duri,
contínua, i una pluja adaptada al nostre clima i a la capacitat de
retorn dels torrents; els torrents funcionen com a una xarxa de
drenatge impecable, impecable, i crec que ha quedat molt ben
demostrat que el problema de quan es desborda un torrent, no
és un problema de neteja o condicionament, és un problema
òbviament de capacitat d’acollida d’una determinada
precipitació, en un temps determinat en el temps.

Per tant, jo crec que amb la tempesta Blas ha quedat prou
evidenciat aquest fet. Però li he de dir i li he de reconèixer,
vostè em feia èmfasi en el cas de Menorca, que a Menorca sí
que és vera que hi ha molts torrents que transiten per aquests
espais naturals protegits i que també és vera que hi ha molts de
torrents que transiten o delimiten d’una manera directa i sense
cap bardissa de filtre, amb zones de conreu. I, efectivament,
quan els torrents es desborden poden tenir determinats danys;
que treballam tant amb propietaris com ajuntaments, les pluges
que hi va haver Ferreries ja estan solucionades, en el torrent
Urbà, i treballam en aquest sentit. Però sí que és veritat que el
cas de Menorca té aquesta peculiaritat.

Aigües subterrànies. Vostè em demanava sobre la
monitorització, és un tema clau, aquí el nostre recurs hídric de
manera natural es limita únicament i exclusivament a les aigües
subterrànies, Balears no té rius, per tant, les aigües subterrànies
són doncs el reservori natural d’aigua. Després tenim l’altra
font artificial que és la dessalinització. Per tant, la
monitorització es fa des de fa molts d’anys a la Conselleria de
Medi Ambient i Territori, jo crec que això no són mèrits en cap
cas polítics, sinó que jo crec que la mateixa direcció treballa
amb això i es fa una monitorització per seguir, no només l’estat
quantitatiu de les reserves, de les masses subterrànies, que es
publiquen cada tres mesos, sinó també l’estat qualitatiu, la
presència de nitrats o d’altres elements que pugui alterar la seva
qualitat. Per tant, així és com es fa el...

Cabrera, bé, vostè feia referència al tema de la mega fauna
marina, el tema de l’ampliació. Òbviament, Cabrera avui en dia
és un repte, és un repte perquè estam damunt o davant o enfront
de l’espai natural protegit marítim més important de la
Mediterrània occidental i que, per tant, amb una ampliació de
90.000 hectàrees o de 80.000 hectàrees marines, doncs ens
trobam davant d’aquest repte, però hem de pensar que
precisament davant aquest repte, a part d’aquest increment del
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personal contemplat en els pressuposts de l’any 2022 a què
abans feia referència, a part de tots els recursos propis de cap
al parc natural, hem de pensar que hi ha 9 milions d’euros del
Fons de resiliència i recuperació específics per a Cabrera i les
seves zones d’influència socioeconòmica.

Posidònia. Bé, jo crec que el tema de posidònia és un tema
que compartim, crec que, afortunadament, de cada vegada més,
vostè em feia referència a un determinat sector. Jo sempre he
defensat i defens que la feina d’aquest govern està totalment
enfocada a la seva prioritat que és protegir aquesta planta
endèmica i que, per tant, també hem posat a disposició
precisament de tots els usuaris de la mar eines importants; a
part, crec jo, d’una seguretat jurídica molt més gran de la que
tenien, perquè hem de pensar que la posidònia ja estava
protegida abans del Decret posidònia, jo crec que això és un
tema que s’ha de remarcar, protegida per Directiva europea i
protegida per la legislació bàsica estatal, però amb una
incertesa jurídica molt important, jo crec que això s’ha posat
damunt la taula i, a més, també s’han donat eines com una
cartografia d’altíssima resolució, que ja està publicada no
només per als usuaris de la mar, sinó per a qualsevol persona
que la vulgui consultar a través de l’IDEIB, amb una
informació constant tant analògica com digital; enguany ja s’ha
posat a disposició també una aplicació mòbil per a una
referenciació in situ perquè puguem veure si es podia o no
fondejar en aquest cas, i a disposició un telèfon específic
d’incidències sobre posidònia. Per tant jo crec que en aquest
sentit el tema queda força cobert.

I després vostè, crec que ja era el darrer, feia referència a
aquest increment de 120.000 euros quant a economia circular
i social. Bé, és cabdal i per al Govern és imprescindible seguir
treballant en aquesta línia, perquè hem vist el gran interès que
empreses de diferents àmbits tenen i han tengut envers
presentar projectes, alguns dels quals extremadament pioners
arreu quant a economia social i circular. Per tant, estam molt
contents dels resultats i sobretot amb voluntat de seguir
incrementant totes aquestes partides.

Bé, la Sra. Campomar, de MÉS per Mallorca, òbviament
coincidim amb totes les seves reflexions i aportacions sobre el
Parc Nacional de Cabrera, sobre tot el que es fa a Balears en
posidònia. Certament, avui acabava precisament un workshop
internacional a nivell tècnic de gent d’arreu de diferents països
de la Mediterrània que han vengut precisament a Balears a
conèixer i a veure com s’ha gestionat o com es gestiona la
posidònia morta des de l’aprovació del decret. N’hi va haver fa
un mes, un mes i mig, també un workshop internacional, amb
presència de 12 països, que es va celebrar a Formentera. Per
tant, generam crec, o ens posam o posicionam com aquesta
punta de llança en temes de posidònia i que, per tant, en aquest
sentit coincidim.

Quant al sector nàutic, vostè feia referència també a aquest
increment de pressió, i és cert, és cert, és a dir, les Illes Balears,
des d’un punt de vista marítim, però també des d’un punt de
vista terrestre, doncs estam dins un moment on necessitam una
reflexió i una inflexió; jo crec que això s’ha de dir d’una
manera honesta, sense perjudici i sense tabú, Balears està
sotmesa a moments de massificació molt importants. I el tema
de la mar és un tema molt característic, hi havia illes, com, per

exemple, Eivissa, i sobretot, Formentera, que des de fa molts
d’anys coneixen, allà tenc el Sr. Sanz, des de fa molts d’anys
coneixen aquesta situació i hem fet molta feina, i en el cas de
Formentera enguany hem aconseguit que manco de l’1,2%
d’embarcacions inspeccionades les haguem hagut de moure,
això era impensable a l’any 2016, era impensable. Però ho hem
aconseguit i amb Formentera crec que també al capdavant dins
Balears amb aquestes iniciatives.

I enguany ha arribat a Menorca, i enguany ha arribat a
Menorca, Menorca era una illa on els estius en aquest sentit
eren més tranquils, si em permeten l’expressió, i enguany ja ha
patit aquesta massificació. Per tant, compartesc també aquesta
observació per part seva, que també la lligo, vostè feia
referència a l’aeroport de Palma, crec que el Govern de les Illes
Balears, a través de la Comissió Balear de Medi Ambient, que,
per tant, és un òrgan col·legiat, doncs ha defensat en aquest cas
els interessos d’aquestes illes.

I ja entrant a les seves quatre preguntes que tenc, la
valoració o no o l’objectiu de dignificar els espais naturals
protegits. Sí, efectivament, això va ser una tasca iniciada crec
jo d’una manera encertadíssima i molt diligent per part del
conseller Vidal, on, entre d’altres coses, va treballar fins
aconseguir la incorporació de les 40 persones que el Govern
del Partit Popular, el Sr. Company, havia acomiadat
improcedentment, a més, de l’IBANAT, i hem seguit treballant
a recuperar totes aquestes places, fins i tot incrementar-les, fins
i tot seguir protegint territori incrementant la superfície
protegida terrestre i marina d’aquestes illes; fins i tot seguim
pressupostant de cara a l’any 2022 increment de personal, en
aquest cas de dos espais naturals protegits tan emblemàtics com
Cabrera i Es Trenc, i, per tant, Sra. Campomar, seguim i
seguirem perquè entenem que aquesta és la línia correcta i
creiem que són les maneres de seguir dignificant aquests espais
naturals protegits.

Quant al cap de fibló, sí, certament jo aquí coincidesc amb
vostè, és a dir, nosaltres el cap de fibló va ser una cosa
totalment inesperada, un 29 d’agost, a les deu i mitja del matí,
per tant una cosa molt estranya, un fenomen meteorològic molt
estrany, que va suposar l’arrasament de 3.000 hectàrees, ara no
record exactament quantes, i, per tant, això, bé, va suposar crec
jo una resposta molt ràpida per part de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori, conjuntament amb els tres municipis
afectats, sobretot Banyalbufar Esporles i Valldemossa; i
nosaltres vàrem fer una actuació d'emergència per un valor d’un
poquet més d’1 milió d'euros on jo crec que actualment si
vostès transiten per aquella zona està devastada
desafortunadament, però el perill que hi havia no només per a
les persones que això va ser el primer que es va fer, sinó també
per a la conservació de forestal crec que és innegable. Ara bé
certament aquí l’Estat jo crec que no va arribar, no és que
arribàs tard, és que no va arribar perquè, si no ho entenc
malament, no va declarar zona catastròfica i per tant no va
donar peu que els ajuntaments i els propietaris -i els
propietaris- poguessin demanar ajudes. que bastava transitar
perquè feia certament llàstima i pena sobretot zona del port del
Canonge que va quedar bastant devastada en moltes cases, no?
Per tant jo crec que aquí sí que és veritat que hi va haver una
manca de responsabilitat o corresponsabilitat per part de l'Estat,
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ja no tant per al Govern de les Illes Balears sinó per a
ajuntaments i ciutadans i ciutadanes afectades.

El contracte de fondeig, efectivament, jo ja he fet
referència, la posidònia segueix sent una línia prioritària per a
aquesta conselleria i aquest govern i per tant entenem i estam
treballant per un nou contracte de servei d'assistència vigilància
la posidònia incrementant més que doblant el seu pressupost de
despesa anual. Per tant estam amb aquestes premisses.

I quant a la valoració de l'estat de negociacions de les
transferències en costes ho contestava no sé a quin diputat però
sí que és veritat que la Conselleria de Medi Ambient i Territori
és la primera, que no és que vulgui, és que troba imprescindible
la coherència de poder noms gestionar tota la integritat del
nostre litoral i ara mateix estam amb aquestes negociacions. Si
que és veritat que òbviament demanarem que aquestes siguin el
més honestes i justes possible per als interessos d'aquesta
comunitat autònoma.

Quant a VOX, bàsicament crec que m'ha plantejat dues
preguntes: una era sobre la seva preocupació envers la Direcció
General de Recursos i els retards associats. Jo crec que aquest
conseller sempre ha estat transparent en aquest sentit, trobarà
infinites declaracions públiques meves a diferents mitjans de
comunicació, dient i reconeixent que certament la Direcció
General de Recursos Hídrics és una direcció general amb una
càrrega administrativa molt forta perquè té una normativa molt
garantista, i no és que sigui normativa autonòmica perquè
Balears no té Llei d'aigües, però una normativa bàsica estatal
i una normativa marcada per les directives europees d'aigua que
és molt garantista i té una càrrega de feina molt important.
També li he de dir que honestament vostè pot considerar si és
suficient o no, segurament que no, i està en el seu dret, però des
de l'inici d'aquesta legislatura no hem deixat de fer feina en
diferents vies amb la Direcció General de Recursos Hídrics. Els
pressuposts generals els pressuposts de la conselleria l'any 2020
ja vàrem contemplar un increment de tres nous tècnics de la
Direcció General de Recursos Hídrics, que aquests tres nous
tècnics ja estan incorporats, ja estan fent feina a aquesta
direcció general, a més aquest increment de personal va anar
acompanyat d'una reestructuració entre els serveis que hi havia
la Direcció General de Recursos Hídrics en base al número
d'entrada dels expedients i sobretot també a una reestructuració
o millora dins els processos de filtratge i de revisió dels
expedients que anaven entrant. I li he de dir que enguany s'ha
continuat amb aquests d'aquests canvis. 

Pel que fa a la resolució d'expedients i informes, aquesta,
amb les darreres dades que jo tenc perquè estam fent un
seguiment d'entrada i sortida de la direcció general, aquesta s'ha
incrementat per exemple en aigües subterrànies un 45% més
enguany. Per tant és una millora de tots els retards que hi havia
total, no, no li ho reconeixeré però sí que és ver que estam un
poc en la direcció crec jo més correcta. A més, de cara a l'any
2022 hi ha previst posar en marxa un sistema, que això també
crec que és molt important a una direcció general com aquesta,
un sistema de monitorització d'expedients, digitalitzar tot el que
és la gestió d'entrada i sortida dels expedients, sistema
integració del registre i censos en matèria d'aigua; i també ja
s'està treballant en una assistència tècnica externa per donar

suport i seguir millorant aquests percentatges de gestió
d’expedients en aquesta direcció general. 

I després vostè em feia referència a un tema que ja
m’esperava de vostè o del seu grup, que és el tema dels
vessaments -ha arribat el Sr. Campos i aprofit també per
recordar -li. Jo ja vaig tenir una comissió específica aquí,
precisament a petició de VOX, i vaig donar absolutament totes
les dades disponibles al respecte i vaig contestar absolutament,
absolutament a totes les preguntes que se'm varen formular, no
només pel Sr. Campos, sinó per qualsevol diputat o diputada
que hi era present en aquell en aquell moment. Per tant jo
subscric tot el que vaig dir i explicar i no entraré dins les seves
educades -li he de dir-, però provocacions de confondre termes
i d’intentar mesclar, com diem en bon mallorquí, ous amb
caragols. Per tant jo subscric el Diari de Sessions d'aquella
compareixença, que va ser molt llarga i molt extensa i no, li
record, li record simplement una cosa. que vostè em retreia
aquest increment del contracte o la despesa anual de contracte
posidònia o vigilància de posidònia; jo li record una cosa, des
de l'any 2015 en matèria de depuració, allò que aparentment a
vostès tant els imposts, duim invertits, executats 377 milions
d'euros -377 milions d'euros des del 2015-; des de 2019 a 2021,
en dos anys, els que se subscriuen a la meva etapa com a
conseller, duim executats 158 milions d'euros -158 milions
d'euros- i per l'any 2021, i l'any 2021, 48 milions d'euros. Per
tant si vostès entren dins aquesta demagògia barata de
comparar xifres, jo crec que s'haurien d'apuntar -veig que el Sr.
Campos té el bolígraf i m'escolta- aquestes xifres, perquè la
seva credibilitat de cada vegada jo crec que és menor i sobretot
vostès utilitzen un problema certament complex, que vostès
saben perfectament que no només depèn de les competències
del Govern de les Illes Balears, perquè ho saben perfectament,
i utilitzen aquest tema per òbviament venir aquí a fer política,
perquè vostès els pressuposts ha quedat manifestament clar, el
Sr. Campos m’ho havia deixat cada any però vostè també m’ho
ha deixat, que ha quedat manifestament clar que no se'ls ha
mirat, que no passa res, és la seva elecció.

Per tant, en resum, em subscric a aquella compareixença
que és al Diari de Sessions on vostè podrà tots els detalls i no
tenc més a dir al respecte.

Sra. Sureda, d’El Pi, bé, agrair el reconeixement de les
seves primeres reflexions, quant a l'increment de la conselleria,
per tant ja que m'ho ha reconegut també li ho vull reconèixer. 

M’ha demanat per la reserva marina de la Serra de
Tramuntana, li he de dir que això ara mateix depèn de la
Direcció General de Pesca, no està dins la meva conselleria i
per tant crec que li hauria de demanar a la consellera De la
Concha, sé que s'està treballant però els detalls òbviament
entendrà que no els sé.

Em demanava per les places de Cabrera, si no record
malament, li he de dir que estan previstes sis places a Cabrera
i d'aquestes tres són tècnics superiors. una és un administratiu
o administrativa òbviament. i les dues restants són caps de
secció. I després òbviament també la brigada del tren que
també vostè hi feia referència, que és una brigada específica
adscrita al Parc Natural d'Es Trenc a través de l'IBANAT.
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Quant a recursos hídrics li he contestat ara a l'anterior, al
darrer grup parlamentari, que ara veig que se’n va, aquest és el
gran interès que tenen per aquesta Conselleria de Medi
Ambient i Territori. Un poc la mateixa reflexió, Sra. Sureda, jo
li dic li dic el mateix, trobarà moltes declaracions meves a
diferents mitjans de comunicació, és una direcció general
complexa en el sentit administratiu però també és ver que tenim
una normativa molt garantista intervinguda o interposada millor
dit sobretot a Europa, sobretot en aigües superficials, a Balears
desafortunadament tenim episodis que no fa ganes recordar i
són episodis que estan succeint arreu. Record aquest agost, si
recorden aquelles terribles inundacions que hi va haver a
Alemanya, per tant entenc i és lògic que sobretot les directrius
europees siguin molt garantistes en aquest sentit. I ser
garantista vol dir analitzar -ho tot i analitzar -ho tot són
expedients i per tant és una direcció general que té
aproximadament, sobretot entre dos serveis subterrànies i
superficials, poc més de dos mil expedients anuals. D'entrada
això, en comparació amb altres direccions generals, és molt. En
definitiva estam avançant jo crec que d'una manera positiva i
queda feina per fer que evidentment seguirem desenvolupant. 

El Pla hidrològic actualment ara mateix està en exposició
pública, a la darrera fase d'exposició pública, el Pla hidrològic
té un parell d'exposicions públiques, ara som a la darrera fase
per poder-lo aprovar a finals, a principi del primer trimestre de
l'any que ve i, per tant, ara mateix també vostès estan en
disposició de poder fer-hi les seves aportacions. 

Em demanava alguns canvis importants, el Pla hidrològic
intenta apostar per dos grans mantres que tal vegada no estaven
massa reflectits anteriorment: un, és el tema de la reutilització,
jo crec que la reutilització d'aigua, la circularitat de l'aigua ha
de ser imperativa de cara als propers anys, dècades; a Balears
s'està començant, des de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori tenim en marxa determinats projectes, la Conselleria
d'Agricultura conjuntament amb l'Agència Balear de l'Aigua té
un projecte molt ambiciós i crec que serà extremadament
beneficiós de reutilització d'aigües depurades per a reg; per tant
fem feina colze a colze les dues conselleries. Fa unes setmanes
tant el gerent de l'ABAQUA com jo vàrem poder visitar la
depuradora de Santa Eulària del Riu que ja està totalment
preparada per poder abastir una nova bassa de reg ..., per tant
la reutilització és d'un d'aquests grans mantres; i després també
òbviament la gestió de la demanda i la gestió dels recursos
hídrics per lluitar contra aquesta emergència climàtica i
sobretot contra el perill d’aquesta eficiència d'abastament
poblacional, no de moment però sí que és ver que aquí tenim
casos, com per exemple a l'illa d'Eivissa, on en determinats
punts i moments de l'estiu doncs abastament queda bastant
compromès, per tant hem de fer feina en la racionalització de
l'aigua quant a aquesta emergència climàtica, i aquesta és una
també de les novetats que aporta el Pla hidrològic que està
actualment en exposició pública. No m'hi estendré massa. 

Feia referència i (...) valoració d'aquesta transformació
digital de les EDAR, de les estacions de depuració, totalment
d'acord. Jo crec que això ha de ser imperatiu, també de fet és un
dels projectes més important que tenim a través de l'Agència
Balear de l'Aigua per intentar monitoritzar tot el que és la xarxa
de depuració. Tenim un exemple que ja podem tocar amb les
mans i el podem gaudir, que és el sistema d'interconnexió de

l'aigua dessalada a Eivissa, tenim un sistema d'interconnexió de
les dessaladores que ara mateix té un 0,1% de pèrdua, amb una
sala de control que ens permet veure en temps real el
funcionament de totes les estacions de dessalació connectades
entre si. Per tant jo crec que aquest model s'ha de dur
m'atreviria a dir a totes les instal·lacions de gestió pública,
siguin dessaladores, depuradores, siguin escoles, siguin
hospitals, siguin ..., per tant estic d'acord amb aquesta reflexió,
he entès que era una reflexió que compartesc, la necessitat de
seguir redactant projectes, nosaltres ho fem cada any i tenim
una borsa de projectes, alguns d'ells ja en perspectiva de
finançament i alguns d'ells fins i tot no tenim el finançament
assegurat, però és que jo crec que això no ha de ser excusa per
no fer un projecte, al contrari, perquè de vegades després
t’arriben fons extraordinaris com els europeus que el diuen
“tots aquests projectes que estiguin avançats seran més
fàcilment subvencionables”. Per tant és important tenir en
cartera aquests projectes. 

Sí, vostè em feia referència a la planificació, a la necessitat
de protegir i òbviament he entès, a la necessitat de poder
comptabilitzar el que és l'ús públic i l’ús privat en la
conservació. Jo, a grans trets, hi estic d'acord. De fet, som un
fort defensor de l'accés al medi natural perquè crec que és la
manera que tenim per poder fer estimar sobretot els nostres
petits i petites, però sí que és veritat que a determinades zones
òbviament les prohibicions són necessàries per garantir la
conservació de determinats valors naturals. Ara, que aquesta
sigui la tònica genèrica, jo crec que aquí coincidiríem
bonament, Sra. Sureda. 

Els plans forestals, he entès que vostè em demanava pels
esforços que s'estan fent o que es tenen prevists fer des d'un
punt de vista forestal. El tema forestal és un tema molt
important, jo crec que a vegades no som conscients de la
importància que tenen les masses forestals a la nostra comunitat
autònoma. Per tant nosaltres feim feina des de dues
perspectives: una, des de la gestió més pròpiament forestal amb
una feina ingent i contínua, executada per part de l'Ibanat, que
és tenir cura dels nostres boscos i dels nostres espais naturals
protegits, conjuntament amb els serveis de gestió forestal,
actualment per a l'any que ve el servei de gestió forestal té
pressupostat 8,2 milions d'euros,  mai no havíem pressupostat,
de fet incrementam 30.6% el pressupost d'aquesta àrea respecte
de l'any passat, perquè entenem i ho veiem i a nivell tècnic així
se'ns explica, que és imprescindible, i després també un
increment d'un 1% de sanitat forestal amb gairebé 2 milions
d'euros; per tant, entre els dos serveis tenen gairebé, a part del
pressupost propi de l'IBANAT, que també va dedicat a això,
tenim gairebé 10 milions d'euros dedicats a la salut dels nostres
dels nostres boscos.

Feia referència a les serps de Llevant, l'altre dia vaig tenir
l'ocasió de poder compartir-ho amb vostè i també amb el batle
d'Artà, jo li dic que nosaltres vàrem fer un pla de xoc amb tots
els ajuntaments del Pla de Mallorca perquè era allà on hi havia
més presència a l'illa de Mallorca, res a veure amb Eivissa
afortunadament. però més presència d'aquests ofidis, s'ha fet un
pla de xoc que està funcionant molt bé, hi estam treballant
molt, i des d'aquí un agraïment a molts de col·lectius de
caçadors i propietaris que ens ajuden, igual que fan a Eivissa i
a Formentera, i està funcionant bastant. Per tant jo li estenc que
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vostè des d'Artà però també com a diputada d'El Pi si té altres
municipis que es vulguin sumar a aquest pla de xoc i poder
entrar dins aquesta roda on el COFIB pot subvencionar o pot
facilitar millor dit totes les gàbies i passar tots els protocols, fer
les reunions pertinents, les visites que facin falta als
ajuntaments i a les policies locals,  per tant plena disposició de
si té alguna proposta d’algun municipi que es pugui sumar a
aquest pla de xoc, per part de la Conselleria de Medi Ambient
no hi haurà cap problema ans al contrari intentarem ... i si hem
d'incrementar la producció de gàbies per accedir també estam
en disposició de fer -ho, per tant també el meu oferiment en
aquest sentit.

M'ha demanat pel traspàs de Costes, la he respost dues
vegades, la don per contestada, si no, Sra. Sureda, després
m’ho pot demanar.

I quant a les deixalleries a les línies de subvenció, igual que
al grup parlamentari anterior, d'economia circular i social,
aquesta ha funcionat molt, de fet han ajudat al llarg dels darrers
anys molts de municipis entre ells el meu propi, Campanet, per
poder tenir una deixalleria autoritzada i totalment adaptada a
les prescripcions de la Llei de residus, i la quantia de l'any que
ve, l'anualitat de l'any que ve d'aquestes subvencions per a
ajuntaments es mou al voltant del milió d'euros. Per tant en
aquest sentit també fer una crida a aquells ajuntaments que hi
puguin participar.

I al Grup Mixt, el diputat Sanz, òbviament també agrair les
valoracions que des d'un punt de vista genèric feia sobre els
pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, per
tant també agrair la seva feina conjunta que hem tengut com bé
vostè deia durant aquests dos anys. Li vull reconèixer una cosa,
vostè ha fet un comentari que normalment són coses que
s'obliden i m'ha sobtat que es quedàs amb això del
reconeixement que vostè ha fet a la democratització de dades
especials de l’IDEIB, que són coses que sempre pareix que
s'obliden però són coses molt importants no només per a
l'administració, sinó tota la informació especial que dóna
l’IDEIB és una informació que serveix gairebé per a tot.

I, per tant, res, simplement li volia reconèixer aquest
comentari i agrair-li, perquè m’ha sobtat i jo crec que és
important democratitzar també les dades especials, perquè són
dades públiques i valen doblers, el darrer exemple és: la
cartografia de posidònia oceànica va costar aproximadament,
de totes les Balears, amb alta resolució, aproximadament 1
milió d’euros; aquesta cartografia ha de ser pública, per tant, és
l’IDEIB a disposició de tothom. Per tant, simplement això,
agrair-li aquest comentari.

En el tema del sistema retorn, ja li he contestat al Sr.
Jiménez, més o manco em subscric a la resposta, sé que també
vostè, de fet vostè ha estat una part activa i ha participat i
coneix perfectament l’estat en què es troba i, per tant, a veure
si de cara a l'any 2022 ja podem ficar dins el solc, que podríem
dir en bon mallorquí, doncs la finalització d’aquest projecte.

En el cas de Formentera, quant a torrents. No hi ha
actuacions previstes perquè la xarxa hídrica de Formentera
òbviament és molt minsa, sí que és veritat que, de fet, fa poques
setmanes vàrem tenir ocasió d’anar a Formentera, a la Junta

Insular de l’Aigua també es presentava el Pla de gestió de riscs
d’inundació, i es va poder explicar que a Formentera no teniu
zones de risc d’inundació per a les persones, per la topografia,
i que, per tant, en principi no es contemplen actuacions.

Quant a l’EDAR de Formentera, de cara a l’any 2022 ja hi
ha en redacció i, per tant, en previsió de poder posar en
funcionament, en aplicació, vull dir, de cara a l’any 2022,
doncs els col·lectors de l’estació de bombeig; l’adequació del
pretractament del fisioquímic també, que es troba ara mateix en
redacció, per una quantia de 330.000 euros. I, com bé vostè sap
també, des de l’Agència Balear de l’Aigua, el seu gerent està un
poc al capdavant, conjuntament també amb el consell insular i
amb Demarcació de Costes, doncs estam, diguéssim, amb el
treball, amb les negociacions per poder posar també fil a
l’agulla a la millora del sistema de sanejament en alta de
Formentera. Per tant, es treballa prou.

Vostè sap que també a la depuradora aquests darrers anys
hi ha hagut inversions, però n’hi ha de previstes de cara a l'any
2022. I l’ampliació de l'EDAR, el projecte d’ampliació de
l’EDAR actualment ja es troba en redacció i que, per tant,
també puguem trobar la previsió de poder iniciar a l’any 2023,
però que ja no és un projecte en cartera sinó que ja està en
redacció.

I quant al diputat Borràs, del Partit Socialista o del Grup
Parlamentari Socialista, òbviament compartir les valoracions
que vostè ha fet i les reflexions. I ha fet, jo ho havia dit, però
vostè ho ha puntualitzat i jo crec que també és important,
efectivament, aquesta conselleria té un increment important, 34
milions d’euros, però és que sense el Fons de resiliència ja en
pujava 10. Per tant, sí que és vera que el Govern ha entès, hem
entès que, efectivament, aquesta conselleria és i ha de ser una
conselleria doncs important, perquè en tots els temes
ambientals, des del punt de vista transversal, ja han de ser el
present. I jo crec que això s’ha entès bé per part del Govern i,
per tant, també agrair aquesta puntualització que vostè feia.

I també compartir un poc la reflexió que vostè feia quant a
territori i paisatge. Compartir primer de tot aquests quatre
puntals que vostè feia, jo crec que a la passada legislatura es
varen fer quatre lleis que han fet un punt d’inflexió important,
com és la Llei d’urbanisme, la Llei de residus, la Llei de canvi
climàtic, a part, després, jo crec que també iniciatives com el
Decret per a la protecció de la posidònia, que d’alguna manera
han posat bases interessants en aquesta comunitat autònoma.

I el tema del territori, vostè deia: la Direcció General de
Territori té poc pressupost però és estratègica, i jo hi estic
totalment d’acord. La Direcció General de Territori els consells
insulars, dins les seves competències d’ordenació territorial i
els mateixos ajuntaments. I això sí que és un debat que no
l’hem de dur aquí, òbviament, i no pertoca, però sí que el tema
territorial és un tema que Balears a qualque moment haurà de
repensar i haurà d’afrontar amb el màxim consens possible,
però sí que és vera que aquí tots de cada any vivim situacions
on veiem que els límits comencen a estar depassats, en
determinades èpoques i en determinats espais. I, per tant, en
aquest sentit jo crec que efectivament el tema territorial i
paisatgístic és estratègic.
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I, ja acab, la seva darrera reflexió també la compartesc, s’ha
trobat una nova manera de sortir d’una crisi, i ho feia també a
la meva intervenció, posant, entre d’altres, les polítiques de
sostenibilitat també al capdavant. I jo crec que això també és
important tenir-ho en compte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Començam el torn de rèplica
per un temps màxim de cinc minuts. En primer lloc, té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Javier
Bonet.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gracias, presidenta. Gracias, conseller, por sus respuestas.
Se agradece la claridad con la que contesta siempre, aunque
muy a menudo su vehemencia parezca enfado, créame que yo
lo prefiero, directo y sin muchos rodeos, vamos a ir mucho más
rápido.

A la Sra. Campomar només vull dir-li que no hem arribat
enlloc perquè sempre hi hem estat, potser sigui vostè la que
mira de vegades amb mirada bruta i no ho entengui. Pensam
que medi ambient, l’ecologisme els quelcom més que posar-se
darrere una pancarta i jo els anim a passar aviat de la
pancarta al BOIB i que prest vegem tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, no puede interpelar a otros grupos, solo al
conseller. Gracias.

EL SR. BONET I DÍAZ:

M’han interpel·lat abans, presidenta. Amb referència a
l’ITS, Sr. Conseller, su jefe, el señor Apesteguía, hace tres
horas, ha calificado de escándalo la participación en el
concierto de los 40 Principales y ha asegurado que este
concierto no conlleva ningún beneficio social. Entrecomillo,
también: desviar dinero de la ecotasa a Los 40 Principales
significa desvirtuar el impuesto. Yo entiendo, de verdad, su
justificación, pero entiendo más la del Sr. Apesteguía.

Nosotros apostamos, y lo hemos dicho siempre, apostamos
por la eliminación progresiva del ITS, pero, mientras esté,
creemos que tiene que ser finalista, y yo creo que en eso nos
tiene que entender usted a nosotros; nosotros no hemos
cambiado de opinión en ningún momento.

Respecto a los torrentes, yo tampoco quiero polemizar con
usted en este tema, y yo le he preguntado, después de todo el
speech que he hecho, si considera suficiente la partida de
limpieza de torrentes, y no me ha contestado directamente la
pregunta, y yo le quería hacer: si considera suficiente la partida
de limpieza para torrentes. Agradecería, si puede ser, que me
contestara.

Referente al canon de residuos, agradezco sus explicaciones
y le pido, como no puede ser de otra manera, que haya total

transparencia tanto en la recaudación como en las
negociaciones con los consejos insulares.

Respecto al ciclo del agua, versus tranvía, que lo ha visto
así usted, nosotros de verdad que nuestra apuesta por el ciclo
del agua es total, y nuestra referencia era en la línea de que al
Partido Popular le encantaría que se destinasen muchos más
recursos, y hemos puesto un ejemplo de muchos recursos que
se están destinando a otra cosa porque así lo ha querido el
Gobierno. Creemos que con unos fondos como los Next
Generation debería destinarse mucho más dinero al tema del
ciclo del agua.

Voy terminando. En cualquier caso, yo agradecer sus
explicaciones, desearle toda la suerte del mundo en su
cometido que, como ya le he dicho al principio de mi
intervención, es de vital importancia para el futuro de nuestros
hijos, y ruego que no se tome nuestras enmiendas, cuando las
reciba, como una crítica a su trabajo, sino como una ayuda para
que el dinero de la conselleria se invierta de la manera más
eficiente posible.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Bonet. Pasamos el turno al portavoz del
Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Sr. Pablo Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, presidenta. Sr. Conseller, bueno, dar las gracias
por su intervención, por la contestación a sus preguntas. De
todas la que he preguntado, solo me queda una pequeña duda,
nada más, que es con respecto a la última, a la de la sanidad
forestal, cuando ye preguntaba sobre el problema o la
influencia que pueda tener el cambio climático sobre la masa
forestal de Baleares, me refería a un estudio muy concreto
sobre ese particular. Usted me ha contestado en el sentido de,
bueno, que como se hace una evaluación de las masas
forestales de manera periódica, de manera indirecta también se
trabaja o se trata este tema.

Bien, normal, me parece normal lo que indica ahí, pero sí
que hay estudios, por ejemplo, a nivel del Estado, y de otros
lugares, también en otros territorios que son como muy
concretos, es decir como el cambio climático es algo, no de
ahora, es algo que viene desde hace mucho tiempo, que ya
exige concreciones concretas -perdón, concreciones concretas
es una redundancia-, concreciones, pues a eso me refería,
¿tendríamos o existe esta posibilidad en un futuro que se haga
este estudio concreto?

Gracias.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

¿Ha acabado, Sr. Fernández? De acuerdo, gracias.
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Ara per part del Grup Parlamentari Ciudadanos, té la
paraula el Sr. Jesús Méndez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Conseller. Muchas gracias, porque creo que
debemos agradecerle lo exhaustivo de sus respuestas y de cómo
nos ha respondido uno a uno. Yo personalmente he quedado
satisfecho y le agradezco su exposición.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Ara per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina
Campomar per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, jo seré molt breu. Gràcies, Sr. Conseller, per
totes les totes les explicacions. 

Crec que quan hem parlat d'aquest tema de la pressió també
és cert i jo crec que en qualque moment ho ha comentat, que
precisament aquesta pandèmia ha conduït també a una gran
pressió sobre els espais naturals, perquè la gent vol sortir més
vull dir, no només a l'estiu, sinó que crec que aquests plans de
gestió que vostè tota aquesta feina de dignificar i de gestió cap
a tots aquests territoris i a tot el tot protegit i tota la xarxa
protegida, ho hem de posar en valor.

I també el que hem dit abans, que aquesta valorar que s'hagi
considerat aquesta quarta posició dins el rànquing de les
conselleries, dins els recursos que dedica aquesta comunitat
autònoma. Jo només dir que la veritat crec sempre i en aquest
cas la mirada verda o les feines es veuen en la feina, es veuen
en pancartes, si és necessari es posen pancartes, no tenc cap
problema i en la protecció del territori, cosa que vostès no
sempre han estat a l'alçada, el Partit Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pertoca el torn a
VOX-Actua Baleares, però no hi ha cap representant a la
comissió. Per tant és el torn del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. De manera molt breu també.

Jo no he parlat de torrents, no li deman que em contesti el
tema torrent perquè ha contestat a diferents grups, però també
sap que és un tema que ens preocupa i que pens que ens ocupa.

En el tema de les plagues, no sabia si era vostè. Ahir la
consellera d'Agricultura va dir que hi havia hagut un increment
en els pressuposts per al tema de plagues, però pensava més

que era per tema d'arbres fruiters,  etc. I com que això era un
tema de pinar, no sabia si era a vostè que li pertocava, però cap
problema.

En el tema de digitalització, sí que la meva pregunta era que
considerava molt bona aquesta transformació digital en el tema
dels EDAR, etc., però si en tema d'inundacions en els torrents
també s'havia de fer i s'havien aplicat una sèrie d'aparells, i no
sabia si era competència seva o d'Emergències, i que si era seva
que per favor em pogués explicar.

I ja per acabar i per fer la rialla, dir que és veritat que la
feina dels agents de l'IBANAT és immillorable, però a part
d'això també li puc dir que els ases en tema de fer xarxes o de
fer faixes per neteja. també fan bona feina.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Toca el torn al Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el senyor Antonio Sanz per un temps de
cinc minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Només agrair -li, Sr. Conseller, les
respostes molt clares a les quals s'ha especificat la importància
que suposa per a aquesta conselleria, ho teníem clar i avui ho
ha deixat palès, la importància que té Formentera en els
pressuposts amb la redacció d'aquests projectes, amb els
projectes que té l'ABAQUA quant a l'EDAR com a l’EDAM,
així com també a les proteccions de les masses forestals i de la
fauna de Formentera. 

De nou agrair-li la feina, que continuïn fent-la de la mateixa
manera o encara millor si pot ser perquè crec que és el que es
mereixen les nostres Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Pertoca el torn al Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, vicepresident. Molt breument també, abans de res
per agrair les seves explicacions d’avui i  la feina que estan
duent endavant. Són quasi les vuit, ens atracam a les vuit, i no
ho dic perquè sigui tard sinó perquè el negra nit, és fosca plena
ja i en aquest moment s'està produint energia solar, s’està
produint. De fet a Espanya el 2,5% de l'energia que es va
consumir de nit durant aquest estiu passat va ser producte
d'energia solar, de plaques solars. Així ens va amb aquests
ecologistes de saló que tenim dirigint algun partit que confonen
la necessitat de justificar ells energies fòssils, l'ús d'energies
fòssils, amb teories estrambòtiques, i qui no em cregui -
evidentment no en som no expert-, ho publica un diari rigorós
com a La Vanguardia avui mateix.

Gràcies, president, i endavant, Sr. Conseller.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs.  És el torn de resposta del conseller de
Medi Ambient i Territori. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré també ser precís
com vostès ho han estat en aquesta segona ronda. 

Sr. Bonet, li deman perdó per la meva aparent vehemència,
no era intencionada per tant li deman disculpes, en tot cas
també agrair el seu to i el seu tarannà que crec que també és
digne d'agraïment.

Quant a l’ITS, jo ja li respost, no entraré a valorar cap
opinió ni tan sols la seva, per tant em don per contestat.

La partida de torrents de cara a l'any 22 és en total de 6
milions d'euros, és a dir, 4,1 milions d'euros més (...) que
sumen aquests 6 milions d'euros de cara a l'exercici de l'any
2022.

El cànon de residus, li recull els suggeriments, jo crec que
també ha de ser així, col·laboració amb els consells insulars
perquè al cap i a la fi són conjuntament amb els ajuntaments
són els responsables d'executar les polítiques reals de residus
i crec que el Govern ha de planificar i ha d'acompanyar, però
efectivament compartesc aquesta transparència i ja li
comentava a la meva primera resposta que a partir de les
comissions insulars que hi haurà es decidiran aquestes
inversions anuals.

Agraesc també la importància amb què vostè feia referència
al cicle de l'aigua, podrem entrar ..., la veritat és que agraesc
que el debat amb el Partit Popular sigui -i ho dic de ver a això-
sigui si el que es destina a polítiques d'aigües és més o manco,
jo crec que aquest debat és totalment lícit, ara que tothom
convingui que les polítiques d'aigua són importants jo crec que
en aquest sentit doncs ens acostam.

I òbviament també, i no me la prendré malament, mai no em
prendré malament una esmena d'un grup parlamentari que ha
estat elegit pels ciutadans i les ciutadanes d'aquestes illes i, per
tant, també per endavant agrair -li les aportacions que puguin
fer.

Respecte de Podem, el diputat Jiménez, sí, bé, ja li he dit
que certament, específicament que jo en tengui coneixement,
diputat, perquè també és ver que tal vegada se m'escapa, intent
tenir tot el possible dins el cap de la conselleria però se
m'escapen moltes coses, i possiblement sí que seria d'alguna
manera interessant fer algun estudi, alguna reflexió més
específica de la relació directa entre l'estat de conservació dels
boscos i de la seva salut i els efectes del canvi climàtic. Per
tant, li recull que la idea, perquè es pugui es pugui tenir en
compte.

Ciutadans crec que no n'ha fet cap la reflexió i les darreres
són d'El Pi.

Sra, Sureda, sí efectivament quant a plagues la Conselleria
d'Agricultura té el que som plagues d’arbres productius, per dir
-ho d'alguna manera, i nosaltres com a Conselleria de Medi
Ambient tot el que són plagues forestals que, com deia abans,
entre el Servei de Sanitat Forestal i de Gestió Forestal, que són
els més relacionats amb aquestes temàtiques, de cara a l'any
2022 són aproximadament gairebé 10 milions d'euros
pressupostats, entre d'altres coses per també doncs combatre
aquestes plagues.

I el tema de la xarxa feromònica o de la digitalització dels
torrents. El Govern ha fet dues coses: la Conselleria de Medi
Ambient i Territori ha actualitzat, millorat i ampliat la xarxa
feromònica que hi havia ja existent a les Illes Balears, que aquí
havia quedat totalment obsoleta, que això és una xarxa que ens
permet monitoritzar el que passa en els torrents i, per tant,
monitoritzar temes de vingudes de cabals, de disminució de
cabals, de perfils de torrents, tota una sèrie de variables.

I per altra banda, la Direcció General d’Emergències, em
consta, no li puc donar tots els detalls, que també treballa amb
un sistema de detecció primerenca, més enfocat a l’emergència.
Nosaltres el que ha fet la conselleria, que és la seva
competència, és simplement, precisament en la línia que vostè
deia, monitoritzar precisament els torrents per tenir-ne
informació i dades temporals i espacials, però no està relacionat
amb l’emergència que hi pugui haver, això ho fa la Direcció
General d’Emergències.

I finalment, fer una reflexió el diputat Antonio Sanz, en
relació amb la inversió de Formentera, perquè el darrer viatge
que vàrem poder fer a Formentera amb l’equip de Recursos
Hídrics i ABAQUA, precisament fèiem els números i ho
miràvem: Formentera, aquests darrers tres anys, no parla de
l’exercici del 22, però des del 19 al 22, tendrà la major inversió
hidràulica de la seva història i en termes percentuals la major
de totes les illes, la qual cosa, és a dir, no és un regal, jo crec
que és un deute que tal vegada hi havia, però sí que és vera que
es planteja entre abastament i depuració un paquet d’inversions
aquests darrers anys important a Formentera. Res, simplement
era un apunt.

I crec que no em deix res sense respondre. Per tant, també
donaria per acabada, agraint un pic més a tot el meu equip la
feina feta dia a dia i sobretot també agraint a tots vostès la
paciència i la interlocució.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes, gràcies, Sr. Conseller. Acabat el debat, volem agrair
la seva presència i també la de tot el seu equip.

Fem un recés de deu minuts per poder orejar i netejar la
sala, i continuem amb la comissió i amb la pròxima
compareixença.

Moltes gràcies a tots.
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