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(Inici de la intervenció no enregistrat)

EL SR. PRESIDENT:

(...) En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.
Sí, Sr. Torres?

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José María Camps substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Josep Torres substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

N’hi ha cap altra?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, Jaume Carbonero substitueix Lourdes Aguiló.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Isabel Oliver.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Antònia Vallés substitueix Óscar Fidalgo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. No n’hi ha d’altra? Idò començarem.

Compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, per tal d'informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2012 (escrit
RGE núm. 4386/11).

Passam a la compareixença del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori per tal d’explicar els pressuposts de la
seva conselleria per a l’any 2012, escrit RGE núm. 4386/11. 

Assisteix a la sessió el Sr. Gabriel Companya i Bauzá,
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, acompanyat
de la Sra. Margaret Mercadal Camps, directora general de Medi
Rural i Marí; del Sr. Joan Simonet Pons, director gerent del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears; de la
Sra. Margalida Rubí Cano, directora gerent dels Serveis de
Millora Agrària, SEMILLA; de la Sra. Noemí Vila Merino,
directora gerent de l’Institut Biologia Animal Balears; del Sr.
Salvador Pedrosa Payeras, director general de Recursos Hídrics;
del Sr. Jaume Ferriol Martí, director executiu de l’Agència
Balear de l’Aigua i de Qualitat Ambiental; del Sr. Joan
Mesquida Sampol, director general d’Ordenació del Territori;
de la Sra. Maria Magdalena Servalls Martorell, directora gerent
dels Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balear; de la

Sra. Neus Lliteras Reche, directora general de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic; del Sr. Eduardo Parga
Francos, director gerent de l’Institut Balear de la Natura; del Sr.
José María Vicente Martorell, director d’Espais de Natura
Balear; de la Sra. María José Marco Landazábal, directora
general d’Arquitectura i Habitatge; del Sr. Roberto Cayuela
Rexach, director gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge; del
Sr. Juan Salvador Iriarte, director general de Transports; del Sr.
José Ramón Orta Rotger, director gerent dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca; del Sr. José Caballero Rubiato,
president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears;
de la Sra. Concepció Sartorio Acosta, secretària general; del Sr.
Lorenzo Rigo Rigo, secretari gerent adjunt; de la Sra. María
José Llompart Roig, cap de secretària; i també hi assisteixen el
Sr. Jaime Olascoaga i el Sr. Gaspar Oliver, assessors tècnics de
la conselleria.

Té la paraula ara el Sr. Gabriel Company i Bauzá per fer
l’exposició oral i no té límit de temps. Té la paraula.

No, jo li ho dic amb tota l’estima, que no té límit de temps.

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

Li ho agraesc. Moltes gràcies, president. Senyores i senyors
diputats, bona tarda. Abans de tot he de dir que hem tengut una
baixa, que és Neus Lliteras, directora general de Medi Natural,
perquè acaba de tenir una infantona, amb la qual cosa supòs que
queda perfectament disculpada i aprofit per felicitar-la i per
desitjar que Tereseta creixi així com ha crescut sa mare,
almenys.

Bé, venc, com veis també, acompanyat de tot l’equip, per
una qüestió molt senzilla, i és que a mi m’agrada que la gent
d’un equip participi tant a allò dur, que és redacció i confecció
de pressuposts, com després a allò dur, que és presentar-se
davant el Parlament de les Illes Balears. D’aqueixa manera crec
que la gent es fa més consciència del que tractam i de com ho
feim a una institució com aquesta.

Com a nota..., bé, també he de dir que a causa de l’extensió
que també tenim dins..., o els diferents departaments que tenim,
agraesc no tenir límit de temps, però procuraré ser el més breu
possible, també, de cara que després si hi ha dubtes o coses
puntuals després ja entraríem en el debat.

Com a nota prèvia he de dir que aquest és un pressupost
basat en els ingressos reals prevists i no s’ha pressuposat res en
previsió d’ingressos per convenis amb Madrid o d’altres tipus,
encara que sabem segur que n’arribaran, però la instrucció que
tenim és la de generar l’ingrés en el pressupost de despesa quan
l’ingrés corresponent arribi a la Tresoreria General, no abans.
Per tant aquest pressupost canviarà a més durant tot l’any en
funció de les transferències que anualment reben del Ministeri
de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, tant les referents a la
PAC, al FEAGA, FEADER, FEP; i del Ministeri de Foment i
Habitatge, conveni ferroviari, etc.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 14 / 15 de novembre del 2011 223

 

En primer lloc he d’assenyalar que el Decret 12/2011, de 18
de juny, pel qual s’estableixen les competències de l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret
23/2011, de 5 d’agost, va agrupar en aquesta conselleria l’antiga
conselleria d’Agricultura, la de Medi Ambient i Mobilitat i la
d’Obres Públiques, però va adscriure el Servei de Ports i
Aeroports a la Conselleria de Turisme, com tots vostès saben,
i la gestió de les concessions i expropiacions de les carreteres
que es varen dur a terme dins l’àmbit del conveni de carreteres,
que amb la nova estructura queda adscrita a la Conselleria
d’Administracions Públiques. Això, sumat al fet que el 2011 no
compta amb uns pressuposts aprovats sinó que es prorroguen els
del 2010, fa que les comparacions entre el que serà l’exercici
pressupostari més auster i el que serà l’executat en el 2011
hagin resultat molt complicades. A aquesta complicació
s’afegeix la quantitat d’empreses i ens públics dependents de la
conselleria, el pressupost dels quals suposa un 58% del nostre
pressupost total, és a dir, el sector públic instrument és més
important en termes de pressupost que el de la pròpia
conselleria.

El pressupost de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori ascendeix per a l’exercici 2012 a 231.221.844 euros.
Per direccions generals, resulta que la Direcció General de
Transports és la de major pes específic en el pressupost total
amb un 29,18%; això és a causa de les transferències anuals que
ha de realitzar a l’empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca, que
està adscrita a aquesta direcció general. A continuació vendria
la Direcció General de Recursos Hídrics, amb un pes del
21,07%; la Direcció General de Medi Rural, un 19,84%; la
Direcció General de Medi Natural suposa el 13,85%; la
Direcció General d’Arquitectura, un 4,99%; la d’Ordenació del
Territori, un 2,99% del pressupost.

La comparació amb l’exercici 2011 s’ha de fer per partida
doble. Primer compararem amb el darrer pressupost aprovat, el
del 2010, que va ser prorrogat per al 2011, i després amb el
pressupost real que s’ha manejat el 2011, que és el resultat dels
bloquejos successius que Economia va fer durant els primers
mesos del 2011 i que és el que realment hem executat. Per tant
he de dir-vos que procuraré fer les comparances tant amb un
com amb l’altre pressupost, el real que tenim per al 2011 com
el que teníem prorrogat del 2010.

El pressupost per capítol és el següent: a la Secretaria
General destinam un 35,68%; hi aniran 18.657.435 euros; a
Recursos Hídrics, 48.721.380, que és l’11,29%; a Medi Natural,
32.033.657; a Ordenació del Territori, 6.911.750; a Medi Rural,
45.881.167; a Arquitectura, 11.537.749; a Transports,
67.478.706 euros. Fa un total de 231.221.844. Per tant el
pressupost del 2011, comparat amb el prorrogat del 2010,
experimenta una reducció del 28,02%. 

Ara farem la comparació amb el pressupost real del 2011
amb retalls i bloquejos inclosos, i la veritat és que allò que veim
és que la reducció és molt inferior, concretament suposa un
5,90% menys que l’actual, és a dir, que només hem baixat, si ho
comparam amb el que realment teníem en el pressupost del
2011, només hem baixat un 5,90% en uns moments, com tots
sabeu, d’enormes dificultats pressupostàries. Per tant les xifres
que s’aproven, ja dic, no són molt diferents de les que ens hem
trobat una vegada hem entrat en aquest govern.

Per capítols tenim els següents totals: capítol 1, 23.300.250;
capítol 2, 7.221.211; capítol 4, 82.504.253; capítol 6,
46.466.081; capítol 7, 71.730.049; en total, com he dit abans,
231.221.844 euros. I comparat, com vos dic, amb el real del
2011, hem baixat un 5,90.

Quant a les empreses públiques, la comparació només la
podem fer respecte del pressupost aprovat, encara que també
s’han vist afectades pels bloquejos continuats. La comparació
posa de manifest una reducció del 23,95% respecte del
pressupost anterior. Cal destacar que les aportacions de la
conselleria a les seves empreses adscrites es manté més o manco
igual i ascendeix a 133.087.027,06 euros, el 58% del pressupost
total d’aquesta conselleria per al 2012.

Després de la visió de les xifres globals passarem a analitzar
el pressupost per centres gestors. La Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori està integrada pels següents centres
gestors: Secretaria General, Direcció General de Recursos
Hídrics, Direcció General de Medi Natural, Direcció General
d’Ordenació del Territori, Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge, Direcció General de Transports i Direcció General de
Medi Rural i Marí. 

La Secretaria General té un pressupost per al 2012 de
18.539.435 euros, la qual cosa suposa un 24,8% menys que
l’exercici 2011, i amb un pes específic del 8,07% sobre el
pressupost total de la conselleria. S’ha volgut simplificar
l’estructura de la Secretaria, que estava dividida en molts de
subprogrames diferents; ara n’hi haurà només dos: el 711A01,
Direcció General i Serveis d’Agricultura, i el 443A01,
administració i plans mediambientals. 

Al subprograma 711A01 la Secretaria General exerceix les
funcions que recull la Llei 38/2011, de règim jurídic de
l’Administració de la CAIB, i està estructurada en tres àrees que
duen a terme la gestió econòmica, la jurídica i la de personal i
assumptes generals. L’àrea econòmica de la secretaria té
encarregada, entre d’altres, la confecció dels pressuposts i la
gestió i l’execució pressupostària de la conselleria; l’àrea
jurídica s’encarrega de dur a terme les tasques d’assessorament
a les direccions generals i als ens adscrits a la conselleria, com
també l’elaboració i la supervisió de normativa i tràmits
d’informes, recursos i expedients sancionadors; i l’àrea de
personal i assumptes generals s’encarrega de confeccionar els
programes de necessitats tant de personal com de mitjans
tècnics, i de manera específica de la gestió de personal,
informàtica, patrimoni, etc. Cal assenyalar també que durant el
2012 es culminarà el procés d’integració de les tres conselleries
extingides iniciat el juliol del 2011, la qual cosa ha afectat
bàsicament les tres àrees descrites anteriorment. 
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Així mateix s’engloba a la Secretaria General una secretaria
general adjunta, que exerceix les funcions que recull la Llei
3/2001, de 23 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears dins l’àmbit del
sector públic instrumental adscrit a la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori. A partir de gener del 2012 també
comptarem amb una unitat anomenada Unitat d’Ajut al Sector
Públic Instrumental, UASPI, que sota la direcció del secretari
general adjunt assolirà les tasques de gestió econòmica,
financera i comptable, gestió de recursos humans, gestió de
riscos laborals i assessoria jurídica. 

El subprograma 443A01 està dins la Secretaria General i és
el que inclou la Comissió Balear de Medi Ambient, que és un
òrgan, com tots sabeu, colAlegiat que, format per representants
de diferents administracions públiques, té la consideració
d’òrgan ambiental de la CAIB en relació amb els projectes,
plans o programes subjectes a avaluació d’impacte ambiental o
avaluació ambiental estratègica, i amb altres matèries previstes
a la normativa vigent. Compta amb un pressupost independent
de 118.000 euros.

Per a l’any 2011 del capítol 4 de la Secretaria General es
feien transferències a alguns consorcis dependents de la
Direcció General d’Arquitectura. L’any 2012 aqueixes
transferències ja es comptabilitzen al centre gestor corresponent.
El mateix succeeix en el capítol 7; les transferències que des de
la Secretaria General es feien a consorcis i ajuntaments adscrits
a la Direcció General d’Arquitectura s’han comptabilitzat a
aquest centre gestor. Per tant la disminució del 24,80% no és
real sinó comptable.

Passam a la Direcció General de Recursos Hídrics. La
Direcció General de Recursos Hídrics té un pressupost de
48.721.380 euros, i és la segona en dotació pressupostària,
21,07% del total, com vos he comentat ja abans. Experimenta
un augment relatiu del 6,56% respecte del pressupost real del
2011. Com vos he dit faré comparacions amb el pressupost real
que tenim del 2011, que és el que es va bloquejar en els primers
mesos d’enguany. S’estructura en els següents programes i
subprogrames: proveïment d’aigües, el 441A; el 441B01 és el
sanejament i depuració d’aigües; i el 512A01, domini públic
hidràulic. 

Dins el programa de proveïment d’aigües inclou tot el que
fa referència a la millora del proveïment d’aigua en alta a les
poblacions, tant les inversions realitzades en anys anteriors per
ABAQUA com les realitzades juntament amb els ajuntaments
beneficiaris amb la fórmula de consorci; inclou les obligacions
d’amortització i d’interessos de les obres executades; inclou
també les dotacions pressupostàries a favor del Consorci de Sa
Gola, amortització i interessos dels seus préstecs, i les
donacions per a la resta de la despesa corrent del consorci, i
també inclou les transferències a l’Agència Pública de l’Aigua.
Aquest programa suposa el 20% del pressupost total de la
direcció general, i hem de comentar que s’ha reduït un 30%
respecte del pressupost real del 2011.

El subprograma de sanejament i depuració d’aigües
correspon bàsicament a l’activitat de sanejament i depuració
d’aigües en allò que fa referència a la gestió del cànon de
sanejament i al control del funcionament de les estacions de
depuració d’acord amb la Directiva 2000/60, del Parlament

Europeu i del Consell, de 23 d’octubre del 2000, per la qual
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la
política d’aigües. L’activitat principal del programa és el
finançament als ajuntaments, a empreses públiques i a empreses
concessionàries que prestin el servei de depuració per les
inversions en obres i instalAlacions, pels costos de conservació,
manteniment i explotació de les estacions depuradores d’aigües
residuals, així com el control, la vigilància i la inspecció de les
inversions i els aprofitaments hidràulics realitzat amb càrrec al
cànon de sanejament. Els tractaments més avançats s’han anat
assolint a les depuradores gestionades per ABAQUA, i també
a les depurades de gestió municipal. El programa desenvolupa
prioritàriament les actuacions derivades de la Llei 9/91,
reguladora del cànon de sanejament d’aigües residuals, com un
tribut destinat al finançament de les actuacions de sanejament
de l’aigua en els nuclis urbans amb inclusió de l’evacuació, el
tractament i la reutilització de les aigües residuals. També
inclou les despeses de funcionament del laboratori d’aigua;
aquest laboratori ha esdevengut els darrers anys una eina
fonamental per al compliment de la directiva marc de l’aigua en
allò que fa referència al seguiment tant dels processos de
depuració com de contaminació de les aigües. Aquest programa
té un pressupost de 36.683.097 euros, la qual cosa suposa una
disminució del 0,45% respecte del pressupost aprovat per al
2010 i prorrogat per al 2011, però en realitat experimenta un
increment molt significatiu respecte del pressupost real que
vàrem tenir o que tenim per a enguany, exactament puja un
26,6% més per al 2012 del que tenim per a enguany, 2011. Hem
de dir que això suposa el 75% del pressupost total de la direcció
general.

El subprograma de domini públic hidràulic té per objecte
donar compliment a la Directiva marc europea 60/2000 pel que
fa al seguiment de l’estat de les aigües de les Illes Balears i al
control de les substàncies prioritàries que contenen. La
comparació amb l’exercici imaginari -jo li dic exercici
imaginari a l’exercici d’enguany, perquè..., a l’exercici d’abans,
perdó- dóna una disminució del 42,84%; deia imaginari perquè
realment no s’ha complit, però en realitat ha baixat només un
18,93% respecte del pressupost real del 2011. Aquest
subprograma suposa un 5% del pressupost total de la direcció
general.

Adscrita a la Direcció General de Recursos Hídrics hi ha
l’Agència Balear de l’Aigua, el que coneixem com ABAQUA.
L’ABAQUA fou creada, com ja saben vostès, mitjançant el
Decret 115/2005, d’11 de novembre, i va iniciar la seva activitat
l’1 de gener de l’any 2006; té competències en matèria
hidràulica i de qualitat de les aigües i en matèria de qualitat
ambientals, residus i litoral. Per a l’exercici 2012 es realitzarà
un important esforç de contenció de la despesa en època de
crisi, essent un pressupost ajustat a la situació econòmica vigent.
En la mesura del possible continuarà essent objectiu primordial,
important, la remodelació, l’adequació i la construcció de
depuradores i les seves instalAlacions annexes per oferir a la
població una bona gestió del cicle de l’aigua depurada del
terciari, així com la bona gestió de la qualitat de l’aigua i la seva
reutilització dins l’agricultura. També s’incrementarà l’esforç
en el manteniment de les esmentades depuradores. L’agència
gestiona 77 estacions de depuració i 176 estacions d’impulsió,
amb els corresponents colAlectors i emissaris. D’altra banda es
continuarà amb la política d’adequació i millora de les estacions
depuradores per adequar-les a les millors tècniques i intentar
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solucionar els problemes de subministrament i qualitat en el
proveïment en alta d’aigua potable als municipis que tenguin
problemes. L’agència posarà especial atenció a la millora i el
manteniment dels torrents, així com a l’explotació i el
manteniment de totes les infraestructures hidràuliques que són
competència de l’administració autonòmica.

Per a l’exercici 2012 ABAQUA disposarà d’un pressupost
de 89.015.774 euros, la qual cosa suposa un 9,39% menys que
al pressupost del 2010 prorrogat per al 2011.

Cal destacar l’augment del capítol de despeses financeres
que ha crescut un 54,31% com a conseqüència de l’endeutament
de l’empresa, així com el capítol d’amortitzacions de capital que
per a l’exercici 2010 no s’havia aflorat en el pressupost perquè
es va amortitzar amb càrrec d’incorporació de romanents. 

També disminueix el capítol d’inversions com a
conseqüència de la difícil situació econòmica actual. Les
transferències que ABAQUA rebrà de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori durant l’exercici 2012
seran: per al capítol 4, 4.751.003 euros i per al capítol 7,
3.652.405 euros; un total de 8.403.408 euros.

 Quant a la Direcció General de Medi Natural disposa d’un
pressupost de 32.033.657 euros, el que suposa el 13,85% del
total de la conselleria. En termes comparatius, el pressupost
d’aquesta direcció general per al 2012 representa una
disminució del 27,12% respecte dels darrers aprovats pel govern
anterior, però en realitat només s’ha reduït un 5,97% del
pressupost real que ens varen deixar al 2011. 

Hi ha 14 subprogrames d’aquesta direcció general. Tenim un
subprograma d’espai de rellevància ambiental, gestió d’espais
naturals, gestió de residus, qualitat ambiental, qualitat d’aigües
de bany, qualitat de l’aire i contaminació atmosfèrica,
conservació i millora del medi natural, planificació forestal,
gestió sostenible de la caça, protecció d’espècies silvestres,
sanitat forestal, canvi climàtic, educació ambiental i societat,
formació i educació de la mar.

El subprograma d’espai de rellevància natural, aquest
subprograma té com a actuacions principals l’ordenació i
declaració d’espais naturals protegits, elaboració d’instrument
de planificació i gestió, conservació i gestió de la Xarxa Natura
2000, plans i acord nacionals i internacionals de biodiversitat.
Dins aquestes actuacions es desenvolupen plans d’ordenació i
gestió d’espais naturals, Xarxa Natura 2000 i el (...). Té un
pressupost de 609.344 euros i representa un 2% del pressupost
total de la direcció general. En termes comparatius aquest
subprograma experimenta una disminució del 55, 96% respecte
del pressupost 2010 prorrogat al 2011, però en realitat la
disminució es bastant més petita, és un 24,52% del pressupost
real que teníem per al 2011. S’han suprimit les transferències a
Aubarca i a Espais de Natura del capítol 4 i del capítol7 perquè
s’han inclòs en els subprogrames de gestió d’espais protegits.

El subprograma de gestió d’espais naturals protegits inclou
les dotacions econòmiques a favor de l’empresa Espais de
Natura a fi de dotar-la dels mitjans humans i materials
necessaris per a la consecució dels objectius. L’empresa pública
gestiona les àrees d’investigació i seguiment d’espècies i
hàbitats, les àrees de conservació, l’àrea d’administració i l’àrea
d’ús públic. Des del mes d’abril del 2011, l’empresa ha assumit
les funcions, les actuacions que duia a terme el Consorci
Aubarca-Es Verger, a l’àrea natural del mateix nom. També
s’ha de destacar la gestió del Parc Nacional Marítim Terrestre
de l’Arxipèlag de Cabrera, amb un pressupost de 8.301.757
euros, que suposa el 26% del pressupost de la direcció general.
Aquí la disminució real respecte del pressupost bloquejat ha
estat del 5,24% perquè encara que s’ha retallat un poc el capítol
7 s’ha compensat amb l’augment del capítol 4.

El subprograma de gestió de residus pretén atendre aquelles
competències que la normativa vigent en aquest àmbit atribueix
a les comunitats autònomes, concretament les derivades de la
recent Llei estatal 22/2011, de residus i sòls contaminats, que
substitueix l’anterior llei 10/1998, de residus, i l’àmplia
reglamentació que se’n deriva. Així, l’objectiu es fixa tant en la
necessària i correcta planificació en matèria de gestió de residus
com en la gestió dels expedients d’autorització i registre
d’activitats derivades i el control i la vigilància en el
compliment de la normativa aplicable. Igualment succeeix en el
cas de sòls contaminats quant a la seva consideració de residus.
Amb un pressupost de 2.492.173 euros suposa un 8% del
pressupost de la direcció general. S’observa una disminució del
14% respecte del pressupost del 2010, però en realitat la
disminució és del 4,94% del pressupost real del 2011.

El subprograma de qualitat ambiental té la finalitat de
desenvolupar i impulsar en compliment de la legislació vigent
els mecanismes i les eines de gestió preventiva i voluntària de
medi ambient i que poden ser executats per l’Administració,
empreses i institucions tant conjuntament com per separat. Amb
un pressupost de 484.012 euros suposa un 1,51% del total de la
direcció general. En termes comparatius aquest subprograma ha
disminuït un 64,20% del pressupost aprovat per al 2010, però en
realitat les xifres són molt diferents quan es compara amb el
pressupost que ens varen deixar. En realitat experimenta un
augment del 12,06%. Això es a causa que el capítol 6 ha crescut
un 11,22% i les transferències previstes en el pressupost del
2010 varen ser completament bloquejades en el 2011.

El subprograma de qualitat de l’aire i contaminació
atmosfèrica inclou les principals actuacions en matèria de
contaminació atmosfèrica. Amb un pressupost de 634.142 euros
suposa el 2% del total de la direcció general. En aquest cas,
s’observa un increment del 22,62% respecte del pressupost real
del 2011. Aquest increment s’ha produït al capítol 6.
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El subprograma de conservació i millora del medi natural
inclou les dotacions econòmiques a favor de l’empresa
IBANAT a fi de dotar-la dels mitjans humans i materials
necessaris per a la consecució dels seus objectius. Com a eixos
fonamentals de les actuacions es poden destacar defensa contra
els incendis forestals, reforestació de les àrees de bosc afectades
pels incendis, millora i control de l’estat sanitari del forest,
gestió i control dels monts d’utilitat pública. Amb un pressupost
d’11.938.779 euros suposa el 37% del pressupost de la direcció
general. És, per tant, el de més pes en termes pressupostaris.
Curiosament en termes comparatius la variació respecte del
pressupost inicial o virtual i el real per al 2011 són quasi iguals,
una petita disminució del 3,11%. Per a l’exercici 2012 es
produeix un increment del capítol 4 i una disminució del capítol
7.

El subprograma de planificació forestal per a l’exercici 2012
desenvoluparà els dos eixos següents: el primer, centrat en la
conservació del patrimoni forestal de la CAIB mitjançant el
qual es preveu afrontar tasques de restauració de superfícies
forestals degradades, millora de l’ordenació forestal en finques
públiques i privades, lluita contra la desertificació i correcció de
processos erosius i actuacions de planificació forestal. El segon
concentra totes les actuacions encaminades a la defensa contra
els incendis forestals mitjançant el reforç de la prevenció contra
el foc i la millora del dispositiu de vigilància i extinció
d’incendis. Serà necessari continuar les infraestructures
necessàries per disposar de noves helibases a Mallorca,
Menorca i Eivissa. Té un pressupost de 5.025.291 euros i suposa
un 16% del pressupost total de la direcció general. Això suposa
una disminució del 6,03% respecte del pressupost imaginari,
però un 11,72% d’increment respecte del real que hem tengut
per al 2011. Cal destacar l’augment en el capítol d’inversions ja
que aquest subprograma és bàsicament inversor.

El subprograma de protecció d’espècies silvestres té per
objecte atendre les despeses i inversions necessaris per mantenir
en un estat de conservació favorable les espècies animals i
vegetals pròpies de les Illes Balears en compliment dels
convenis internacionals, directives europees, legislació balear i
autonòmica en la matèria. Du endavant les actuacions de gestió
que siguin convenients en relació amb les espècies conflictives
i en especial introduïdes invasores a les Balears i exercir les
competències en matèria de caça no transferibles als consells
insulars. Amb un pressupost de 1.115.865 euros suposa el
3,48% del total de la direcció general. 

En termes comparatius s’observa una petita disminució del
5,33% respecte del pressupost imaginari del 2011, però quan el
comparam amb el real tenim un increment del 24,76% que es
concreta als capítols 4 i 6, és a dir, s’incrementen les
subvencions a l’IBANAT, al COFIB i al Jardí Botànic, i també
l’increment de les inversions en un 62,77%. Per contra, ha
quedat fora de pressupost una part de les subvencions de capítol
7, les dels ajuntaments, consells, i empreses privades, però es
pressuposta una quantitat per al COFIB i per a les fundacions.

Subprograma de sanitat forestal. L’objectiu general d’aquest
subprograma és contribuir a preservar de la manera més eficient
possible les masses forestals de les Illes mitjançant la utilització
dels instruments de gestió més adequats per garantir-ne la
protecció. Aquesta necessitat es deriva de la situació de risc de
plagues, malalties forestals i agents biòtics, etcètera, que
pateixen algunes àrees forestals de Balears de les necessitats
d’aprofundir en els coneixements tècnics i científics disponibles
sobre aquests espais naturals i d’incrementar el nivell de
conscienciació ciutadana en matèria de situacions de prevenció
i mitjans de conservació sobre els nostres recursos forestals.

La Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental
i Canvi Climàtic no té els recursos humans i els mitjans
materials necessaris per desenvolupar adequadament les
actuacions previstes en aquell programa per la qual cosa resulta
imprescindible la seva contractació externa. Amb un pressupost
de 554.500 euros, representa l’1,73% del total de la direcció
general. En termes comparatius ha davallat un 57,35% respecte
del pressupost aprovat per al 2010, però comparat amb el real de
2011 torna a experimentar un increment del 58,43%.

Subprograma Canvi Climàtic. Les polítiques sobre Canvi
Climàtic es divideixen principalment en tres línies d’actuació:
la base científica, la mitigació i l’adaptació. Per això, aquest
subprograma té com a objectiu el desenvolupament d’aquests
tres eixos així com les de les necessitats establertes per la
normativa vigent pel que fa al seguiment i control de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle a les Illes Balears.
Alhora s’ha de posar una atenció especial en el seguiment del
Pla d’acció per a la lluita contra el canvi climàtic. Té un
pressupost de 143.227 euros. Tot està comptabilitzat en el
capítol 6 d’inversions.

Subprograma d’Educació Ambiental i Societat. Aquest
programa pretén desenvolupar les competències que respecte de
l’educació ambiental té assignada la Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic en virtut del
Decret 12/2011, de 18 de juny. Amb un pressupost de 734.567
euros suposa el 2% del pressupost total de la direcció general.
Respecte del pressupost imaginari s’observa una disminució del
70,02%. Respecte del pressupost real de 2011 un decreixement
del 53,66, que s’explica perquè la partida de personal ha
disminuït un 77,24%. Us torn a repetir que quan parl de
l’imaginari és perquè realment és imaginari, és que no l’hem
tengut, d’acord? Adscrites a la Direcció General de Medi
Natural tenim les següents empreses: IBANAT i Espais de
Natura. 

Quant a IBANAT, l’Institut Balear de la Natura, que es va
constituir mitjançant el Decret 69/97, hem de dir que és una
entitat pública -com sabeu tots- empresarial amb la finalitat
institucional de prevenció i extinció d’incendis forestals a
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Per a
l’exercici 2012 comptarà amb un pressupost de 12.077.436
euros. En termes comparatius suposa una petita reducció del
5,96% respecte del darrer pressupost aprovat. Les transferències
que IBANAT rebrà de la conselleria són per al capítol 4,
9.786.500 euros i per al capítol 7, 1.490.936 que fa un total
d’11.277.436 euros.
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Espais de Natura és l’empresa pública creada en virtut de la
disposició addicional quarta de la Llei 13/2005 i és una entitat
de dret públic que actua en règim de dret privat amb personalitat
jurídica pròpia i distinta de la comunitat autònoma i que té plena
capacitat d’obrar i autonomia funcional per a l’exercici de les
seves funcions. Està adscrita a la direcció general competent en
matèria d’espais naturals protegits. La seva finalitat és la de la
gestió de parcs i altres figures de protecció especial. El seu
àmbit d’actuació s’estén a qualsevol figura d’espai natural
protegit declarat dins les Illes Balears sota la cobertura de
normativa estatal o autonòmica, inclosos els parcs nacionals. El
seu pressupost per al 2012 serà de 8.301.757 euros. Això suposa
una reducció del 27,64% respecte de l’exercici 2011. Les
transferències que Espais de Natura rebrà de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per al desenvolupament
de les seves funcions durant l’any 2012 seran per al capítol 4,
7.717.376 euros, per al capítol 7, 584.381 euros. Això fa un total
de 8.301.757 euros.

La Direcció General del Territori amb un pressupost total de
6.911.750 euros suposa un 3% del pressupost total de la
conselleria. S’observa una pujada molt desproporcionada del
capítol 2, que passa de 67.073 euros a 2.334.289 euros. Això és
així perquè s’ha hagut de pressupostar la indemnització
resultant de la sentència de Cala Vella, import que ascendeix a
2.267.289 euros. Per això el pressupost ha pujat un 1% respecte
de l’any 2011. Aquesta direcció general s’estructura en dos
subprogrames: ordenació del litoral i ordenació del territori. El
subprograma d’ordenació del litoral té com a objecte
l’ordenació del litoral, l’ús adequat de les platges compatibles
amb el seu valor mediambiental, el control de les actuacions a
la zona de servitud de protecció, l’autorització d’abocaments de
terra a la mar i la colAlaboració amb l’Estat a les obres dins el
domini públic maritimoterrestre. El subprograma d’ordenació
del territori inclou l’elaboració de diversa normativa reguladora
de l’ordenació del territori i urbanisme, la realització d’estudis
territorials i poblacionals, l’oferiment d’informació territorial i
serveis telemàtics mitjançant la potenciació de la pàgina web de
l’arxiu central d’urbanisme, el desenvolupament de l’IDEIB així
com la promoció d’actuacions en matèria de cartografia per part
de SITIBSA. Comptarà amb un pressupost de 6.479.557 euros
per a l’exercici 2012, la qual cosa suposa el 94% del total de la
direcció general. Aquí apareix la pujada del capítol 2 que
explicava abans, i també hem de dir que és significatiu
l’augment del capítol 6 respecte del pressupost real de 2011,
concretament un 149,76%.

Per acabar, adscrita a la Direcció General d’Ordenació del
Territori tenim l’empresa pública SITIBSA, Servei
d’Informació Territorial de les Illes Balears, és l’empresa
pública del Govern que desenvolupa la seva activitat en el camp
de la cartografia i la informació geogràfica. Tant el seu objecte
social com la seva activitat tenen com a objectiu oferir a
l’administració i al públic en general l’accés a productes
cartogràfics, fotografia aèria i sistemes d’informació geogràfica.
L’augment més important el trobam en el capítol d’inversions,
que es duplica. Per finalitzar aquest apartat dir que SITIBSA
rebrà de la conselleria durant el 2012 les transferències
següents: capítol 4, 495.000 euros; capítol 7, 300.000; total,
795.000 euros.   

Passam a la Direcció General de Medi Rural i Marí. El
pressupost per a la Direcció General de Medi Rural i Marí per
a l’exercici 2012 serà de 45.881.167 euros, és a dir, el 19,84%
del total de la conselleria. Comparant amb el pressupost aprovat
per al 2010 s’observa una petita disminució del 17,01%, però
amb relació a l’autèntic pressupost de 2011 experimentam un
gran impuls, un augment del 28,57%. S’estructura mitjançant
els següents programes: foment dels sectors agraris de les Illes
Balears, recursos marins i ordenació del sector pesquer,
programes europeus de pesca i infraestructures agràries en les
zones rurals. 

El programa de foment del sector agrari de les Illes Balears
es divideix en els següents subprogrames: agricultura,
ramaderia, qualitat agroalimentari, investigació i formació del
sector agrari. Si us pareix no desenvoluparé cada una de les
funcions que té perquè crec que no ve al cas, si algú de vosaltres
estigués interessat després amb molt de gust hi procedirem.
Com a notes significatives s’ha aplicat el personal que
correspon a cada subprograma i s’ha dotat el capítol 2 que no en
tenia. A més, en aquest subprograma es comptabilitzen les
transferències de les empreses públiques adscrites a la Direcció
General de Medi Rural i Marí, que són: IBABSA, SEMILLA i
FOGAIBA. En termes comparatius tenim una disminució de
l’1,32% respecte del pressupost virtual, però una pujada del
32,11% respecte del real de 2011. Aquesta pujada es concreta
en el capítol de transferències de capital que augmenta un
66,04%.

El subprograma 718A, de recursos marins, s’estructura en
dos subprogrames: recursos marins, atès que l’arxipèlag balear
és una àrea de pesca individualitzada dins la Mediterrània
occidental la nostra flota pesquera només pesca en aigües de
Balears i tota la seva captura es ven aquí, en aquesta modalitat
i captura es fa que la gestió adequada de la flota balear precisi
de tot un ventall d’eines de gestió, com poden ser les vedes, les
reserves marines, l’establiment de talles. L’objectiu d’aquest
subprograma és donar cobertura econòmica a aquestes eines.
Compta, a més, amb el laboratori d’inversions marines i
aqüícoles i també s’ocupa que la pesca recreativa es pugui
practicar sense fer malbé els nostres recursos naturals. En aquest
cas la disminució relativa amb relació al pressupost bloquejat és
del 27,04%. La disminució respecte del real és del 17,59%. 

Subprograma d’ordenació del sector pesquer. La normativa
que regula l’activitat pesquera, especialment els aspectes
relacionats amb l’ordenació del sector pesquer inclou aspectes
com són els canvis de port base dels vaixells, els certificats de
professionalitat, les construccions i modernitzacions de vaixells
pesquers, els motors, etc. També es preveu aquí la formació de
professionals en el sector pesquer, amb les noves tecnologies i
amb les noves demandes socials, així com el manteniment i
actualització de programes informàtics per al tractament de les
dades que es gestionen. Finalment, inclou activitats
encaminades a l’estudi, definició i promoció d’iniciatives
innovadores en l’àmbit de turisme mariner. Comptarà amb un
pressupost per a l’exercici 2012 de 237.421 euros, la qual cosa
representa un 15,33% menys respecte del real de l’any 2011.



228 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 14 / 15 de novembre del 2011 

 

Els programes europeus de pesca inclouen les actuacions
cofinançades mitjançant fons europeus. El Fons Europeu de
Pesca (FEP) és el principal instrument financer per poder dur a
terme les reformes i els ajustaments plantejats per la política
pesquera comuna i configurar un sector pesquer competitiu i
viable, tant econòmicament com mediambientalment. Aquest
programa és un programa inversor que compta amb un
pressupost de 292.388 euros, la qual cosa significa una
disminució del 23,06% respecte del real del 2011.

El programa d’infraestructures agràries de les zones rurals
té com a objectiu principal continuar amb la política
d’aprofitament de recursos hídrics de la nostra comunitat
autònoma, recursos que són molt escassos i que afecten de
manera molt especial el sector primari balear, atès que els
nostres aqüífers naturals se troben en una situació de
sobreexplotació en molts de casos, s’han de portar solucions que
es basin en la recuperació de les infraestructures de reg i amb el
foment de la reutilització de les aigües depurades per a reg
agrícola. La finalitat d’aquestes actuacions és aconseguir que les
aigües regenerades que s’aprofitin per al reg agrícola, no
s’aboquin a la mar, amb la qual cosa es preservaran els aqüífers
naturals i se donaran recursos addicionals als agricultors de les
nostres illes.  Aquest subprograma, que en el pressupost aprovat
per al 2010 tenia un crèdit de 8.408.043 euros, el vàrem trobar
totalment bloquejat, per tant, en termes comparatius, si
haguéssim de comparar, hem tengut un increment del
1.114,42% respecte del pressupost real de l’any 2011.

El subprograma amb més pes en termes de pressupost és el
de foment del sector agrari i que és un 90% del total de la
direcció general. Això és a causa de les transferències a les
empreses públiques. Adscrites a la Direcció General de Medi
Rural tenim tres empreses públiques: SEMILLA, FOGAIBA i
IBABSA. 

SEMILLA (Empresa de Serveis de Millora Agrària) és una
societat mercantil pública adscrita a la direcció general. Va ser
creada mitjançant el Decret 33/91, de 21 de març. Per a
l’exercici 2012 tendrà un pressupost de 13.468.434 euros, és a
dir, un 3,72% més que en el pressupost aprovat el 2010 i
prorrogat el 2011. Les transferències que l’empresa rebrà de la
conselleria són en capítol 4, 4.251.391 euros; capítol 7,
6.117.043 euros. Un total de 10.368.434 euros.

FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears) va ser creat mitjançant Decret 64/2005, aquest és un
organisme pagador i és el que gestiona totes les ajudes
provinents de la Unió Europea. Per al 2012 tendrà un pressupost
de 58.057.250 euros, és a dir, un 5,94% més que el del 2011. El
FOGAIBA rebrà de la conselleria les següents transferències:
capítol 4, 9.528.695 euros; capítol 7, 12.612.434 euros; un total
de 22.141.127 euros. La resta de transferències del capítol 7 les
rep del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí de la
Unió Europea, ja sigui a través del FEAGA, FEADER I FEEB.

L’empresa pública IBABSA és una societat mercantil
participada pel Govern de les Illes Balears i els tres consells
insulars i està adscrita a la Direcció General de Medi Rural i
n’és mitjà propi instrumental. Per al 2012 tendrà un pressupost
de 5.585.200 euros, la qual cosa suposa una disminució del
25,21% respecte del pressupost prorrogat del 2010. Les
transferències que IBABSA rebrà de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori seran: en capítol 4,
3.763.209; capítol 7. 1.772.999; un total de 5.537.200 euros.
Aquí s’ha de fer un comentari i és que en principi la decisió que
tenim presa és d’ajuntar SEMILLA amb IBABSA, la qual cosa
ens pot moure un poc totes aquestes xifres.

La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge comptarà
per a l’exercici 2012 amb un pressupost d’11.537.747 euros. El
pressupost d’aquesta direcció general no es va veure molt
afectat pels retalls i bloquejos que va fer l’anterior conseller el
Sr. Manera, per tant, el percentatge de reducció és pràcticament
el mateix, tant si ho comparam respecte del 2010, com del 2009
real. I estam parlant d’un 59,34% com a conseqüència de la
suspensió d’un parell de línies d’ajut que amb la situació actual
no es poden mantenir. La Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge s’estructura en dos subprogrames: arquitectura i
habitatge i protecció del patrimoni. 

Subprograma d’arquitectura i habitatge. La Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge, mitjançant el Departament
d’Habitatge, té com a objectiu principal facilitar l’accés dels
ciutadans a un habitatge digne i de forma especial a aquells
colAlectius amb més dificultats, com són els joves, els majors de
65 anys, famílies monoparentals i altres colAlectius de protecció
preferent. Les actuacions dutes a terme han estat consensuades
per un colAlectiu implicat en el sector de l’habitatge, la Mesa de
l’Habitatge, on es troben representants tots els afectats, fins i tot
els interlocutors socials. 

El subprograma de protecció del patrimoni, mitjançant el
departament tècnic, la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge, desenvolupa les tasques de caràcter horitzontal dins
l’administració autonòmica, tant de suport tècnic a la resta de
departaments, com de supervisió dels projectes, especialment
dels departaments sense uns serveis tècnics propis per dur-los
a terme. Així doncs, s’han d’esmentar les tasques de suport
tècnic pròpiament dit per una banda i les tasques que s’inscriuen
dins el procediment de dret administratiu per l’altra. Sobre la
base anterior, dins aquest programa s’han inclòs les activitats de
control i supervisió dels projectes liderats pel departament per
assegurar respecte de les bones pràctiques en matèria
d’edificació i també la coordinació dels contractes d’obra
d’arquitectura, amb especial atenció al patrimoni arquitectònic
i la supressió de barreres arquitectòniques.
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Finalment, adscrita a la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge tenim l’empresa pública IBAVI. Per a l’exercici 2012
IBAVI tendrà un pressupost de 39.022.981 euros, la qual cosa
representa una reducció del 26,6% respecte del pressupost
aprovat per al 2010. S’observa una forta caiguda en les
inversions, que suposa fins un 85,31%. Això és fàcilment
explicable, atesa la situació actual de crisi del sector immobiliari
i de la manca de crèdit per part de les institucions financeres,
però sobretot perquè ja tenim solars de sobra i pisos buits. Així
doncs, no es preveu fer més habitatges en aquests moments
perquè els que tenim d’IBAVI no es venen. Sembla més
raonable adjudicar-los fins i tot en lloguer. Cal destacar que
l’IBAVI no rep transferències de la conselleria, com la resta
d’empreses. 

La Direcció General de Transports s’estructura envers un
únic programa que contempla les actuacions que s’han de dur a
terme i que afecten l’ordenació i gestió del transport, tant de
mercaderies com de viatgers. El pressupost de la Direcció
General de Transports per a l’exercici 2012 és de 67.478.706
euros, la qual cosa suposa un 29,18% del pressupost total de la
conselleria i en conseqüència és la direcció general amb més pes
en termes pressupostaris. En termes comparatius, s’observa una
reducció del 33,69% respecte del pressupost aprovat per al 2010
i prorrogat per al 2011, que havia de ser de 101.759.282 euros,
però aquí sí que es varen produir molts de retalls i bloquejos i
el pressupost real per al 2011 ha estat de 70.206.584,15 euros.
Per tant, la reducció real per al 2012 és tan sols d’un 3,89%. Cal
destacar que la disminució del capítol 4 es compensa amb
l’increment del capítol 7. Aquestes variacions són conseqüència
bàsicament de la variació de les amortitzacions de capital i
interessos per l’endeutament d'SFM.

Adscrites a la Direcció General de Transports tenim el
Consorci de Transports de Mallorca i Serveis Ferroviaris de
Mallorca. El Consorci de Transports de Mallorca és l’entitat
pública que es va crear per la Llei 8/2006 i que concentra les
competències pròpies, així com les delegades que corresponen
a la Direcció General de Mobilitat sobre el transport públic
regular de viatges, així com les que corresponguin als
ajuntaments que en el futur s’hi adhereixin. El 2012 el consorci
rebrà de la conselleria les següents transferències: capítol 4,
8.400.000 euros; capítol 7, 188.000 euros; un total de 8.588.000
euros. M’he botat que el pressupost del consorci per al 2012 és
de 32.100.639 euros, que suposa un augment del 19,38%
respecte de l’aprovat per a l’exercici 2010 i prorrogat el 2011.
Això és així perquè es preveu un increment important dels
ingressos.

Vull fer també una menció especial en aquests moments i és
que aquí tenim el que coneixem tots com el peatge del túnel de
Sóller. És cert que la conselleria havia dotat aquesta partida
només amb una quantitat concreta d’1 euro i també és cert que
aquesta partida no és ampliable. S'hi va deixar 1 euro perquè
estava previst destinar-hi una part dels doblers que pensam que
ens poden arribar des de Madrid, atès que encara ens en falten
molts per arribar i  que, a més a més, estan totalment justificats
mitjançant certificació. Atès que en el Govern hi ha hagut
sempre la intenció de mantenir aquesta ajuda i perquè quedi més
clar, nosaltres proposarem que el Grup Parlamentari Popular
faci una esmena en el pressupost, en el sentit de dotar aquesta
partida amb 1.500.000 euros. D’aquesta manera no quedarà
dubte a ningú que efectivament, la volem dotar. Vull recordar

que la vàrem trobar també en el pressupost 2010 amb una
dotació d’1 euro i no hi hem trobat res més. Per tant, devem tot
el que correspon al 2010.

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) és l’entitat de dret
públic i personalitat jurídica pròpia i amb la finalitat de
gestionar l’explotació ferroviària de les Illes Balears. El
pressupost que SFM mantendrà per al 2012 és de 67.851.350
euros, és a dir, un 39,04% menys que l’aprovat per al 2010 i
prorrogat en el 2011. Tal com he dit abans, la nota més
destacada és la caiguda de les inversions per manca de
finançament. Per acabar, les aportacions que SFM rebrà de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori durant
l’any 2012 seran les següents: capítol 4, 31.555.810 euros;
capítol 7, 25.045.540 euros; total, 56.601.350 euros.

I després de 47 minuts i 37 segons he acabat, escurçant tot
el que podia escurçar i intentant donar les màximes quantitats
possibles, sense abusar tampoc de la vostra paciència.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, conseller. Li agraïm la brevetat de
totes maneres tenint en compte això.

Abans de donar pas..., jo sé que hi ha alguns periodistes que
fan feina i com que l’aire no funciona, si els molesta que
tenguem les finestres obertes per la remor, només han d’aixecar
la mà i tancam, si no, procurarem respirar mentrestant.

Acabat aquest punt, els senyors portaveus saben que podem
fer una aturada o podem continuar. Podem continuar?

Idò per tal de formular preguntes o observacions es
procedeix a la intervenció dels grups i en primer lloc per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Bonet per
un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. El temps ens el repartirem amb el Sr.
Carbonero, si li sembla bé, cinc minuts perhom, donada la gran
quantitat d’àrees que gestiona el Sr. Company, que, com li vaig
dir a l’anterior compareixença, el plany, la veritat. 

Bé, Sr. Conseller, vostè ens va explicar a la compareixença
que va fer inicialment que tenia un programa molt ambiciós, va
parlar d’alguns punts allà on li faré l’observació, treballar la
comercialització de productes agrícoles. Ens agradaria saber on
es reflecteixen aquests objectius en el pressupost. Ens va parlar
de Pla formatiu, de foment de les denominacions d’origen i
literalment va dir: “que a més de fotos, hi havíem de posar
contingut”, s’entén que hi havien de posar pressupost, les fotos
ja les té, perquè ja n’ha començat a tenir, de fotos d'aquestes,
però també ens agradaria saber amb quines iniciatives concretes
pensa concretar això que va anunciar a la seva compareixença.
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També va dir literalment que emprarien fons propis per
potenciar l’agricultura ecològica, agricultura integrada,
agricultura convencional; i li agrairíem cinc cèntims al respecte
i saber quina part del pressupost en realitat impulsen aquests
compromisos que ens va fer, aquests compromisos polítics a la
seva compareixença i que avui és el moment de concretar amb
pressupost.

Ens agradaria saber des d’on donarà solució a la
problemàtica de l’eliminació de residus d’origen animal, que és
una qüestió que també ha sortit i pens que en aquest sentit seria
important que ens ho pogués explicar.

Per altra banda hem detectat també en el pressupost tota una
sèrie d’inversions de caràcter immaterial molt importants
moltes, com els 500.000 euros de la direcció i serveis generals
de la conselleria, 565.000 euros a educació ambiental, 4 milions
i busques a la Direcció General de Medi Ambient, 945.000 al
foment del sector agrari de les Illes Balears o,  per exemple, a
espècies silvestres 484.250 euros, 500.000 euros en gestió de
sanitat forestal. D'aquestes inversions de caràcter immaterial
també ens agradaria una mica de desglossament. Veim que
pressuposta 250.000 euros per a Carn Illa, també ens agradaria
que ens explicàs exactament a què aniran destinats, quin futur
li espera a aquesta partida.

És que ha dit tantes coses que...

El president en el seu debat d’investidura va parlar
concretament d’un programa d’ajudes i subvencions destinades
a producció agrícola, ramadera, gestionades eficaçment. També
ens agradaria si ens ho pot concretar on són, perquè és veritat
que ha parlat de moltes partides i creim que ens fa falta una
mica més de concreció.

Quan ha parlat d’Espais de Natura, ha dit que baixava el
capítol 7 i pujava el capítol 4. Ens agradaria saber per quin
motiu. Igualment a IBANAT, torna pujar el capítol 4 i baixa el
capítol 7. 

La pujada important en Medi Rural i Marí, també ens
agradaria sentir-la en detall, per ventura ho ha dit i no ho hem
sentit, que ens explicàs on ho aplicaria. 

Respecte a Serveis Ferroviaris, i ja dic que vaig d’una banda
a una altra amb molta rapidesa pel temps que ens toca, a la
introducció parla que aquest 2012 serà un any en què sols es
duran a terme actuacions imprescindibles, ho veim perquè per
a inversions preveuen tan sols 216.000 euros, imaginam per
aquesta raó que diuen que esperen el que arribi de Madrid, ens
agradaria també saber detalladament de quines actuacions
imprescindibles s’està parlant. Concretament també ens
agradaria saber ja que les mesures de contenció que han fet
baixen el capítol 2 de despeses, esperem que no sigui deixar de
fer el manteniment a les vies, als trens, als sistemes
d’evacuació. Ens agradaria tenir una confirmació en aquest
sentit, perquè passa dels 21 milions prevists a 15, i quins
contractes s’hauran rescindit o s’hauran de rescindir.

L’altre dia també es va parlar del IV Pla de defensa
d’incendis 2012. Aquest pla es va anunciar per part del
President que estaria dotat amb 2,5 milions d’euros. Imaginam
que és part d’aquesta pujada que fan a IBANAT, però també ens
agradaria saber d’aquests 11 milions si realment 2,5 es
destinaran al Pla de defensa d’incendis.

I després ha deixat caure quina seria la solució al fet d’haver
eliminat la subvenció per al túnel de Sóller, ja que el
vicepresident va dir ahir que estava convençut que vostè
gestionaria molt bé i que el seu departament aconseguiria els
ingressos addicionals per mantenir aquesta subvenció, també
ens agradaria, si és ver, si és així, si té idea d’on podrà estirar,
d’on modificarà aquests pressuposts. 

I un comentari final abans de passar la paraula al meu
company, s’han cansat de dir que són uns pressuposts realistes,
però avui mateix ja ens anuncien que aquests pressuposts els
hauran de modificar durant la tramitació parlamentària. Per tant,
molt, molt  realistes no crec que siguin. Sí que els agrairia que
a més de les xifres, fessin un esforç per explicar amb aquestes
xifres què fan comptes fer.

Moltes gràcies.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Bé, moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Company, gràcies per la seva compareixença. I gràcies també
al nombrós equip que l’acompanya. És una fita, jo no havia vist
mai tanta gent junta a una comissió, no sé, un poc més i se'n van
al bar, i això que en falta un, una persona ha dit, ah!, dues, carai!
Molt bé, idò, si pretenien intimidar-nos, ho han aconseguit,
estam intimidats!

(Rialles)

Molt bé, anem per feina. 

Direcció General d’Ordenació del Territori. Vostè en els
pressuposts diu que crearem una llei del sòl i iniciarem la
revisió de les Directrius d’Ordenació Territorial i ha dit que hi
hauria una partida per redactar planejament i m’imagín que
legislació, que d’aquestes dues coses que he dit són dues lleis,
m’agradaria saber si pot concretar quina quantia tendran
aquestes tasques, si es pensen externalitzar o si les pensa
redactar directament la pròpia direcció general.

En segon lloc, passant ja a temes de política d’habitatge,
vostè ha dit que, o diu, perdó, en el pressupost que s’impulsaran
els lloguers i la rehabilitació; doncs, amb això no podem estar
més d’acord, m’agradaria que m’explicàs si la partida destinada
a ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre, que té
5.957.216 euros, és una partida ampliable i incorporable.
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En el punt següent de la memòria diu que “quedant
condicionades a la disponibilitat pressupostària”, doncs bé, si és
una memòria d’un pressupost ja ho deu saber si hi ha
disponibilitat pressupostària. Les ajudes de rehabilitació de
barris, eliminació de barreres arquitectòniques i protecció de
patrimoni històric, per a aquests motius se cercaran noves vies
de finançament com la inversió privada, miri, aquí, en el
pressupost hi ha una baixada importantíssima d’aquesta partida,
passa de 17.364.933 a 920.000 euros, 920.295 per ser exactes;
no acab d’entendre com pot la inversió privada incidir en la Llei
de barris o en la supressió de barreres arquitectòniques o en la
protecció de patrimoni, m’agradaria que m’ho explicàs, i, en
qualsevol cas, que em certificàs la no aplicació a enguany de la
Llei de barris, que el 2012 la Llei de barris que, com vostè sap,
té prevista una inversió de 10 milions d’euros anuals, doncs
enguany no s’aplicaria.

Per tant, les convocatòries no es faran, i una pregunta: els
compromisos plurianuals derivats de convocatòries passades
estan coberts pels pressuposts?

També m’agradaria, si és tan amable, que em digués les
despeses en inversions immaterials per què pugen quasi el
doble? A què pensa destinar els projectes d’inversió que es
corresponen amb aquestes despeses, passen de 294.000 a
500.000 euros? És una qüestió petita en relació amb les grans
xifres que vostè maneja a la seva conselleria, però en qualsevol
cas estaria interessat a saber què passa.

Tema de l’IBAVI, efectivament, hi ha una reducció del
pressupost importantíssima, sobretot diria una reducció del
pressupost pel que fa a les inversions, passen de 22.960.000 a
3.371.000, i aquests 3.371.000 estan destinats a una sèrie de
qüestions que signifiquen que no hi ha ni una sola promoció
nova d’habitatges que vostès vulguin fer. És a dir, vostès no
faran ni una sola nova promoció d’habitatges. Bé, vostè ha dit
que, efectivament, que tenen habitatges buits i que tenen sòl i
per tant li sembla que enguany no és necessari gastar més ni en
compra d’habitatges ni en compra de sòl ni supòs que tirant
endavant els més de vint projectes que tenen redactats,
qualificats i algun d’ells amb llicència concedida; què passa
amb aquests projectes? Estan pendents de finançament, però no
pensen tirar-los endavant, no pensen fer els habitatges a
Formentera, els habitatges de Maó, etcètera, no pensen fer això,
i sembla que exclusivament destinaran aquesta partida al
manteniment del propi parc d’habitatges, a la rehabilitació de
178 habitatges de l’ARI del polígon de Llevant, li record que
aquest és un dels projectes, l’ARI del polígon de Llevant, un
dels projectes que nosaltres vàrem iniciar i que vostè l’acabarà,
segons aquesta partida, però que queden sis projectes més, és a
dir que passarà que segurament també la rehabilitació del
polígon de Llevant quedarà paralitzada.

I ja per acabar m’agradaria que m’explicàs una quantia
d’ingressos, el capítol 6 de l’IBAVI diu “alienació d’inversions
reals: es pressuposta la quantitat de 25.525.489 euros,
corresponent a la venda de 117 habitatges de distintes
promocions”; aquí, Sr. Conseller, hi deu haver un error, que no
ho sé, o són menys els habitatges o la xifra està una mica
inflada, si dividim aquests 25,5 milions per 117 surt un preu de
venda dels habitatges de 218.000 euros, xifres grosses. Un,
d’acord amb el mòdul d’habitatge de protecció oficial, i
lògicament l’IBAVI no pot vendre a preus més alts que els de

protecció oficial, 1.940 euros metre quadrat, és a dir que per un
habitatge de 90 metres, que és el màxim de superfície que es pot
permetre, tendríem 174.600 euros per cada habitatge, no
218.000 euros per cada habitatge, com surt amb aquesta quantia.
No és molt rellevant, però sí que m’agradaria que en ares a la
claredat això quedàs aclarit.

Miri, finalment, només una qüestió, vostè diu: tenim un parc
d’habitatges, farem venda dels habitatges que tenim, i ha dit “i
fins i tot en lloguer”; jo li voldria dir: no, fins i tot en lloguer no,
sobretot en lloguer, sobretot en lloguer, perquè molts dels
projectes que vostè té qualificats, sobretot en promocions que es
varen comprar d’habitatges ja construïts, ja estan qualificats
com a habitatges de lloguer, la majoria de projectes que tenen
vostès redactats que estan qualificats, estan qualificats com a
habitatges de lloguer i avui per avui el que necessita la
ciutadania són, ho hem vist a les diferents intervencions
parlamentàries, habitatges en lloguer i en lloguer assequible.

Moltes gràcies, Sr. President, i disculpi per l’extensió.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Carbonero i Sr. Bonet. I per part
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, té la paraula el Sr. Alorda per un temps de deu minuts
també.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No em dividiré la intervenció, per
tant, malgrat aquesta presència mirarem de fer quatre preguntes,
perquè la veritat és que ha estat extensa. El primer agrair al
conseller i al seu equip la seva presència i l’explicació que ens
ha donat dels pressupostos, certament jo crec que ho ha fet per
distints camins i més o menys ha arribat a quedar aclarit el que
venia a apuntar.

La veritat és que la primera sensació, l’he de compartir amb
vostè, és de decepció, però una decepció que només en part és
atribuïble a vostè, també en bona part és atribuïble al moment
que vivim, quan ha d’abaixar un pressupost, ja ho dèiem en el
2009 parlant del 2010, en aquell moment el Partit Popular volia
que hi hagués molt més, que es parlava, se’n recordarà, de
soterrar els trens, de les dessaladores, de més depuradores, del
museu marítim, de què tot això havia d’estar incorporat al
pressupost del 2010 i el Partit Popular lamentava la baixada que
en aquell moment tenia el pressupost del 2010. Vostè ara no
compara amb el pressupost del 2010, no amb els inicials no
compara, per descomptat, amb la liquidació del 2010, veig que
ha creat un pressupost que ja tenim a mitges, que és aquest del
2011, que hi ha una bona primera part important que l’ha marcat
que és el primer semestre, però bé, confiàvem que tendríem un
pressupost del 2011 nou, diferent i reeixit i amb una gran
confiança, i tenim aquests números, tenim aquests números.
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I per tant, tot i reconèixer que no seria el nostre pressupost,
també és cert que hi ha uns condicionants externs que tenen
unes conseqüències importants arreu que caracteritzen el que es
pot gastar.

Una cosa que sí que li apunt, veig que ha tengut una certa
prudència d’ingressos, pel que vostè mateix confessa, jo quasi
li agraesc que dins la llista, amb veu baixa, jo quasi he hagut de
posar l’orella, ha dit “conveni ferroviari”, com a una possibilitat
d’ingressos 2012, jo li agraesc, li agraesc, perquè pareix que era
una espècie de document inexistent, veig que no, bé, conveni
ferroviari per si de cas, crec que és interessant que ho digui, jo
confiï que n’hi hagi un 2012-2015 i que per tant estem dins
aquest pastís que es fa molt gros dins l’Estat espanyol i que hi
hem de ser, que hi hem de ser i vostè hi ha d’estar al davant per
reivindicar-ho així. Però així i tot és ver que hi ha hagut molta
prudència, no hi ha disposició transitòria novena, no hi ha cap
previsió d’inversió en ingressos que previsiblement i que per
normativa de tot ordre, no ja la Llei de règim especial, sinó la
disposició transitòria novena de l’Estatut garanteix que es faran,
veig que no hi ha hagut o el coratge o la convicció de qui sigui
qui governi el 2012 l’Estat espanyol, que pareix que no
complirà res del que diuen les normes actuals, no ja
d’hipotètiques millores. Jo crec que el que hi ha en llei, una part,
una part podria haver aquí alguna empenta.

Li agraesc que hagi sortit al pas del túnel de Sóller, que no
siguin tan perfectes i quadrats aquests pressuposts que hagin
permès que aquesta diferència se solucioni, perquè amb
l’insistència del Sr. Aguiló que set n’han entrades i set n’han de
sortir, doncs quan veus que aquí no hi ha les set, sorprèn que hi
hagi consellers que després ens diguin: no, no passin pena que
en poden sortir deu o dotze d’aquestes set. Són dues filosofies.
A nosaltres ens agradaria, i crec que el moment històric ho
demanda, d’intentar anar cap als set són set, llavors fer el que es
pugui, però intentar realment, crec que tots som obligats a
aquest rigor i per tant en el túnel de Sóller feim un alè que vostè
ho faci.

Entre les preguntes que jo li volia fer, es troba també aquest
tema de la davallada d’ABAQUA, el tema de les dessaladores
i de les inversions importants que hi ha en aigua pendents, a
veure si vostè creu que algunes d’aquestes despeses es
ressentiran d’aquesta actuació o creu que no, que han fet els
números i tenen garanties.

No li demanaré pel soterrament d’Inca, per ventura que està
en campanya electoral a Inca, totes les pancartes no li diré, però
li deman, si vol em pot apuntar si hi haurà el soterrament del
tren a Inca i a Santa Maria, però això, m’imagín que pel
plantejament que vostè feia al principi, molt seriós, no serà que
hi haurà una partida, però li deman, perquè era una campanya,
fa tres mesos això del que li parl, fa cinc mesos.

El tema de les indemnitzacions, vostè també n’ha parlat
molt, ara hi ha hagut aquesta de Cala Vella, hi ha qualque altra
previsió, provisió, pensi que venen les sentències de la Llei
d’espais naturals, una darrera encara, el parc natural de
S’Albufera, per tant cauen sentències de l’any 88, cauen
sentències del tema de l’Almudaina, jo li deman si hi ha alguna
previsió en aquest aspecte, perquè em preocupa el set n’han
entrades i set n’han de sortir; és a dir, això és una pedra que
quan arriba és evident que no te’n pots amagar.

Quant també als temes d’agricultura, crec que és el que més
d’alguna manera se salva d’aquesta situació, crec que és
necessari que així sigui, hi ha unes baixades, també és ver que
els serveis generals s’imputin un programa 711 doncs també
dóna alegria a determinades versions que el capítol o el grup de
funció 4 és el que més se’n ressent, però així i tot crec que hi ha
hagut unes rebaixes que jo també li demanaria com poden
afectar ajudes existents o quines seran les que no es recuperaran
respecte de les gastades efectivament dins l’any 2010. Veim que
en producció ecològica, s’apuntava i es recordava el compromís
que havia existit, desapareixen les ajudes al Consell balear i li
demanam si té una alternativa o com queda, perquè aquesta
partida pareixia específica, ens ha desaparegut o, en tot cas,
nosaltres no l’hem trobada.

En el tema de l’habitatge, certament la caiguda és
espectacular, aquesta davallada de 16 milions d’euros als
ajuntaments s’ha apuntat que seran les ajudes per a la Llei de
barris, vostè ens ho pot precisar, hi ha realment..., quina és la
caiguda del suport municipal, que també es produeix en altres
aspectes del seu pressupost.

Millora de torrents, li volia demanar també com ha quedat
amb el tema de les ajudes del Ministeri, però com queda ara
aquí reflectit i si té una mica de guió. Com també amb les
inversions en general de l’ABAQUA si ens pot dir, en general,
amb els temes de reguiu i les grans inversions o les petites
inversions, si ens pot gestar una mica les que vostè creu que
seran possibles dins l’any 2012.

I, per acabar, perquè realment són molt grans els elements,
jo crec que el debat que tendrem l’haurem de tenir a través de
les esmenes i de les propostes que nosaltres facem, sí que li
voldria fer dues consultes i és sobre el sector públic i les
transferències als consells. El fet que no hagin vengut amb la
llei de pressuposts la desaparició d’aquestes empreses, sinó que
pareix que es tramitarà dins el 2012, m’agradaria que ens
precisàs si serà el 2012 i exactament com quedarà el conjunt del
sector públic de la seva conselleria; i en concret també si les
transferències als consells, el fet que no s’estigui reconduint,
significa directament que, com s’ha apuntat a qualque moment,
però a mi m’agradaria saber-ho ara que és un debat econòmic,
si no es produiran durant la legislatura, durant el 2012 o si ho
tenen directament descartat.

Per últim, supòs que també, jo he entès que les inversions
immaterials eren per a la llei del sòl, DOT i fins i tot Pla
hidrològic, em sap greu, perquè, llevat de les DOT, la resta dels
treballs estaven molt avançats; el Pla hidrològic evidentment ja
està fet. I quant a la llei del sòl li volia demanar que aquí el
Partit Popular insistia molt, també li parl de fa sis mesos, no li
parl de fa molts anys, que sortís del propi Parlament, que fos
una ponència parlamentària, que fos molt consensuat, que
maldament els governs tenguessin o no tenguessin majoria era
molt important aquest aspecte, li deman si s’ha volatilitzat
aquesta idea o si es manté.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. I per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Marí, també per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, alts càrrecs de
la conselleria, en primer lloc volem agrair-los la seva presència
i la claredat de la seva exposició, crec que avui hem convertit en
virtut el que no deixa de ser una obligació, que és presentar uns
pressuposts reals, ajustats i coherents amb les línies polítiques
que vàrem marcar a la compareixença d’inici de legislatura i
amb el programa electoral, sempre, per suposat, amb les
limitacions que les disponibilitats pressupostàries i la realitat
econòmica ens ha permès. I dic que quasi ens hem de felicitar
per presentar un pressupost real, perquè de les dades que vostè
ens ha facilitat deduïm que entre el pressupost realment aprovat
per la cambra i el realment executat hi ha hagut un 23% de
diferència, la qual cosa no és justament un tema d’ordre menor.

En primer lloc, crec que s’ha d’enfocar aquest pressupost
des de quatre grans premisses que marquen, al nostre judici, les
diferents partides i les diferents seccions o centres de cost; en
primer lloc, els fruits que han donat la reorganització del
Govern, passar de quatre conselleries a una, la primera i més
evident de totes ha estat la rebaixa de capítol 1. En segon lloc,
els criteris d’austeritat que s’han mantingut a l’hora de
pressupostar i que també venen reflectits en utilitzar i aprofitar
els mitjans de la pròpia conselleria envers moltes
externalitzacions innecessàries que es feien anteriorment i la
racionalització en la despesa.

Estic convençuda que amb aquest pressupost s’aconseguirà
fer-ho millor amb menys, és a dir, farem de la dificultat virtut
i aconseguirem realment acomplir aquelles prioritats que ens
vàrem marcar.

Destacaríem tres o quatre qüestions que consideram
realment destacables, en primer lloc, en matèria d’aigua veure
que es continua prioritzant el cicle complet de l’aigua, fent
especialment esment en evitar les fugues, millorar la qualitat de
les nostres captacions i evitar contaminacions o recuperar
aquells aqüífers contaminats i per això necessitam i esperam
veure-ho en el futur reflectit damunt convenis i transferències
reals des de l’Estat cap a la comunitat autònoma, el suport de
l’Estat tant a noves dessaladores com depuradores com a la
millora dels nostres emissaris, sense això serà molt difícil
realment que aquesta comunitat faci realitat que no es perd ni
una gota d’aigua, cosa que a unes illes és especialment
important i necessari.

El mateix hem de dir del tema de torrents, li plantejava un
company, crec que és molt important la política que s’ha
emprès, fa poques setmanes o pocs mesos, el mes passat en
parlàvem al Parlament amb preguntes d’aquesta qüestió, els
encoratgem a continuar en aquesta línia, donat que
malauradament moltes vegades ploram quan es produeix una
catàstrofe, una desgràcia, però no prenem les mesures de
precaució abans que podríem prendre. 

El mateix podem dir en la matèria d’incendis forestals,
entrant ja en la Direcció General de Medi Natural. Veim amb
molta satisfacció, i com a eivissenca li agraesc molt
especialment, que s’hagi redactat el primer pla forestal, que
realment es posi esment en aquesta qüestió i crec que són
especialment rellevants aquestes partides quan és difícil dotar,
a vegades, partides que realment es veuen poc, que són
complicades, que exigeixen la colAlaboració de diverses
administracions i dels particulars, però que demostren una clara
voluntat política i sobretot demostren que tenim clar quines són
les necessitats de la nostra comunitat i com hem de protegir el
nostre paisatge. Consideram que aquesta és una mesura
essencial i agraïm molt la seva presència dins el pressupost.

Volem destacar també un criteri que creim que si en el
passat s’hagués mantingut no seríem on som, que és no
pressupostar ingressos que no tenim assegurats. Això no és molt
diferent del que ha de fer qualsevol família mitjanament sensata,
que la immensa majoria ho són, que és no comprar una casa
abans que li hagin donat la hipoteca. Malauradament, de
vegades, les administracions no han utilitzat aquest criteri i ara
ens trobam que no tenim la hipoteca i hem de pagar les quotes
cada mes amb els condicionants i amb els immensos increments
tant de les despeses financeres i interessos com amortitzacions
que enguany haurem de pagar i que condicionen, també, el
pressupost de la seva conselleria d’una forma sense cap dubte
substancial i el condicionen directament. Vostè ha fet referència
a diferents empreses públiques que sofreixen un importantíssim
increment tant en interessos com en amortitzacions com en el
conjunt de la comunitat i, per tant, que afecta també la seva
conselleria i afecta també, com no pot ser d’una altra manera, el
que és assumir obligacions que llavors no es poden satisfer
arrossegant pressupost rere pressupost, factures dins els
calaixos, pràctica que, n'estam segurs, quedarà desterrada
d’aquesta comunitat autònoma i que quan contractem la gent
que contracta  amb nosaltres es podrà fiar i sabrà que cobrarà,
la qual cosa no deixa de ser una cosa com a molt normal.

En matèria d’ordenació del territori probablement és la
direcció general que menys reflex pressupostari té directe, però
sí que entenem que té una importància capital pel que és el futur
de la nostra comunitat. Per tant, creim que la direcció general
compta amb els mitjans suficients i, en aquells casos en què no
fos així, en alguns casos molt puntuals i concrets, amb
l’assessorament extern que sigui necessari, per afrontar feines
tan importants com la redacció de la Llei del sòl, la revisió de
les DOT que ja toca, el decret de densitat de població, etc. Per
això no fan falta sous, fan falta voluntat política, capacitat
tècnica i claredat d’idees, i estam segurs que a la seva
conselleria d'això en sobra. 
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El vull felicitar per la Direcció General d’Arquitectura, amb
aquesta qüestió tan difícil mantenir les subvencions en la
primera hipoteca, les ajudes a HPO, l'accessibilitat a (...) ja té el
seu mèrit perquè tots som conscients que el mercat immobiliari,
el que ens suposa dins IBAVI, que durant moltíssim de temps
habitatges que abans es posaven en el mercat i l’endemà estaven
ja venuts i no hi havia cap tipus de problema, avui en dia,
moltes vegades durant mesos i més temps de vegades, tenen la
porta tancada i no aconseguim posar-los en el mercat ni
aconseguim l’objecte social que té, que és que realment el major
nombre de persones possible que ho necessitin tenguin accés a
un habitatge digne, que és l’objectiu de qualsevol polític, sinó
que a més suposen una càrrega per a la direcció general i per a
la conselleria. Per tant, crec que la política en matèria
d’habitatge respon a la sensatesa i crec que moltes vegades s’ha
de ser valent, dir les coses pel seu nom i obrar en conseqüència
amb la realitat del moment. Quan venguin millors moments
evidentment, n'estic convençuda, perquè ho creim, podrem fer
una altra política.

En matèria d’agricultura els companys d'altres grups polítics
li han reconegut que és un bon pressupost, nosaltres també ho
pensam. El simple fet que se li hagi donat la importància que té
políticament a aquesta àrea tan important, no només com a
sector econòmic sinó també com a sector estratègic des del punt
de vista mediambiental, crec que queda suficientment reflectida
en aquests pressuposts. A més, estic segura que quan haguem de
liquidar aquest pressupost ens trobarem en la situació contrària
de la que vostè avui ens ha descrit, en lloc de dir que la
liquidació ha estat un 23% més baixa del que hi havia
pressupostat el 2011 respecte del 2010, estic convençuda que
rebrem inversions de l’Estat, d’Europa i d’altres indrets que
faran possible que realment quan presenti vostè el pressupost de
2013, on hi hagi incorporada la liquidació, haurem presentat uns
molts millors resultats i, per tant, haurem pogut atendre molt
millor del que avui pensam que ho podrem fer als ciutadans.

Esperam també que la reactivació econòmica millorarà els
ingressos globals de la comunitat autònoma i que quan haguem
d’elaborar un pressupost 2013, després d’haver gestionat
íntegrament aquest, la situació que ens trobarem serà molt
millor i podrem complir molt i amb molta més...són quatre anys
de legislatura, li exigien compromisos que ja estiguessin
reflectits. Jo crec que l’avaluació de la seva política i de tot el
Govern s’haurà de fer el darrer any, en primer lloc quan haguem
executat un pressupost sencer i, en segon lloc, quan haguem
realment rebut allò que altres administracions es varen
comprometre i que malauradament fins ara no hem rebut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. I per contestar les intervencions que
l’han precedit, Sr. Conseller, té un altre torn de paraula, sense
límit de temps.

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

No sé si m’agradaria més que em posàs límit. 

EL SR. PRESIDENT:

Si vostè vol que li posem límit jo no hi tenc cap
inconvenient, però no, no en té legalment i no n'hi posarem.

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

Gràcies, president, moltes gràcies. Procuraré contestar tot el
que he apuntat més les notes que m’han passat amb relació a les
inquietuds que hi ha hagut. M’imagín que no les hauré pogut
agafar totes, algunes, fins i tot, no les he pogut entendre molt bé,
però passaré revista i com que teniu un altre torn, si ens queda
qualque cosa gustosament contestarem.

El primer, idò, per continuar un poc amb la broma del Sr.
Carbonero de dir que n'hem vengut tants per intimidar, idò no,
realment qui m’heu fet un dos contra un heu estat vosaltres i
això és falta, fins i tot, si és dins l’àrea és penal, moltes vegades.
Per tant, esper, esper, idò, amb dos contra un, esper que no em
faceu ni faltes personals ni penals, però la intenció és
lògicament, perquè com vosaltres heu dit, és tan ampli que
necessites sobretot per donar una informació la més acurada
possible. Supòs que ho enteneu perquè tots heu estat al front
d’una conselleria i sabeu el que és quan ja no és una sinó que
són un parell més.

Vull començar dient que quant a la comercialització,
denominacions d’origen, totes les línies d’ajuda estan
pràcticament dins el pressupost de FOGAIBA que, com us he
dit, pujava una miqueta amb relació al pressuposts d’enguany,
totes i cada una, amb la qual cosa no hem de tenir cap problema
per finançar les ajudes que creguem que són oportunes en el
sentit, també, que creguem que és oportú a l’hora de defensar
les marques de qualitat que tenim aquí a la nostra comunitat, la
qual cosa no vol dir que ho facem igual com s’ha fet fins ara,
eh?, d’acord?, perquè, escoltin, vostès em parlen d’agricultura
ecològica, que no hi ha una línia d’ajudes, no sé si saben que
dins el mes de maig d’enguany, un poquet abans de les
eleccions, es va firmar directament una ajuda de 280.000 euros
al CRAE, el Consell Regulador d’Agricultura Ecològica, del
qual només n’han pogut justificar devers 170.000. Convendran
amb mi que és un poc estrany que justament a un parell de dies
de les eleccions, directament, es concedeixi a un consell
regulador, només a un -només a un-, 280.000 euros i tots els
altres ens queden belant. Per tant, no anirem en segons quines
línies, però sí que anirem a defensar i potenciar les nostres
marques de qualitat, només faltaria!

Quan jo parl que donarem suport a tot, ja vos ho vaig dir
l’altra vegada, donarem suport a tot: agricultura ecològica,
agricultura integrada i agricultura convencional, perquè creim
que totes aquestes formes són necessàries.
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Vull comentar també al Sr. Bonet que l’eliminació de
residus d’origen animal no és nostra, és una competència del
consell insular. El Govern s’hi havia ficat per enmig aquests
anys darrers, com bé vostè sap, però realment és una
competència del consell insular que l’ha assumida des de fa una
sèrie de mesos, és a dir, quan nosaltres vàrem negociar amb ells,
ara són ells els que ja ho gestionen directament.

Em diu que hi ha de Carn Illa 250.000 euros. Bé, Carn Illa,
tots sabeu que la tenim en dissolució i que en principi fins dia
20 tenim de marge per fer la dissolució total. Ja us avanç que
possiblement farem una ampliació, que la llei ens permet, en
qüestió d’un mes, però que hi ha un capítol d’ajudes aquí que
veurem si és per acabar de liquidar la societat.

Que les ajudes estiguin gestionades eficaçment,
efectivament, és el nostre interès total i absolut i en el meu cas,
venint d’on venc, som el més interessats de tots. Per tant, el que
li he dir, fomentar els nostres productes sense cap dubte.

M’ha comentat també l’assumpte del manteniment de les
vies. Miri, el que hi havia eren dos contractes realment -segons
m’apunten-, un de metro i un de tren. El que hem fet ha estat
unificar-los i s’ha aconseguit una rebaixa, però no dubti que si
amb alguna cosa no jugarem, serà amb la seguretat a les vies i
amb el manteniment de les vies, amb això si que... No, de fet,
legalment, sense aquests contractes i per això hem tengut
problemes, perquè no ho trobàrem -no ho trobàrem-, és a dir, va
acabar un contracte i no hi havia res previst per fer-ne un altre,
però el que hem fet ha estat fer la màxima via perquè no ens
haguéssim d’aturar, però sense cap dubte la seguretat a les vies
serà fonamental.

Del IV Pla de defensa d’incendis -vaig pegant així...- li he
de dir que el que va comentar el nostre president no era que
duria una dotació de 2,5 milions d’euros. M’imagín que en
aquells dies..., no sé com es va traslladar a la premsa, però com
que es va fer el mateix dia l’acte, el que es va dir és, com que
érem a Benirràs, que la repoblació ens havia costat 2,5 milions
d’euros i a més a més es va dir que faríem el quart pla forestal,
ho  dic..., de defensa contra els incendis. M’imagín que la
confusió pot venir per aquí perquè, sense dubte, el que és la
confecció d’aquell pla, la farem nosaltres internament i no té...
tendrà el cost que tendrà de la nostra gent que s’hi dediqui a
nivell intern.

M’ha comentat el tema del túnel de Sóller, que els
pressuposts han de ser realistes, etc. Lògicament ho procuram
i, ja dic, no fèiem comptes posar-li, però els he de recordat que
vostès també hi posaren un euro i després no hi posaren res més,
eh? Nosaltres, per evitar també, perquè tots sabem que a més
som en l’època que som, que hi hagi malentesos i males
utilitzacions, avui he volgut dir clarament que la nostra intenció
era dotar-la internament i la dotarem. D’aquesta manera evitam
que ningú no es pugui aprofitar, ni per una banda ni per una
altra, d’aquesta història.

En relació amb la Llei del sòl, crec que el Sr. Carbonero
m’ha demanat si externalitzaríem o no, nosaltres ho farem
internament, amb la nostra gent. No farem externalització,
almenys no és la nostra intenció, la qual cosa no vol dir que
puntualment no haguem de fer alguna consulta, però la nostra
idea és fer-la amb els mitjans que hi ha dins la mateixa

conselleria, la nostra i les altres que puguin estar afectades. Som
a una època en què no tenim per fer els contractes milionaris
que es feien en altres moments a determinats despatxos, que no
hi ha res a dir, tots són fórmules a emprar, nosaltres consideram
que amb els professionals que tenim internament a les diferents
estructures de l’administració, consells insulars inclosos,
ajuntaments, etc., podem fer una feina important en la Llei del
sòl.

M’ha comentat el Sr. Alorda, em sembla, si estaria
consensuada o si... la meva intenció és que sí. El que passa és
que el consens ha de ser bidireccional, si és possible, o
tridireccional, perquè de vegades un vol festejar, però l’altre no
i no hem d’haver de forçar res, per tant, si vostès hi volen
participar, només faltaria!, crec que ja ni n’hauríem de parlar,
d’això. Ens podem trobar en moments puntuals que no ens
entenguem, però si pot ser, si podem fer la passejada junts
donant-nos la maneta en un 90% del trajecte, idò... tant de bo
fos el cent per cent i si no en un 90. El mateix, vos ho coment a
l’àmbit del Partit Socialista.

M’ha comentat també que si els compromisos plurianuals
estaven recollits... Sí, em comenten que sí, que estan recollits.

Per continuar..., no hi ha noves promocions d’habitatges?
Miri, Sr. Carbonero, ens trobam amb el que ens trobam, i no és
gent agradable per a mi, és a dir, hi ha pagaments fets per
compres de determinades finques que s’han de destinar a
habitatges de protecció oficial, tal vegada a alguns hi ha pagats
250.000 euros a compte, a altres n’hi ha 90.000 a compte i en
aquest moment no tenim doblers per fer la compra total
d’aquestes inversions que es varen fer, perquè les va fer vostè.
Això, a mi em posa nerviós perquè a un particular què li passa
si fa una opció de compra i no executa després tot el que hi ha
darrere? Perd el que hi ha posat. 

Tenim un problema d’un grapat de milions d’euros a
Campos, gros. Vull dir, tenim una sèrie d’inversions fetes, fetes
en el pitjor moment en què es podien fer, i no vull dir perquè
això... vostè hauria d’haver tengut una boleta de bruixa per
saber el que passaria, perquè lògicament no hagués comprat en
aquell moment, sinó que hagués comprat ara, perquè vostè és un
professional del sector i el domina perfectament, però la
desgràcia ens ha duit que hem comprat a uns preus que si ara
hem de tornar vendre ens paguen..., bé primer hem de trobar qui
ens ho vulgui comprar, la inversió és nefasta, d’acord, però tot
això ens du... no ens varen deixar per pagar tot això, no ens ho
varen deixar, i això ens du que hem de fer autèntics jocs per
veure què podem fer per no perdre això on hi ha doblers posats,
i després sense dubte no tenim previst en el 2012 entrar en
noves inversions. Tenim habitatges suficients tant dins el sector
privat com fins i tot nosaltres... i creim que no és un problema
en aquests moments que hi hagi molts d’habitatges. Estam en tot
el trull de les reserves estratègiques de sòl, feim la màxima via
perquè se’n puguin posar en funcionament un parell, que n’hi ha
d’avançades, com vostè sap també, amb la qual cosa, d'habitatge
no crec que tenguem problema perquè n’hi ha abastament.
Després, efectivament, ens basarem en el lloguer, vostè ja va
començar amb aquesta política, perquè creim que és el moment
de pegar l’empenta amb el lloguer. 
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No li vull comentar tampoc la problemàtica del lloguer,
perquè no tothom paga. Vostè va ser ben a temps de veure-ho
també, per la qual cosa no es oro todo lo que reluce, però bé, el
que és clar és que a la política d’habitatge, hi volem ser i
habilitarem les línies d’ajuda que puguem, evidentment que
alguna patirà, sense cap dubte, però tot el que puguem i
prioritzarem..., dius bé, hipoteca de joves, ens sembla molt
interessant, prioritzada, aquesta hi és, etc. El que haguem de fer
en això, ho tenim previst, però també li vull dir, per desgràcia
i no és que vulgui anar amb la decepció que comentava el Sr.
Alorda, però per desgràcia no tenim més pressupost, ja ens
agradaria.

Em sembla que he anat contestant un poquet... Quant al Sr.
Alorda, bé, m’ha comentat sobre el conveni ferroviari, el tema
del pressupost 2010-2011, el conveni ferroviari, etc. Miri, és
que no sé com dir-ho, Sr. Alorda, a mi és que em sap molt de
greu, jo el tenc aquí i l’he repassat un caramull de vegades.
“Decimoquinta: vigencia y duración. El presente convenio
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y mantendrá
su vigencia hasta el final del ejercicio presupuestario 2011".
Això es va firmar també dia 18..., bé, es va publicar el 18 de
febrer del 2009, es va firmar dia 16 d’octubre del 2008. Diu el
que diu, hi ha dues addendes. 

En aquells moments... i nosaltres esperam que ens rebin a
Madrid i la veritat per a mi si hi ha hagut una cosa decebedora
ha estat veure com els batlles, havent-ho demanat molt després
que nosaltres, s’han pogut reunir amb el director general
d’Infraestructures i nosaltres no, i ens ha donat dia 23. Fins i tot
per part del PSOE algú, la Sra. Oliver es va oferir a dur-nos-hi
i vaig dir “per favor, quan sigui”, però els vull recordar que jo
estava un dia parlant del conveni ferroviari a la sala de Plens,
davant una interpelAlació del Sr. Bonet i, o bé no ho sabia el Sr.
Bonet o bé no em va dir absolutament res que l’endemà es veien
els batles amb el seu representant de Foment. La veritat tampoc
no em va agradar, em va decebre perquè jo crec que aquí és una
qüestió un poc d’Estat, i la nostra intenció, perquè vostès
repeteixen que no ens interessa el conveni ferroviari i jo em
cans de dir que ja ens interessa ja el conveni ferroviaris i molt,
però, tal vegada, hem de fer una altra addenda revisant algunes
partides que hi ha que ja estan aquí previstes, però que en
aquests moments hi ha 57,5 milions d’euros d’aquell conveni
ferroviari, fins el 2011, i encara no han arribat aquells que varen
dir els batles quan hi anaren, els 14 i mig. Aquells, a dia d’avui,
encara no han arribat. Per tant, estam convençuts que arribaran,
però, sí ens agradaria que aquest conveni ferroviari poder-lo
gestionar, sense cap dubte ni un.

Que no hem tengut coratge de posar ingressos de Madrid,
escolti, a nosaltres ens varen passar unes instruccions per fer el
pressupost on només incloguéssim les partides que hi hagués,
que aconseguim més coses, les incorporarem. És un poc sobre
la base del que parlàvem del túnel de Sóller, eh? 

Del túnel de Sóller jo no sé si n'han entrat 7 i n'han de sortir
7 o n'han de sortir 27, no ho sé, però sí sé que, lògicament, dins
les partides de les quals nosaltres pensàvem estirar de Madrid,
idò ara farem una modificació i continuam pensant estirar d’on
farem la modificació interna, estirar del que ens vengui de
Madrid i, per tant, el nostre pressupost el compensarem.

Quant a la davallada d’ABAQUA si se sentiran les
inversions o no, miri, les inversions en dessaladores pensam que
s’acabaran i totes les inversions importants en abastiment
d’aigua també es faran. Li vull reconèixer que aquest és un
assumpte, entenc jo, fonamental, és a dir, donar aigua bona als
municipis i la depuració d’aquesta aigua i tots els doblers que hi
ha per a l’any que ve segur que no ens basten, però si n'hi
posàssim deu vegades més tampoc no ens bastarien per arreglar
el que tenim. També per una senzilla raó, Sr. Alorda, és que fa
molts d’anys, l’altre dia també els ho vaig dir en el Ple, fa molts
d’anys que no hi ha hagut revisions així com toca, eh? Tenim un
grapat de depuradores que tenen peces espanyades des de fa un
any, quan nosaltres entràrem feia un any, i ningú no s’havia
entretingut a canviar-les. Senzillament per qüestió de doblers,
per qüestió de pressupost, i això és fotut, parlant malament,
perquè afecta lògicament el benestar de tota la gent que conviu
en aquestes zones.

Quant a les indemnitzacions, quines previsions tenim?
Mirin, és que amb això no se'n poden fer, de previsions. Pel que
em comenta el meu director general mai no es fan previsions
sobre sentències, són crèdits ampliables per llei i són
impossibles de preveure, per això no estan en el pressupost. És
veritat que tenim notícies que poden caure, i això ens preocupa,
ens preocupa i la veritat és que molt, molt, perquè si ens cauen
algunes de les quals estan per enmig ens desquadraria,
efectivament, tot el pressupost amb una diferència
impressionant.

Vostè també m’ha comentat el tema de l’agricultura, de
l’agricultura ecològica, bé, això va, el que li he comentat abans
al Partit Socialista també, crec que pot anar en la mateixa línia
i es pot donar per contestat.

Quant a la millora dels torrents, com quedarà? Enguany,
pràcticament, haurem gastat uns 5 milions d’euros en neteja de
torrents. Per a l’any que ve hi ha dins ABAQUA, em sembla,
uns 4 milions d’euros per fer neteja de torrents i, a més, pensam
tenir-ne de Madrid. S’estan licitant ara els darrers, creim que és
fonamental també per evitar les inundacions que tots sabem que
es produeixen en aquestes èpoques i, si no hi ha res de nou,
tornarà a ser una de les actuacions importants, dependrà,
lògicament, també de la negociació amb Madrid, igual que en
dependrà tot el tema de les dessaladores, de les depuradores,
etc., perquè si Madrid es banya com s’ha de banyar i el Sr.
Alorda amb això sempre reclama que a Madrid facem el màxim
de feina, enguany ho hem fet, de fet hem aconseguit unes
quantitats molt importants que estaven un poc en el limbe. Per
tant, nosaltres comptam que l’any que ve no hem de quedar
darrera.

Transferències als consells i a les empreses públiques. Bé,
les transferències als consells, com vostè també bé sap i s’ha
comentat moltes vegades, no es faran en aquesta legislatura o
almenys per ara no estan previstes, no són la nostra prioritat, la
nostra prioritat és atendre el ciutadà el millor possible i aquestes
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transferències no donen cap garantia ni una sinó que moltes
vegades tot el contrari, en qüestió d’agricultura mateix estan
més mal servits i amb això coincidim totes les organitzacions
professionals agràries, la conselleria i qualsevol de les persones
que pugui estar dins aquests sectors, de fet, tenc molt clar que
si hagués hagut aquestes transferències suposava que es
gastassin molts més doblers en infraestructures i, per tant,
arribarien menys doblers al sector.

Com queden les empreses públiques? Bé, nosaltres aquí el
que ens interessa és que hi hagi una racionalització dels serveis
a nivell intern de totes les empreses i una centralització dels
serveis comuns. Com també ja se sap, a SEMILLA i a  IBABSA
està prevista una fusió per absorció; el tren Badia anam cap a
una dissolució, creim que ja no hi havia motius per haver-la
fundada mai, no hi havia cap motiu ni un, s’hagués pogut fer
des de la direcció general perfectament, almenys això pensam
nosaltres; SFM, CTM, FOGAIBA, IBAVI, ABAQUA i Espais
de Natura queden igual. Els consorcis d’aigua la intenció és
deixar-los tots en un tot sol. El COFIB queda igual, i el Jardí
Botànic de Sóller queda igual.

Quant a Carn Illa, que no és pública l’empresa, però que és
una participació important d’un 49% i pel que és l’empresa que
gestiona l’escorxador, nosaltres creim que no es poden perdre
950.000 cada any i que hem de sanejar-la i racionalitzar la seva
dimensió i finalitat de cara que doni un bon servei tant al sector
primari com també al sector de carnissers  i proveïdors.

Crec que amb això he contestat un poc, almenys, a tot el que
he apuntat i que m’han passat, si no, hi ha la segona volta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica
dels grups que han intervengut té la paraula, per un temps de
cinc minuts, el Sr. Bonet. Compartiran temps també? No. Sr.
Bonet, idò un temps de cinc minuts. Té la paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li agraïm la
resposta que ens ha donat. Permeti’m que comenci contradient-
li una cosa que vostè ha afirmat, però bé, són opinions diferents.
Vostè deia que el sector té molt clar que les transferències de
competències voldrien dir que són més despeses i tal, crec que
no és així, vull dir, crec que no té perquè ser així. El que sí és
una complicació administrativa afegida és el fet que l’Estatut
doni les competències als consells per a determinades qüestions
en matèria normativa i que, de moment, encara ho hagin de fer
des de la conselleria quan en realitat, bé, d’això hi ha informes
del Consell Consultiu i, ja li dic, és una complicació amb la qual
es trobaran i que hauran de resoldre de qualque manera.

Botant d’un lloc a l’altre tal com ha fet vostè també, respecte
dels residus d’origen animal em diu que des de fa uns mesos ho
du el consell insular, clar, no hi ha cap línia de colAlaboració vol
dir amb això? Perquè pel que jo tenc entès els mitjans dels quals
disposava el consell insular o l’empresa que s’encarrega
d’aquestes coses no eren els adequats per al tractament
d’aquests residus, per tant, no sé, m’estranya que tampoc no hi
hagi cap tipus de colAlaboració entre la Conselleria
d’Agricultura i el Consell de Mallorca.

Una cosa que m’he oblidat de demanar-li, i per ventura és
una equivocació meva, perquè vostè diu que som dos contra un,
però en realitat som vint contra dos i per ventura m’ha passat,
un ajut que hi havia al ca mallorquí i que no hem trobat en el
pressupost d’enguany.

Respecte de Serveis Ferroviaris, bé, confiarem que el
manteniment de vies, la unificació de contractes, això que ens
ha explicat, sigui suficient, ho veurem sobre la marxa i en farem
el seguiment que correspon. A nosaltres ens ha semblat que el
pressupost era poc quan l’hem revisat. He fet un oblit d’una
consulta que li volia fer, aquests comentaris que hem escoltat a
la premsa durant els darrers mesos i que vàrem tenir oportunitat
de parlar a la interpelAlació de l’altre dia sobre la baixada de
freqüències tant de transport terrestre com de metro, bé, si això
té algun reflex en aquest pressupost o no el té i que ens ho
pogués explicar. 

No m’ha parlat de les inversions de caràcter immaterial que
li havia demanat, de totes maneres, per l’hora que és, si de cas
com que són moltes partides a diferents programes li agrairia,
per ventura, una informació per escrit en aquest sentit durant el
procés que començam.

Poc no ha parlat de la Llei de barris en aquesta segona
intervenció, la incomplirà?, el Sr. Carbonero li ha recordat que
són 10 milions anuals, que és una obligació legal que té.

Bé, no em vull allargar molt més per l’hora que és i perquè
és la primera fase del que és aquesta tramitació dels pressuposts
i tendrem oportunitat de tornar-ne a parlar, però sí que voldria
dir a mode de conclusió que vostè s’ha permès anunciar
augments als pressupost en determinades partides, en
determinades àrees que nosaltres -com hem dit públicament-
pensam que són gràcies a la millora del sistema de finançament
en realitat. Imagín que van per aquí els tirs.

S’ha permès confiar avui en el conveni ferroviari d’una
manera que, compartesc amb el Sr. Alorda, no li havíem sentit
ni a vostè ni a ningú del Grup Parlamentari Popular fins ara, no?
Per tant, això ens alegra i per a nosaltres és un indicatiu que
reivindicaran aquest conveni ferroviari, qüestió que ens havia
generat certs dubtes per la seva actitud durant els darrers mesos.
S’ha permès reconèixer que el govern anterior havia fet una
política de contenció que vostè continua, perquè ens ha dit que
en realitat moltes partides ja les havien trobat rebaixades i les ha
augmentades.

Bé, en aquest sentit ja li vaig dir que la seva exposició del
dia de la compareixença m’havia semblat una mica continuista,
vostè va dir que no, que les coses es farien d’una manera, supòs
que sí evidentment, però sí que veim una sèrie de diferències
que no compartim com aquesta desconfiança que ens sembla
que té cap a l’agricultura ecològica, això que siguin refractaris
a continuar els projectes del tren, refractaris, eh?, perquè crec
que al final ho hauran de fer, però sempre hi ha com aquest
dubte de si han de continuar o si no han de continuar i
refractaris al que és... o desconfiats envers el que és la política
d’habitatge. 
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De la seva explicació i dels números que ens presenta veim
l’esforç que han fet en matèria d’agricultura, que l'hi lloam, però
també creim es podia haver fet un esforç en política d’habitatge
o transport públic que en el moment de fer esmenes en podrem
parlar amb més detall. 

Li vull agrair la compareixença, a vostè i a l’amplíssim
equip que l’acompanya. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per part nostra, quan li apuntava que
estàvem decebuts és que sincerament m’ha de reconèixer que
com a governant és molt trist veure concretament en matèria de
tren, per posar una gran inversió, la ilAlusió i l’empenta que té a
tants d’indrets de l’Estat, les grans inversions que provoca i el
que genera en l’àmbit econòmic i d’oportunitats, ara pensam en
el corredor, veure que aquest pressupost baixa en picat respecte
de despesa 2010 i que té una dificultat de creure-hi.

Li he parlat del conveni ferroviari perquè vostè mateix l’ha
citat dins una relació de possibilitat que entrin, tot i que
efectivament com diu al principi acaba dia 31 de desembre del
2011. Ja li he dit sempre que ens trobarà reivindicant-ho. I a
més voldria que m’explicàs una cosa perquè allò del conveni, hi
ha aquestes anualitats, però el que no entenc és que cada vegada
insisteixi o mantengui que no existeixen les ajudes estatutàries.
És a dir, quan les va dir el Sr. Matas, si vostè se’n recorda, és
que semblava que venien 200 milions d’euros davall el braç
cada any, que ja els podíem pressupostar cada dia perquè la
disposició transitòria novena era això, eren 225 milions, que els
podíem posar ja!, ara no en posen ni un, però és que em diu que
els 23 milions de l’any 2008 tampoc... o de l’any 2010, no els té
ni en confia, els 32 milions de l’any 2011 ni els té ni en confia,
i així com ho diu tenc la sensació que em diu... o els 30 milions
que també s’acumulen a aquesta aportació del tren, perquè és
prioritari fer Artà que no fer una altra cosa. L’escolt i sembla
que la disposició transitòria novena també s’ha volatilitzat, ja no
l’Estatut, no, bé, és greu. Jo no ho diria amb aquesta... , pot
pegar al Govern de Madrid i fins i tot, si ha tengut socis locals,
faci el que trobi, però plantem cara, perquè cada vegada que
hem dit després posem un plet, reivindiquem que es compleixi
una normativa, ens han dit de tot. 

I em diu si tenim dubtes, és que han votat tres vegades en
contra en aquest parlament d’exigir el compliment íntegre del
convenir ferroviari, tres vegades. És clar quan un ho miri, quan
l’advocat que té un plet miri el que passava, dirà “bé, no sé què
passava, però el Parlament va votar tres vegades en contra”.
Crec que en això ens convé una altra actitud, talment li ho dic.
Reivindiquem-ho, tots els que hi ha, els 443, i facem un segon
conveni ferroviari 2012-2015 i quan li dic de posar un poc de
coratge, no li dic allò del Sr. Matas que va posar tot el conveni
de carreteres íntegre!, el primer any!, tot l’impost ambiental
íntegre el primer any, l’impost de lloguer de cotxes, havien de
posar un impost de lloguer de cotxes, es va pressupostar íntegre
el primer any i ni es va posar l’impost.

Efectivament, estic d’acord amb els portaveus que no és
exactament trobar-te amb una crisi en el 2010 en què els
ingressos els has pressupostat racionalment i resulta que cauen
en picat. Són dos models. De totes maneres, hem de reaccionar
i ens obliga veure que no tornen deure, els grecs no tornen el seu
deute, a Itàlia hi ha uns dubtes substancials i hi ha un moment
en què no sabem què passa amb els deutes públics estatals. És
evident que, a tothom li convé ser molt rigorós i transmetre
confiança perquè si no també s’han de cobrar els 300 milions
d’euros de deute que m’imagín que voldrà posar, perquè aquest
pressupost té més de 1.000 milions de deute, més de 1.000
milions, que algú haurà de posar; 300 que els ha d’aportar
directament el públic mitjançant bons, però 700 que ha de posar
un banc. Convendrà donar-li garanties i tranquilAlitat, no?

Crec que serà bo perquè si insistim en aquesta sensació,
home, no ho sé, vostès... ja ho veurem, de moment el gran
problema de liquiditat que ha tengut vostè i que té aquest
govern, hi ha hagut una caiguda d’ingressos, però hi ha hagut un
gran problema de liquiditat de no haver fet els préstecs, de no
haver subscrit, amb la quantitat que es pretenia l’any 2011, tens
els 700 milions dins la butxaca, no és el mateix que no tenir-los.
Això és bastant senzill. Hi ha més elements, hi ha més elements.

Veig que vostè va als 40 milions a la SFM, van als 1.000
milions generals i anem a veure si entre tots reconduïm aquesta
situació. Crec que serà important.

En aquest sentit, sí que li vull demanar allò d’Artà, perquè
és clar, deixar-ho així com està no pot ser. Per tant, hi ha
d’haver aquest compromís. Confio que vostès tenen molta
confiança que els nous governants a l’Estat, siguin qui siguin el
2012 ajudarà a resoldre aquesta situació, no la veig reflectida
aquí, però jo hi vull pensar.

Quan va passar al Palau de Congressos, havien de pagar
només 30 milions i d’una atracada varen passar a 110 i el Partit
Popular va trobar immediatament que podien posar els altres 80
tranquilAlament!, 80 milions els traurien d’un calaix i que no
podíem aturar les obres perquè era al Passeig Marítim. Jo li dic,
la carretera d’Artà no és al Passeig Marítim o el tren d’Artà no
és al Passeig Marítim, però tampoc no el podem deixar així. No
ho podem deixar així.
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Dit això, la resta, comprenc i compartesc amb vostè que la
situació és difícil. Crec que distingiria més la línia ecològica de
l’agricultura dels transgènics. Crec que hi ha d’haver,
efectivament hi pot haver moltes línies, però la idea que hi
hagués una partida i una concreció, crec que li donava un
protagonisme que pens que és positiu.

També -i acab- li vull expressar que ho he dit en positiu que
s’ha fet un esforç en agricultura. No li amagaré que també tenim
preocupació. El moment que viu el sector, no li ho he d’explicar
a vostè que el coneix molt millor, és un moment en què ens
necessita. Necessita l’Administració i necessita des de la
racionalitat i des de l’esforç no el pot deixar. Veure que baixam
respecte de 2010 és evident que, tot i comprendre els motius, a
tothom li causa molta preocupació. M’imagín que a vostè
també.

Per últim, en la Llei del sòl conec perfectament el tema
d’anar i tornar. Ens pensàvem que s’havia arribat a un principi
d’acord en un text molt parlat, en què ens entendríem i bé, algú
no va voler o no hi va haver la manera i tot l’esforç de tres anys
i mig, ja sap que... el sent a vostè i sembla que ha de tornar
començar de zero. Em sabria greu, de totes maneres tot canvia
tant que no queda més remei, però vaja, aquest sí que té una
conseqüència immediata pressupostària menor i en parlaríem un
altre dia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per acabar, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies. Molt breument, simplement li vull mostrar
el nostre convenciment que aquest pressupost és una eina més
per transmetre aquesta confiança que la nostra comunitat
necessita, que els ciutadans de les Illes Balears necessiten per
afrontar uns temps difícils. És una manera d’entendre el govern
com un element més per superar la crisi que passen les empreses
i les famílies.

Realment el grup parlamentari no pot fer més que felicitar-lo
perquè ha demostrat que és possible una altra manera de fer
política presidida pel rigor, per l’austeritat, per la credibilitat en
els números que estic segura que donarà bons fruits per a la
qualitat de vida dels ciutadans de les Illes Balears, per a la
millora de la nostra economia i perquè superem d’una vegada
per totes la situació en què ens trobam. 

Estic convençuda que el criteri de prudència que ha mostrat
amb els ingressos, no és una falta de confiança en el futur, ni
amb la recepció que tendrem, si les coses van com esperam per
part de Madrid a l’hora de rebre ingressos. És el que ha de fer
qualsevol governant, no comptar amb el que no tens i quan ho
tenguis apuntar-ho, ho he dit abans i ho repetesc ara.

Han fet molt bé fent-ho així, massa malament ens ha anat
fent-ho a l’inrevés, rebre 57 milions i pressupostar-ne 200, crec
que no és un exemple per ningú i estic molt contenta que el
Partit Popular no ho faci, ni en aquest cas ni en cap altre. Però
estic convençuda que el que li passa a aquest conseller no és que
no tengui coratge, sinó que dóna mostra de responsabilitat i de
rigor. Sempre trobarà el Grup Parlamentari al seu costat per tot
allò que tengui a bé encomanar-nos i sobretot farem un gran
esforç per transmetre a la ciutadania els objectius d’aquest
pressupost i aquelles necessitats que han considerat prioritàries
i que procurarem atendre entre tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Sr. Conseller ara sí, en torn de
contrarèplica i per acabar té un torn de cinc minuts, si vostè vol,
l’allargarem, però ...

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

No ho sé perquè haurem d’anar a sopar. Bé, el primer que
vull fer és donar les gràcies pel to que han tengut, cadascú
defensant les seves postures, i jo esper també no haver, llevat
d’aquesta pardaleria que em caracteritza, com també el Sr.
Alorda amb la seva pròpia, vosaltres sou més seriosos, però el
Sr. Alorda i jo mateix tenim un poc més de pardaleria, no sé si
és la part forana o què, però bé, jo crec que ens fa un poc més
passables segons quines històries.

Transferències. Sr. Bonet, el sector no les volia, entre altres
coses perquè quan -estic parlant d’agricultura-, entre altres coses
perquè la simple transferència només de l’estructura suposava
incrementar un 10%, a causa dels convenis colAlectius que hi
havia, un 10% els costos del personal i ens deien que aquest
10% ens ho llevarien a nosaltres. A l’estatut ho diu,
efectivament ho diu. Però també li vull recordar que el varen
tenir dos anys damunt la taula vostès. Vull dir que donam
voltes, de la mateixa conselleria del PSOE, al Consell Insular de
Mallorca del PSOE, vull dir que varen fer moltes voltes. I li he
de ser sincer, crec que varen fer bé no fent-les. És la meva
opinió, crec que varen fer bé no procedir.

De residus animals, efectivament, no existeix colAlaboració
entre el consell i la conselleria a nivell econòmic perquè és una
responsabilitat seva i altres coses són responsabilitat nostra. Què
ha passat? Que en determinats moments, ens ha passat el mateix
amb l’escorxador, tal vegada la Conselleria d’Agricultura, el
Govern balear en el seu moment va adquirir determinats
compromisos que puntualment no havia motiu per assumir-los,
però es varen assumir. Ara el que feim tornar un poc al seu lloc
les coses.

M’ha comentat l’ajuda al camp mallorquí que no hi és. Bé,
aquí tendríem per discutir molt més de cinc minuts. Jo crec que
no s’han de donar ajudes que distorsionin, a més la Unió
Europea ho prohibeix, que distorsionin la competència entre
empreses. Estic segur que en això coincidim amb vostè, Sr.
Bonet. I ajudes a compte de l’explotació per haver fet les coses
malament, o perquè no n’han sabut més tampoc. I no es poden
disfressar davall línies de suposades concentracions de
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cooperatives. I això és seriós perquè estam parlant de 400.000
euros durant cinc anys, 2 milions d’euros. Així ja m’agradaria
a mi que m’ho enviessin a la meva empresa, si en tenc alguna en
un determinat moment. Hem d’anar alerta amb el que
comentam. I no parl més d’aquest assumpte, després n’hi puc
parlar personalment, però m’estim molt més fer-ho a nivell
personal perquè sé cert que encara em donarà més raó.

Amb les freqüències nosaltres estam analitzant les
situacions. Miri, ens hem trobat que realment amb una fidelitat
important de dades, ningú no es va entretenir a estudiar quantes
persones pujaven i davallaven de les estacions d’un lloc i d’un
altre i hem hagut de fer estimacions. Ara, ja miram quants van
d’un lloc a un altre, d’una estació a una altra. És curiós que
ningú no s’hagués entretingut en fer això, és molt important
perquè amb les estadístiques després pots prendre decisions. Per
tant, ens preocupa.

En relació amb les inversions immaterials, tenia el paperet
per aquí i l’he perdut dues vegades. Bé, en educació ambiental
tenim projectes d’inversió, en educació ambiental 320.000
euros, en centres ecoambientals 145.000 i en educació de la mar
100.000 euros. I les que tenim dins el sector agrari, n’hi ha un
munt, però li diré dins el foment del sector agrari en tenim
120.000, que es reparteixen en prevenció i control de plagues,
actualització de (...), lluita contra els fongs, etc. En ramaderia
412.000, en adquisició de material fungible, gestió telemàtica
ramadera, accions formatives, execució de programes sanitaris
ramaders, indemnitzacions, en qualitat alimentària 66.000, en
investigació i formació 347.596. Un total d’1.020.590.

Mirin, no tenc cap desconfiança en l’agricultura ecològica,
ni en la convencional ni en la integrada. El que passa és que
cada una té el seu lloc i si una cosa té un 5% de pes, no li hem
de voler donar un 95% del pressupost, perquè ho faríem
malament, estaríem forçant una situació irreal i això jo crec que
no és bo. Construir castells a l’aire, quan lleves l’aire, s’arrien
una castanya que fa por. I nosaltres no tenim motiu per
promocionar coses que són irreals.

Miri, jo no he rebutjat mai el tren, jo m’he cansat de dir que
no. El que passa és que estic mirant totes les possibilitats. Jo he
dit un dia i un altre, una vegada i una altra quan m’ho han
demanat, que nosaltres no hem renunciat al conveni ferroviari,
nosaltres el volem demanar. El que passa és que he tengut la
sensació sincerament que de vegades ha interessat pel joc polític
que em diguessin que hi renunciàvem. No, no hi he volgut
renunciar mai, em giren les paraules. Vostè és especialista en
això, Sr. Alorda, en jugar un poc per les voreres d’aquests
canvis. Que hauríem pogut fer més esforços i tal, possiblement.
Hi ha una dita mallorquina que diu que: quan diuen que no
poden pus, encara poden un poc més. Això sempre és ver.

De les ajudes estatutàries, Sr. Alorda, li vull dir que
efectivament, pareix ser que algunes han arribat i varen arribar
fa estona, molt abans que nosaltres entràssim i no sé on se n’han
anat, encara no ho he pogut esbrinar. Bé, no sé si s’han
volatilitzat, o s’han emprat com altres partides finalistes per
pagar altres coses. I això ha passat, pareix ser i segons em
conten, moltes vegades. Ens hagués anat molt millor que
venguessin i pagassin el deute que tenim amb els proveïdors
directament per allò que eren, però pareix ser que les nòmines

de tot el personal de la comunitat autònoma era més important,
i ho entenc també.

Jo no he votat mai en contra de discutir el conveni ferroviari,
no crec que haguem votat en contra mai el Partit Popular. No,
el que passa és que..., no, vostè fa el seu joc i hi fica dues o tres
coses que no es poden acceptar. Clar, si vostè..., avui a la moció
ens deien és que a més ens insten perquè hi hagi la neteja.
Escolti, la neteja ja està en marxa fa estona. Però com que venia
dins la mateixa moció..., jo que som nou amb aquests temes,
quan ho he vist..., o abans quan ho veia pensava, cony així
mateix perden molt de temps en beneitures en aquesta casa,
perquè podríem anar molt més seriosament i dins una empresa
privada ho arreglaríem en cinc minuts.

El deute de no tornar. També em fa gràcia que al Parlament
hagi sentit un dia i un altre “i vostès fan comptes destinar el
20% del pressupost a tornar els deutes”. I com ho fan vostès a
ca seva?, o no tornen els deutes?, és que si no tornam el deute
en la situació actual, serem com Grècia i com a Grècia no hi
hem de ser..., eh?

(Remor de veus)

Bé, però de cap manera no es pot plantejar seriosament no
tornar els deutes als bancs, amb un refinançament si es pot,
endavant i tal, però escolti, això és una bogeria. Qualsevol
particular que digui no torn els deutes, sap que li prendran la
casa, la seva, la del padrí, la de la tia i tot el que hi vagi darrera.

Quant a problemes de liquiditat. Efectivament en tenim,
però és que als tres darrers pressuposts hi ha hagut un dèficit de
1.000 milions d’euros mal comptats. És a dir, el problema ve
d’enrera. Jo no sé si ho sabien, jo ho he sabut ara, quan he
aterrat en aquesta conselleria. Per tant, em preocupa.

Quant a agricultura ecològica i transgènics i coses
d’aquestes, crec que requereix un debat particular, amb gent que
en sàpiga i que ens pugui ilAluminar tant a vostè com a mi de les
bondats i les no-bondats d’una i altra agricultura, perquè ni es
oro todo lo que reluce, ni tothom és el dimoni. I la situació del
sector agrari, efectivament, és complicada, a posta també hem
aconseguit pagar-los, si no hi ha res de nou, d’aquí a finals
d’any totes les ajudes, que li vull recordar que n’hi ha del 2008,
2009 i 2010 i, si no ho record malament, eren de l’anterior
legislatura. Per tant, a mi em preocupa especialment i vostè sap
que en aquest tema som molt, molt sensible.

Si m’he deixat alguna cosa m’han de disculpar. Estic a punt?
Més o manco he complit, no és ver?
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, tenia cinc minuts i només en du nou, estava disposat a
donar-li mitja hora més, però veig que no ha fet falta.

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

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller. I com es diu, una vegada esgotat l’ordre
del dia d’avui s’aixeca la sessió. Agraïm al Sr. Conseller i a tot
el seu equip que hagin vengut aquí a explicar-nos aquest
pressupost.

Moltes gràcies. Bones tardes a tots.



242 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 14 / 15 de novembre del 2011 

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 14 / 15 de novembre del 2011 243

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


