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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, president, Fina Santiago per Miquel Àngel Mas.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Pilar Sansó.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, passam a l’únic punt de l’ordre del...

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sr. President, Fernando Rubio substitueix Virtudes Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a preguntes formulades tant per part del Grup
MÉS com del Grup Socialista.

Assisteix a la sessió, i li donam la benvinguda, el conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Sr. Gabriel Company
i Bauzá, acompanyat del Sr. Jaime Olascoaga, la Sra. Olivia
Cortés, María José Llompart, Noemí Villa i Andrés Lasaga.

Si no vaig malament, Sra. Santiago, vostè ha decidit ajuntar
les preguntes de la RGE núm. 4807 a la 4811; aquest seria un
primer bloc, i una pregunta, la segona, seria de la 4812 a la
4816; i el tercer bloc de la 4817 a la 4821.
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1) Pregunta RGE núm. 4807/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a caps de porcí vacunats l'any 2013.

2) Pregunta RGE núm. 4808/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a caps de porcí vacunats l'any 2012.

3) Pregunta RGE núm. 4809/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a caps de porcí vacunats l'any 2011.

4) Pregunta RGE núm. 4810/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a caps de porcí vacunats l'any 2010.

5) Pregunta RGE núm. 4811/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a caps de porcí vacunats l'any 2009.

Idò, Sra. Santiago, té vostè la paraula per formular la
pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president, i gràcies al conseller per la seva
assistència amb el seu equip. Em permetrà, Sr. Conseller, que li
digui que aquest tipus de pregunta..., vull dir que els
parlamentaris o les parlamentàries tenim diverses opcions: una
és fer preguntes en el plenari, una altra és fer preguntes per
escrit i una altra es demanar la compareixença o preguntes
perquè vengui a debatre políticament. Jo vaig optar per fer una
pregunta per escrit de totes aquestes que avui comentarem
perquè pens que no és una pregunta per tenir un debat polític,
perquè és un nombre, però entendrà que també he d’exercir els
meus drets com a parlamentària i vostè, des del mes 4 de l’any
2014, no m’ha contestat aquest bloc de preguntes, no n’ha
contestat altres de semblants del que podrien ser els caps bovins
i els caps..., bàsicament bovins i també altres tipus d’animals,
relacionats també amb altres malalties, però en el cas del porcí
no he tengut sort, no me les ha contestades i per això l’he fet
venir aquí.

Per tant agrup les preguntes de quants de caps de porcí adult
es varen vacunar de la malaltia d’Auzjesky durant els anys
2009, 2010, 2011, 12 i 13; quantes dosis varen rebre durant
l’any, ho demanàvem per illes, i especificar quin nombre de
vacunacions varen fer els ADS. M’agradaria, si ens dóna
nombres, que fos una mica pausat per poder prendre nota, més
que res per si hi ha una possible rèplica, o si té qualque
document escrit...

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, el primer que li he de dir és
que, efectivament, aquestes..., és culpa nostra totalment i ens
varen quedar traspaperades, però bé, li contestaré.

El nombre d’animals vacunats l’any 2009 varen ser 20.325,
dels quals 16.059 eren d’ADS o estaven dins una ADS; l’any
2010 varen ser 17.216, dels quals 13.587 estaven dins ADS;
l’any 2011 eren 15.360, dels quals 9.186 estaven dins ADS;
l’any 2012, 14.451, dels quals 9.739 estaven dins ADS; i l’any
2013, 13.928, dels quals 11.226 estaven dins ADS.

Les dosis són tres dosis que s’apliquen anualment a aquells
animals.

Crec que en principi això eren o són les dades que hi ha. Les
disminucions que hi ha, ja aprofit per dir-li-ho, la disminució
que tenim és perquè la cabana ha disminuït en una proporció
molt més grossa fins i tot..., amb relació més o manco a un 30%
del que ha disminuït del 2009 al 2013 la cabana de porcí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Conseller. Ara en torn de rèplica, Sra.
Santiago, té vostè la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no...

6) Pregunta RGE núm. 4812/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a explotació de porcí vacunats l'any 2013.

7) Pregunta RGE núm. 4813/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a explotació de porcí vacunats l'any 2012.

8) Pregunta RGE núm. 4814/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a explotació de porcí vacunats l'any 2011.

9) Pregunta RGE núm. 4815/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a explotació de porcí vacunats l'any 2010.

10) Pregunta RGE núm. 4816/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a explotació de porcí vacunats l'any 2009.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passam al següent bloc de preguntes, que va de
la 4812 a la 4816. Per formular la pregunta, Sra. Santiago, té
vostè el torn de paraula.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El mateix seria l’agrupació de preguntes
en relació amb les explotacions de porcí adult que varen ser
vacunades de la malaltia d’Auzjesky durant els anys 2009,
2010, 2011, 2012 i 2013; les vagades que varen ser vacunades,
si es varen mantenir aquestes tres, i si potser també detall per
illes, que l’altra vegada no m’ho ha contestat, si aquest pic
podria ser detall per illes, i quines varen ser aplicades per ADS.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies. Sí, perdó, les illes, és que a Menorca, Eivissa
i Formentera no es fa vacunació des de l’any 2008, em sembla
que és, perquè així es va dictar resolució -la duc aquí- es va
dictar resolució i es va arribar a un acord amb el ministeri
perquè no era necessari, ni a Menorca, ni a Eivissa, ni a
Formentera, a causa del poc trànsit que hi havia, haver de fer
cap analítica. Per tant des del 2009, que em demana vostè, ha
estat sempre zero a les altres illes, i la informació que li he
donat correspon exclusivament a Mallorca.

El mateix li donaré ara, que són només de Mallorca. Les
explotacions vacunades en el 2009 varen ser 1.160; d’ADS,
246; en el 2010, 964; d’ADS, 266; en el 2011, 861; d’ADS,
242; en el 2012, 831; ADS, 214; i en el 2013; 592, ADS, 233.

Aquí jo d’entrada vull fer una reflexió, i és que nosaltres el
que intentam és que la gent creixi en el nombre d’explotacions
que hi ha dins ADS; creim que és fonamental, perquè així està
molt més controlada la cosa. També és vera que les explotacions
de porcí aquí a la nostra comunitat, i a Mallorca concretament,
tenen una especificitat molt clara quant al fet que hi ha gent que
fa l’autoconsum; en tenim que es dediquen a engreix de porc, en
tenim que es dediquen a truges mares per fer per als porcells, i
en tenim que acaben de fer la porcella, el que nosaltres
coneixem com la porcella; però després hi ha un grup molt gran
d’explotacions que són petites, que es destinen moltes o es
dediquen a l’autoconsum, que no estan dins les associacions de
defensa sanitària, i això sempre crea problemes. Nosaltres
intentam també anar forçant, així com es pot, que cada pic més
estiguin dins una ADS; per què?, perquè una ADS ja té el seu
veterinari, ja té una obligació el veterinari de visitar tres
vegades l’explotació a l’any, i aqueixes tres vegades les fan
coincidir amb les tres dosis que se’ls ha d’aplicar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Company. En torn de rèplica, Sra.
Santiago té vostè la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, vostè m’ha explicat que hi ha hagut una disminució de la
cabana dels caps de porcí en un 30%. Era per si tenia qualque
explicació, perquè de 1.160 explotacions passen a 592 en quatre
anys.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sr. Conseller -gràcies, Sra. Santiago-, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Sí, jo diria que aquí hem de diferenciar dues coses: el
nombre d’explotacions també ha baixat pràcticament 270, 280
explotacions de porcí des del 2009 al 2013, en total; per tant hi
ha hagut també una minva d’explotacions d’un 17%. Però sí que
és vera que en el 2013, nosaltres en el 2012 canviam el sistema,
i en el 2013 tot el que són ADS compleixen estrictament, com
sempre, i el que són explotacions d’aqueixes petites se n’adona
el Servei de Ramaderia que no estan al nivell que haurien
d’estar, s’espera a agafar el 2013, a principis del 2014 se’ls
envia una carta, a tothom, carta que ha estat contestada pel
veterinari d’aqueixes explotacions en els 500 casos,
pràcticament, que els hem enviat dient que hi ha l’obligació
d’haver-nos de comunicar a la conselleria que s’ha fet el
tractament.

Per tant per al 2014 això ho tornarem dur a lloc perquè en
aquest cas moltes vegades no se sap si s’ha d’atribuir al fet que
no se’ns ha comunicat, hi haurà casos en què no se’ns ha
comunicat i és un error administratiu, i altres casos poden ser
que no hagin vacunat, i en aquest cas evidentment és
sancionable perquè hi ha l’obligació de fer-ho. 

També li he de dir que es planteja, el que passa és que no
s’hi arriba, dins Espanya, perquè això és un control a nivell
estatal, i a nivell estatal Espanya està declarada indemne en grau
A3 però no oficialment indemne en grau A4, i a vegades es
qüestiona si s’ha de continuar fent la vacunació o no dins tot
Espanya, eh?, vull dir que és un debat que hi ha gent que pensa
que sí, hi ha gent que pensa que no, i que això té una influència
sobre la part comercial a l’hora de fer exportacions, però tornant
aquí a Balears el 2013 és vera que hem notat una baixada en
relació amb el 2012 i en relació amb el 2011; el 2011 eren 861;
el 2013, 562; és una davallada significativa que automàticament
va ser resposta pel Servei de Ramaderia enviant aqueixes cartes,
i la contestació, segons encara em deia avui el cap de ramaderia,
ha estat que el cent per cent de les cartes que vàrem enviar se’ns
han contestat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 
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11) Pregunta RGE núm. 4817/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a extraccions de sang a caps de porcí l'any
2013.

12) Pregunta RGE núm. 4818/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a extraccions de sang a caps de porcí l'any
2012.

13) Pregunta RGE núm. 4819/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a extraccions de sang a caps de porcí l'any
2011.

14) Pregunta RGE núm. 4820/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a extraccions de sang a caps de porcí l'any
2010.

15) Pregunta RGE núm. 4821/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a extraccions de sang a caps de porcí l'any
2009.

I ara passam, idò, al tercer bloc de les qüestions plantejades
pel Grup MÉS, que va de la pregunta RGE núm. 4817 fins a la
4821. Sra. Santiago, té vostè la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. També feim aquest bloc de preguntes
perquè és la mateixa pregunta en relació amb diferents anys: a
quants de caps de porcí adults se’ls ha realitzat extracció de
sang durant l’any 2013, el 12, l’11, el 10 i el 9, i a quantes
explotacions corresponen cada un d’ells. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, en el 2009 el nombre
d’animals va ser de 10.779, i el nombre d’explotacions, 1.122;
en el 2010 el nombre d’animals va ser de 10.344, i el nombre
d’explotacions, 1.093; el 2011 el nombre d’animals, 9.870, i el
nombre d’explotacions, 1.111; el 2012 el nombre d’animals,
9.135, i el nombre d’explotacions, 1.065; i el 2013 el nombre
d’animals, 7.806, i el nombre d’explotacions, 959.

Això en principi són les dades. He de dir-li que aquí també
ve molt afectat per la cabana. A dia d’avui es fa el cent per cent
de sagnar, de treure sang, tots els reproductors, i després, així
com estableix una sèrie de taules que hi ha, s’estableix un
percentatge per als que són d’engreix, que és als que també se’ls
està fent el sanejament, el que nosaltres deim sanejament. Des
de SEMILLA el que feim és continuar donant aquest servei a
tots els que estan fora d’ADS; els que estan dins ADS se’n
cuida el propi veterinari, i els que estan fora d’ADS nosaltres
mantenim aquest servei perquè això ens ajuda o ens dóna el

control total per saber si trobam positius o no. Per tant
d’aqueixa manera ho tenim totalment controlat, i ho feim amb
personal propi de SEMILLA.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. I en torn de rèplica, Sra. Santiago...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, si ens podria explicar a la rèplica una mica com es fa
aquest tipus d’extraccions de sang fora de l’ADS; vostè em deia
que ho fa personal de SEMILLA, si només és un personal de
l’administració de la comunitat autònoma i d’altres
administracions. I també en relació amb el nombre reduït o a la
reducció progressiva des de l’any 2009 a l’any 2013, de tot el
que podria ser salut sanitària animal, salut animal, que afecta
sens dubte a la salut humana, perquè són elements de consum,
i era si ens pot garantir vostè que tenim el cent per cent de la
sanitat animal garantida en aquesta comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Intervé el Sr. Conseller; té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Sí, com li he comentat nosaltres l’any 2012 canviam el
sistema de fer tot el que es feia a través d’IBABSA, després
IBABSA es va incorporar a SEMILLA, i totes les extraccions
de sang, ja li ho he dit, es fan o dins ADS pel seu propi
veterinari, o en el que no són ADS, a les explotacions que tenim
registrades, idò el que feim és anar-hi des de SEMILLA amb
personal laboral i fer les extraccions oportunes. Ho feim en
aquests moments, ja dic, amb personal de SEMILLA. 

Quan nosaltres vàrem arribar aquí hi havia un sistema que
funcionava des de feia ja bastants d’anys, però hi havia tota una
sèrie de veterinaris que, quan ho vàrem veure, idò laboralment
no crèiem que fos..., vaja, vàrem pensar..., ens varen aconsellar
i ens varen dir que no era la fórmula laboral oportuna de
mantenir-la, i per tant ho vàrem llevar, i el que vàrem fer va ser
donar total suport a l’extracció de sang des de SEMILLA a les
que no són ADS, i es fa així des del 2012. També el que vàrem
fer va ser, a qui no volgués anar a través de SEMILLA, donar-li
una llista de veterinaris que sí que varen dir que estaven
disposats a fer tot el sagnat. Això ha funcionat així i està
funcionant hem de dir que relativament bé, i crec que ens dóna
les màximes garanties que podem estar tranquils que tenim una
sanitat animal en condicions.

Vostè sap que el risc zero no existeix enlloc. Per tant no crec
que es pugui dir que no tendrem mai absolutament res de res; el
que sí podem dir és que amb els controls que tenim, amb els
sistemes de control així com ho feim detectarem tot d’una si hi
ha un problema, això sense cap dubte.



894 ECONOMIA / Núm. 61 / 23 d'octubre del 2014 

 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Gràcies, Sr. Conseller.

16) Pregunta RGE núm. 8807/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversions en regadius (I).

Idò passam a les qüestions plantejades pel Grup
Parlamentari Socialista, a la pregunta 8807, i la formula el Sr.
Marc Pons, que té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, benvingut a
aquesta comissió, i sempre és un plaer que pugui ser aquí i que
puguem tenir l’oportunitat de debatre sobre qüestions en aquest
cas lligades al sector de l’agricultura.

El Govern d’Espanya, mitjançant el seu ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, explicava que
l’impuls de la millora -llegesc textualment, eh?- l’impuls de la
millora dels recursos hídrics, juntament amb la millora de
l’eficiència energètica, té com a conseqüència una millora de la
competitivitat de les explotacions agràries gràcies a una major
productivitat i a un menor cost de producció. Aquestes
afirmacions les feia amb l’anunci del Pla de modernització de
regadius fa ara dos anys. Compartim totalment aquestes
afirmacions i aquesta reflexió: sense unes infraestructures
modernes que permetin la màxima rendibilitat dels recursos
hídrics no serem capaços de millorar ni la productivitat ni la
rendibilitat de les explotacions agràries, i serà molt més difícil
als territoris insulars de la Mediterrània, on -ho sabem nosaltres
prou bé- els recursos hídrics són prou minsos, van massa
ajustats, i per tant necessitam treure el màxim de suc possible a
cada gota que tenim.

Tota aquesta reflexió de modernitzar les infraestructures
hídriques, el ministeri no la feia d’una manera gratuïta; és més,
el Ministeri d’Agricultura tant és així que en aquest any 2012 va
aprovar un pla d’inversions per a la modernització de regadius
amb una dotació pressupostària de 700 milions d’euros. En
aquest pla s’hi van presentar diferents comunitats autònomes, i
en aquests moments, a finals del 2014, el ministeri ja està
executant una part prou important de totes aquestes inversions
aprovades. 

Per tot açò també és cert i hem de dir que, d’aquest pla,
n’hem sentit parlar molt poc a les Illes Balears, per no dir gens,
i voldríem saber, i per açò el fet d’aquestes preguntes que li hem
plantejat en el si d’aquesta comissió, Sr. Conseller, voldríem
saber si el Govern creu que és important i estratègica l’aposta
per la millora dels regadius a les Illes Balears, i si és així, si ho
ha defensat i ho defensa davant del ministeri. Voldríem saber,
Sr. Conseller, dins aquest pla o amb el seu plantejament quines
inversions en regadius ha realitzat a les Illes Balears el Govern
d’Espanya al llarg d’aquesta legislatura. Voldríem saber, Sr.
Conseller, quines inversions s’han tancat, quins projectes, on es
troben ubicats aquests projectes. Voldríem saber, Sr. Conseller,
si a banda de les inversions de l’Estat el Govern de les Illes
Balears, si realment creu que és important millorar el sistema de
regadius a les Illes Balears, si té a més a més pensat destinar-hi
recursos propis, un plantejament que ens sembla important i

fonamental perquè d’ell en deriva -insistesc- la rendibilitat de
les nostres explotacions agràries, i entenem evidentment que
l’administració pública hi té un paper fonamental per poder
jugar.

Per tant, idò, aquesta vendria a ser la pregunta bàsicament
resumida amb la idea de saber quines inversions l’Estat
espanyol al llarg d’aquesta legislatura s’ha compromès o ja
executa a nivell de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, el Govern central durant
aquests quasi quatre anys ha realitzat inversions en els
municipis d’Artà i Capdepera a l’illa de Mallorca i també a
Ciutadella de Menorca pel que fa a les infraestructures de
regadius amb aigües depurades.

Es tracta d’unes actuacions que han suposat una inversió per
part del Govern central d’aproximadament un 1.976.000 euros.
Abans que acabi aquest 2014 està previst que siguin
recepcionades les obres d’Artà i Capdepera on, doncs... sempre
tenim problemes per tots els llocs on fem inversions, però aquí
tenim un problema amb una canonada que ens va al golf, però,
si no hi ha res de nou, creim que a finals del 2014 ens han de
recepcionar aquestes obres.

Aquestes actuacions són obres que formaven part del pla de
regadius que es va signar ja en el 2004 i que es va prorrogar
posteriorment fins al 2011, amb una inversió real que supera els
75 milions d’euros i finançades totalment per les dues
administracions.

Actualment ens queden pendents un parell d’actuacions en
regadius, una de les quals és la reutilització de les aigües
residuals de Portocristo, una altra la construcció de la balsa
número 2 i canonades de connexió per a la zona regadiu de Sant
Jordi, una altra l’eliminació d’abocaments d’aigües residuals de
l’EDAR d’Es Castell i l’aprofitament agrícola de Maó-Es
Castell, la qual... bé, estava tot a punt, perquè a les dues
anteriors no hi havia ni el projecte començat, però aquesta sí
que estava amb el projecte tot fet i a punt des de pràcticament
l’any 2007 o 2008.

A més a més, durant aquesta legislatura aquesta conselleria
ha executat i finalitzat el projecte d’aprofitament per a regadiu
de les aigües regenerades a les EDAR de Consell i Alaró que
seran recepcionades dins el mes de novembre d’enguany i on els
pagesos ja reguen de manera satisfactòria.
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S’han realitzat també inversions en manteniment i reposició
d’equips a les infraestructures de Formentera i Ariany i són a
punt d’iniciar-se les obres de millora de les infraestructures de
regadiu amb aigües depurades de Ciutadella Sud, a Menorca, i
millora de l’estació de bombeig de regadiu amb aigües
depurades regenerades de Maria, Ariany i Petra a Mallorca.

Crec que efectivament fer inversions en regadiu és una bona
inversió, el que passa és que les estadístiques ens diuen que no
a tothom li va bé, és a dir, no a tothom fer una inversió, una
gran inversió per aprofitar les aigües depurades, en aquest cas,
no sempre va bé, tenim el cas de Formentera que és claríssim,
on es va fer una inversió d’uns 8 milions d’euros i no hi ha
manera que comencin a regar.

Crec que aquí el gran debat és si ens hem de deixar dur per
una moda d’un determinat moment o una dinàmica d’un
determinat moment, record quan..., -pegaré a una altra banda-,
quan tothom es va decidir a canviar les voravies i posar la
mateixa vorada, bé, si hem de seguir aquesta dinàmica o si ens
hem d’aturar i reflexionar una mica a veure si el que tenim
funciona. Crec que ens falta consolidar de forma important els
sistemes de regadiu que tenim a dia d’avui.

Vaig demanar, fa una sèrie de mesos, que em fessin un
poquet quina és la situació que tenim a nivell de consum
d’aigües depurades i escarrufa, escarrufa perquè tenim un 17%
a Maria, Ariany i Petra; un 13% de consum a Algaida i
Montuïri; un 30% a Inca; un 32% a Santa Maria del Camí; és a
dir en el millor dels casos s’aprofita un 30%, en el millor dels
casos. On ens du això? Que,  home, que hi ha un problema, hi
ha un problema! Tal vegada és pel minifundisme, tal vegada és
perquè hi ha massa parcelAletes i això no et dur que les
explotacions agràries puguin fer una inversió així com toca per
transformar l’explotació en regadiu, etc.

Amb això, què li vull dir? Que crec que abans de pensar i
somniar amb noves infraestructures per tenir-les aturades com
tenim la de Formentera, per posar un exemple clar, tal vegada
ens hem de qüestionar si les coses no... no es varen fer massa bé
a un determinat moment, i ho dic sabent que es varen comprar
finques, tenim finques comprades per fer balses allà des de l’any
2005, 2006, que ha passat la legislatura anterior i aquesta i
tampoc no s’hi ha fet res, en les dues legislatures. Però crec que
fer per fer inversions, és millor no ficar-s’hi, a vegades és millor
està aturat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara té el torn de rèplica, Sr. Pons, té
vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Entenc que no comparteix
massa bé, per tant, les reflexions fetes per part del ministeri amb
la idea que aprofitar al màxim les aigües representa precisament
guanyar en productivitat de les nostres explotacions. Entenc que
no és açò o almanco reflexiona sobre això, Sr. Conseller, perquè
no ens ha donat cap resposta.

Què és que ha fet el conseller? El conseller ens ha explicat
i ha fet la relació, efectivament, del Pla 2004-2011, de totes
aquelles inversions que es varen aconseguir al llarg de la
passada legislatura i que al llarg d’aquesta algunes s’han acabat
o són a punt d’acabar-se. Efectivament, les obres són sempre
maldecaps, si un no vol tenir maldecaps no s’ha de ficar en
obres, i és clar, en política tampoc, Sr. Conseller, però el que sí
és evident és que hi havia recursos dins plans que estaven
tancats i aprovats i s’executaven, però jo no li demanava pel pla
de la legislatura passada, jo li he demanat pel pla d’aquesta
legislatura, pel pla de 700 milions d’euros que el Govern de
l’Estat espanyol va aprovar i que va repartir entre les diferents
comunitats autònomes. 

Li demanava si d’aquest pla hi havia recursos per a les Illes
Balears. I el ministeri -ja que no ho ha dit vostè, hi faré
referència jo- el ministeri va ser molt clar, aquests 700 milions
d’euros s’han repartit de la següent manera: a Andalusia hi han
anat 243 milions d’euros; a Castella i Lleó, 173 milions d’euros;
a Aragó, 75 milions d’euros; a la Comunitat Valenciana, 65,4
milions d’euros; a Múrcia, 52,8 milions d’euros; a Extremadura,
43,3 milions d’euros; a Catalunya, 35,8 milions d’euros; a
Castella-La Manxa, 6,5 milions d’euros, i a Madrid, 200.000
euros, tot açò suma 700 milions d’euros i com podem veure,
malauradament, no hi ha un sol euro per a les Illes Balears. I hi
ha terrenys -com molt bé explicava o almanco hi ha fet una
referència el president, el conseller Company- hi ha terrenys que
són del Govern de les Illes Balears i que estan precisament
pensats o dissenyats en el seu moment per poder donar una
resposta: Algaida, Montuïri, Es Castell, S’Aranjassa, aprofitar
les aigües de Palma per poder regar a Montuïri i Campos, eren
i són opcions perfectament possibles que haurien pogut entrar
dins aquest paquet de recursos perquè el Govern de l’Estat
espanyol els hagués pogut executar.

I la resposta del conseller Company ha estat que “ho hem de
pensar, no sabem prou bé si açò val la pena o no i per tant, el
que no hem de fer és frissar”. Home!, passats els quatre anys,
Sr. Conseller, evidentment les respostes no són les millors que
hauríem volgut sentir; de recursos econòmics n’hi havia, 700
milions d’euros, s’han repartit per les diferents comunitats
autònomes i a les Illes Balears no ha arribat res, haurien estat
recursos que haurien pagat el cent per cent d’aquestes obres i
haurien permès aprofitar aigües depurades per a reg.

El camí va cap aquí, tota Espanya s’hi ha llançat i a nosaltres
no ens sobra aigua i per tant, Sr. Conseller, ens sembla que és
una vertadera llàstima, una vertadera llàstima el fet que el
Govern de les Illes Balears hagi desaprofitat un pla que
representava recursos directes per a les Illes Balears i per tant
haguem perdut inversions.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Li contesta el Sr. Conseller, qui té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Ara, el temps que parlava
vostè, Sr. Pons, em recordava un bon amic meu que anava a
planta d’oportunitats d’una coneguda entitat que ven roba i com
que era molt barat comprava jerseis, no se’ls podia posar però
els comprava, perquè eren barats. Això és el mateix.

És a dir, li he dit que no regam ni tan sols amb les
infraestructures que ha fet el mateix ministeri, al cent per cent
pagades pel mateix ministeri, no empram ni un 15% de mitjana.
Per tant, i vol que en facem més? Per a què? És a dir, això és
malgastar els doblers públics. Aleshores, crec que amb això s’ha
d’estar molt alerta.

I ho he viscut de molt a prop, vostè em diu: jo no estic
d’acord amb el que diu el MAGRAMA. Jo estic d’acord amb el
que diu el MAGRAMA en determinades situacions, clar, si
vostè em parla d’Andalusia o de Castella-La Manxa o em parla
de fer un gran pla perquè els Monegros, a Aragó, puguin regar,
li diré em sembla bé, allà em sembla fenomenal, perquè les
finques allà són de 100, de 200, de 300, de 500, de 1.000
hectàrees, però aquí les finquetes, a Menorca són més grosses,
però aquí a Mallorca, i a Eivissa i Formentera trobam el mateix,
escolti, són de quarterada, de mitges quarterades. I sap què
passa? Doncs que tothom, quan li fan la inversió, diu: sí, sí,
posa’m un comptador; i després, per regar amb aquesta aigua
s’ha d’anivellar el terreny, no li anivellaran el terreny amb mitja
quarterada ni amb una, la inversió d’anivellació d’un terreny la
faran a partir de 30, de 40 hectàrees, de 50 hectàrees.

I així i tot després se’ns hi afegeix un altre problema, que el
tenim a totes les illes, i és que l’aigua és salada; és a dir que
només ens falta fer una dessaladora després de la depuradora,
que és el que tenim a Formentera. És a dir, i a més a més hi hem
de fer una dessaladora, i a més a més hi hem d’afegir. Escolti,
no sé si valdria més, amb el que costa tot això, els pagaríem a
tots els pagesos.

Per tant, crec que no som dubtós de defensar la pagesia, però
de defensar un ennuvolat de la pagesia no. Per tant, crec que és
fonamental poder disposar d’aigua amb determinades
condicions, a determinades finques, i és tirar els doblers fer
determinades inversions, és tirar els doblers. Y a las pruebas me
remito.

Li torn repetir, a Maria de la Salut, un 13% es rega, de tota
la capacitat; a Inca, un 17%, li havia dit un 30 i és un 17%; a
Son Servera, un 30%, que se’n va al golf, lògicament, un parell
de pagesos, però ...; a Santa Maria, un 32%. És a dir, és que
tenim uns percentatges que realment són ridículs, per tant, ens
hem de comprar el jersei tres talles més petites perquè és barat?
Jo crec que no, Sr. Pons, jo amb el ministeri m’he estimat molt
més negociar altres coses que sí són necessàries per al sector i
que es demostrarà que els arriba, que de fet ja els han arribat i
els arribaran molts més doblers dels que rebien fins ara. I que sí
que es notarà dins el sector, a tots els subsectors.

Ara, si vostè em diu: és que m’ho paga el ministeri i perquè
m’ho paga hem de fer un balsa de reg a S’Aranjassa, doncs jo
li diré, escolti, trob que no, no la necessit, no la necessit perquè
en tenir la balsa l’hauré de mantenir, i em costarà doblers, estarà
aturada, que és el que ens passa a Formentera. Li torn a dir:
8.400.000 euros que són allà tirats, i veurem si són capaços de
posar-ho en marxa, perquè després hi ha l’altra: els regants es
queixen perquè no volen pagar.

Quan aquí ja li dic que les inversions a Balears i a Canàries
són les úniques dues comunitats autònomes allà on les
inversions són finançades al cent per cent, perquè a totes
aquestes altres comunitats de la península, les comunitats de
regants també paguen una part de la inversió, un 40% més o
manco. Amb la qual cosa jo, voldria que m’entengués, jo vull el
millor per a la pagesia, però el que no vull són coses que no
necessita la pagesia; el que no necessita, perquè es tuda, perquè
en fem malbé i perquè tudam doblers públics, m’estim més que
me’ls donin per a les coses que sí necessitam.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Conseller.

17) Pregunta RGE núm. 8808/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversions en regadius (II).

Passam a la darrera de les preguntes, amb RGE núm.
8808/14, i relativa igualment a la inversió en regadius. Té la
paraula el diputat Sr. Marc Pons, per un temps màxim, com
vostè sap, de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Jo, la següent pregunta era
saber com s’havien beneficiat els agricultors d’aquestes
inversions. Evidentment, la resposta crec que ja és òbvia.

I jo li he d’agrair molt la franquesa amb la qual ha rallat el
conseller d’Agricultura i de Medi Ambient, molt li he d’agrair
aquesta franquesa, amb la qual diu, per exemple, que una part
importantíssima de tota l’aigua de Palma tractada la tiram a la
mar directament, perquè no l’aprofitam; tenim terrenys per
poder-la aprofitar i resulta que no volem aquests diners per fer
inversions i cercar les vies per poder jugar a reutilitzar aquesta
aigua. Els problemes per al conseller són massa grossos, massa
grossos com per trobar aquí una inventiva que li permeti donar
una resposta, al conseller de Medi Ambient. I la solució és bona,
ens diu ell, no hem de jugar a aprofitar ni a voler reutilitzar
l’aigua, no, la deixarem així, que se’n vagi cap a la mar.



ECONOMIA / Núm. 61 / 23 d'octubre del 2014 897

 

Hi ha plans a Madrid? Sí. Hi ha doblers? Sí. Però nosaltres
no demanam recursos per a açò.

Home, és que resulta que... a Formentera passa dues
vegades, abans d’utilitzar-la, i vostè ho sap açò, Sr. Conseller,
i és cert, hi ha problema de clorurs i per tant es tracta doblement
aquesta aigua. I aquesta aigua doblement tractada es pot utilitzar
per a reg, perfectament, i vostè ho sap, un procés d’osmosis i no
hi ha cap problema.

I com a conseller de Medi Ambient, a una illa amb recursos,
amb tants problemes d’aigua com pugui ser Formentera, no
voler jugar a açò i voler-nos vendre aquí els problemes, home,
per justificar la falta de no..., home, de què?, de no voler
comprar jerseis que li van a mida, Sr. Conseller haurà passat
aquesta legislatura i no n’haurà comprat de jersei, ni els que li
van a mida.

Ens recordam de les depuradores de l’any passat, acordades,
74 milions d’euros eren, ens recordam? Res, Sr. Conseller. Ah!
Ens van enganyar l’any passat. Val! Ara resulta que..., home, no
pot ser aquest el plantejament, Sr. Conseller, no pot ser aquest
el plantejament. Tenen terrenys, tenen recursos, no poden negar-
se a dir no volem jugar, no, no, no volem reaprofitar les aigües
depurades. Com a conseller de Medi Ambient té, bé, aquesta
hauria de ser la primera prioritat que vostè hauria de tenir, donar
a totes les illes, on tots els aqüífers o pràcticament tots tenen, si
no problema de clorurs, problema de nitrats; que estan
catalogats com a zones vulnerables pel mateix Govern de les
Illes Balears, on el Pla hidrològic n’és perfectament conscient,
i la resposta del conseller és dir: nosaltres no volem doblers per
a açò, perquè açò no ha donat una resposta vàlida, perquè
resulta que només el 30% dels pagesos l’aprofiten.

Sr. Conseller, li demanam inventiva, imaginació, capacitat
d’impulsar projectes per reutilitzar aigües que en moments es
tiren a la mar i que serien aprofitables. I per tant, li agraesc la
franquesa, però no compartesc en absolut ni la reflexió ni
l’actitud, del Govern hauríem d’esperar una altra cosa,
obligatòriament hauríem d’esperar una altra cosa.

I per tant, sí, sabem quina és aquesta resposta.

I acab ja, al final acab ja, dijous, dia 24 d’abril del 2014: “El
Gobierno invertirá 6.500 millones de euros en modernizar
regadíos”. Açò és un pla que arriba fins al 2027, 6.500 millones
de euros, Govern d’Espanya, 24 d’abril d’aquest mateix any. Sr.
Conseller, li deman que s'hi pensi en tota aquesta filosofia, li
deman com a conseller d’Agricultura, però també com a
conseller de Medi Ambient, faci un replantejament diferent,
perquè si no, efectivament, continuarem perdent oportunitats per
millorar recursos propis, en aquest cas dels nostres aqüífers, els
quals són essencials.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, li contesta el Sr. Conseller, qui té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Escolti, Sr. Pons, vostè era
president, li he comentat, una, ara l’he tornat a treure, la d’Es
Castell, com així no la feren? Tenien els terrenys, tenien el
projecte acabat, tenien doblers -cosa que no tenim nosaltres-,
com així no la feren en aquells moments? No està feta, i la
podien fer, perquè sí que tenien recursos.

Vostè ha dit que nosaltres tenim recursos. No, miri, recursos
nosaltres, per desgràcia, no n’hem tenguts; els terrenys sí,
perquè estan comprats des de fa molt temps.

Clar, vostè té aquesta habilitat de fer un poc de demagògia,
intentar dir, no vull inversions, el conseller, ah, amb el que ha
dit, tal, no em faci demagògia perquè me’n farà fer a mi, i en sé
tant com vostè, Sr. Pons, i no n’hauríem de fer massa, el just i
necessari. Perquè si qualcú pensa qui dels dos estima més el
sector, crec que no tendrem color. Aleshores, no li vull..., jo
tampoc no vull dur això a un debat així, el que passa és que jo
tenc clar aquella dita, enséñale a pescar, per aquí sí, molt més
que donar-li el peix, d’acord?

I li torn repetir, hi ha determinades circumstàncies que fan
que puguis fer unes determinades inversions i altres no. I les
inversions que s’han fet aquí això no s’ha mirat, senzillament
s’ha decidit: com que ens ho paguen, ho duem. I això crec que
és un error, és un error total. Què vol que li digui?

Ara no m’ho mescli amb què no vull inversions, és que
l’aigua, com a conseller de Medi Ambient l’hauria de
reaprofitar. Expliqui'm per què no s’utilitza l’aigua, expliqui-
m'ho! Ho sap? S’ho ha plantejat qualque vegada? Segurament
no, perquè no devia conèixer ni aquestes xifres, però això és el
que s’ha de plantejar per fer unes inversions que realment siguin
productives i beneficioses per a tothom, que és en el que estam.

Aquí hi ha tot un seguit de circumstàncies que fan que no
sigui possible fer això, hi ha un seguit de circumstàncies que ens
són una barrera i és el que tenim, li agradi o no li agradi. Aquí,
a Mallorca, què tenim? Idò, gent molt major, amb explotacions
molt petites que no faran determinades inversions per poder
utilitzar així com toca les aigües depurades, perquè les aigües
depurades també, com vostè sap, no es poden utilitzar per a
segons quin tipus de cultius, per a cultius extensius, per a
ametllers sí, però per a segons quin tipus de cultius no. I també
segons quin tipus de reg no van massa bé, perquè dóna
problemes. Vull dir que, si vostè ha provat de regar amb
degoteigs doncs dóna problemes, s’embossen els degoteigs,
perquè és normal que s’embossin també.

Per tant, o anam a cultius... que és el que es fa al Pla de Sant
Jordi, al Pla de Sant Jordi que és on hi ha realment la bassa de
regadiu, el que es fa és regar a manta, com es diu, i això, per fer
això doncs es necessiten parcelAles relativament grosses, que és
el que tenim al Pla de Sant Jordi, s’alternen parcelAles d’una
mitjana de dues, tres quarterades fins a trenta o quaranta
quarterades, d’acord?
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La pregunta, bé, això de les depuradores dels 74 milions, els
ho he explicat alguna vegada en comissió, allà, en el Ple, perdó,
i és que nosaltres ara tenim els papers de les tres, llevat de la de
Can Picafort, estan fets, estan acabats, ens en quedava una per
fer per a setembre, i pràcticament ja està, i ja tenim dotació
pressupostària per licitar-les en el 2015. Per tant, després ja és
un tema que les amollin abans o després dels pressuposts, els
doblers, però que ja es licitaran, si no és dins el primer
trimestre, serà just després.

I la pregunta que vostè em feia inicialment era: com s’han
beneficiat els agricultors de les Illes Balears de les inversions en
regadius realitzades pel Govern d’Espanya en aquesta
legislatura? Bé, jo crec que la diferència que tenen els
agricultors d’aquí en relació amb els de la península és que
s’han beneficiat que les inversions han estat el cent per cent
finançades amb doblers públics, no han hagut de posar les
comunitats de regants cap dobler per a inversió, sinó que el que
fan les comunitats de regants és destinar-hi doblers per al
manteniment. 

Bé, imagín que sap com funciona això, és a dir, acaba l’obra,
s’entrega l’obra a la comunitat de regants, qui la recepciona, i
la comunitat de regants des d’aquell moment és la responsable
de fer el manteniment, en base a unes quotes que estableix per
a tots els seus regants. Així és com funciona, no es cobra res per
l’aigua o no es paga res per l’aigua, però sí que es paga pel
manteniment de totes les canonades, etcètera. I els pagesos
d’aquí o la gent de les Illes Balears, els pagesos de les Illes
Balears, realment el benefici que tenen en relació amb Espanya,
amb la península, és que només han de pagar el manteniment de
la xarxa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Conseller. No té...

Idò, havent esgotat l’ordre del dia d’avui, només ens queda
agrair l’assistència del Sr. Conseller i de l’equip que
l’acompanya, i aixecar aquesta sessió.

Moltes gràcies a tots.
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