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EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions, que
crec que sí.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, president. Assumpció Pons substitueix Santiago
Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions?

LA SRA. PALAU I COSTA:

Cati Palau substitueix Vicenç Serra.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Aina Aguiló substitueix Fernando Rubio.

EL SR. PRESIDENT:

En aquest costat no n’hi ha més i en aquest tampoc.

Molt bé.

Compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, per tal d'informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.

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 2013, escrit RGE núm. 8412/12.

Assisteix a la sessió el Sr. Gabriel Company i Bauzá,
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori acompanyat
de: la Sra. Margaret Mercadal i Camps, directora general de
Medi Rural i Marítim; el Sr. Joan Simonet i Pons, director
gerent del Fons de Garantia Agrari i Pesquer de les Illes Balears
(FOGAIBA); la Sra. Margalida Rubí i Cano, directora gerent de
Serveis de Millora Agrària (SEMILLA); la Sra. Noemi Vila i
Merino, directora gerent de l’Institut de Biologia Animal de les
Illes Balears (IBABSA); el Sr. Salvador Pedrosa i Payeras,
director general de Recursos Hídrics; el Sr. Jaume Ferriol i
Martí, director executiu de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental (ABAQUA); el Sr. Joan Mesquida i
Sampol, director general d’Ordenació del Territori; la Sra.
Maria Magdalena Servalls i Martorell, directora gerent dels
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA);
la Sra. Neus Lliteras i Reche, directora general de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic; el Sr. Eduardo Parga i
Francos, director gerent de l’Institut Balear de la Natura
(IBANAT); el Sr. José Maria Vicente i Martorell, director
d’Espais de Natura Balear; el Sr. Jaume Porsell i Alemany,
director general d’Arquitectura i Habitatge; el Sr. Roberto
Cayuela i Reixach, director gerent de l’Institut Balear
d’Habitatge (IBAVI); el Sr. Juan Salvador i Iriarte, director
general de Transports; el Sr. José Ramón Orta i Rotger, director
gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca; el Sr. José Carlos

Caballero i Rubiato, president de la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears -vull pensar que és José Carlos ...

(S'escolta una veu de fons que diu: no és aquí)

Ah!, idò així, si m’he equivocat tant fa; la Sra. Maria José
Marco i Landazábal, secretària general; Sr. Lorenzo Rigo i
Rigo, secretari gerent Adjunt; Sr. Jaime Olascoaga...

(S'escolta una veu de fons que diu: no hi és)

... Sr. Gaspar Oliver i Juan, assessor; Sra. Olivia Cortés i
Jones, cap de Gabinet; Sr. Andrés Lasaga i Fernández, cap de
Premsa; Sra. Maria José Llompart i Roig, cap de Secretaria.

De totes maneres, hi siguin o no, jo els dic que han batut un
rècord.

Per tant, ara té la paraula el Sr. Gabriel Company i Bauzá
per fer l’exposició oral i sap que no té limitació de temps. Té la
paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots. El primer
de tot dir que m’agrada que tot l’equip de la conselleria,
almanco al debat pressupostari sigui present aquí, perquè és una
manera que conegui una mica com es mou el Parlament, els
debats que s’hi produeixen etc. Per tant, és una conselleria
àmplia, amb molts de departaments, però és bo per a tot l’equip
perquè així veim com funciona un lloc o un altre, etc.

Bé, el pressupost de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori ascendeix per a l’exercici 2013 a
230.312.586 euros, la qual cosa suposa un 0,39% menys que a
l’exercici anterior. Per direccions generals, resulta que la
Direcció General de Recursos Hídrics és la de major pes
específic en el pressupost total, amb un 33,61%. Això és a causa
de les transferències anuals que ha de realitzar a l’Agència
Balear de l’Aigua, adscrita a aquesta direcció general. A
continuació vendria la Direcció General de Transports amb un
pes del 25,48% que també està motivada per les transferències
anuals a l’empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca. La Direcció
General de Medi Rural amb un 17,5%. La Direcció de Medi
Natural suposa l’11,4%. La Direcció General d’Arquitectura un
3,29% i la Direcció General d’Ordenació del Territori amb un
1,75% del pressupost, són la resta de direccions que conformen
tota la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Pel pes específic de les diferents direccions generals, en el
pressupost total, per al 2013 seria: Secretaria General,
17.696.793 euros. Recursos Hídrics, 77.417.574 euros. Medi
Natural, 25.416.065 euros. Ordenació del Territori, 4.034.462
euros. Medi Rural, 39.490.526 euros. Arquitectura, 7.574.795
euros. I Transports, 58.682.771 euros. Total, com he dit:
230.312.586 euros.
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Quant a les empreses públiques que tenen un pes important,
ABAQUA té un pressupost de 102.181.414 euros. IBANAT,
10.475.000 euros. Espais de Natura, 6.141.673 euros. SITIBSA,
717.108 euros. SFM, 74.722.124 euros. CTM, 31.926.117
euros. IBAVI, 24.214.212. SEMILLA, 9.955.780 euros.
IBABSA, 3.459.811 euros. I FOGAIBA, 54.808.172 euros.

En resum, les aportacions de la conselleria a les seves
empreses adscrites augmenten enguany un 8,56%, passant de
132.012.724 euros a 143.315.006 euros, la qual cosa suposa un
62% del pressupost total d’aquesta conselleria. Les aportacions
aniran a través del capítol 4 des de la conselleria a les empreses
públiques, capítol 4 serà de 76.238.115 euros i capítol 7 serà de
67.076.891 euros. Com els dic, el pes específic de les empreses
públics dins la conselleria, amb un pressupost total de
230.312.586 euros, hem de dir que les empreses públiques, com
ja he comentat, és de 143.315.006 euros, mentre que la resta del
pressupost seria de 86.997.580 euros.

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 centres gestors
següents: Secretaria General, Direcció General de Recursos
Hídrics, Direcció General de Medi Natural, Direcció General de
Medi Rural i Marí, la d’Ordenació del Territori, Arquitectura i
Transports.

La Secretaria General té un pressupost per a l’any 2013 de
17.696.793 euros, el que suposa un 8,28% del pressupost total
de la conselleria. S’estructura econòmicament en dos
subprogrames, el 711A01, que engloba les despeses de
funcionament dels serveis generals, econòmics, recursos
humans, serveis jurídics, informàtics, etc. La Secretaria General
exerceix les funcions que recull la Llei 38/2001, de règim
jurídic de l’administració de la CAIB i està estructurada en 3
àrees que duen a terme, com he dit, la gestió econòmica,
jurídica i de personal i assumptes generals. També té
encarregada aquesta Secretaria General, entre d’altres, la
confecció del pressupost, la gestió i l’execució pressupostària de
la conselleria. 

La Secretaria General també té 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.

L’altre subprograma és el 443A01, que dins la Secretaria
General també s’inclou la Comissió Balear de Medi Ambient.
És un òrgan colAlegiat, com saben vostès, que està format per
representants de diferents administracions públiques i que té la
consideració d’òrgan ambiental de la CAIB, en relació als
projectes, plans, o programes subjectes a avaluació d’impacte
ambiental, o avaluació ambiental estratègica i amb altres
matèries previstes a la normativa vigent. La Comissió Balear de
Medi Ambient no disposa de pressupost propi, per tant, està
inclosa dins la Secretaria General.

En relació a la Direcció General de Recursos Hídrics, hem
de dir que té un pressupost de 77.417.174 euros. És la primera
en dotació pressupostària, ho he comentat abans i que suposa un
33,83% del total del pressupost. Per capítols, ho tenen a la
memòria, però bé, el capítol 1 és d’1.802.187 euros; el capítol
2, 116.000 euros; el capítol 4, 5.008.128 euros; el capítol 6,
32.224.861 euros; el capítol 7, 38.265.998 euros. Experimenta
un augment en relació amb el pressupost de l’any passat, això
s’explica sobretot per les transferències que se faran a l’Agència
Balear de l’Aigua. Dins aquesta àrea la conselleria té l’objectiu
principal de la revisió del Pla hidrològic, amb una millor gestió
de l’aigua, un replantejament de les noves infraestructures,
prioritzant les interconnexions, que permetin una millor
distribució. Es milloraran també el compliment dels objectius de
la directiva marc quant a sostenibilitat. Tot això, com a
conseqüència de les diferents peticions de colAlectius,
associacions i administracions, l’opinió dels quals s’ha de tenir
en compte. L’esborrany, informat pel Consell Balear de l’Aigua
aprovat pel Govern balear, tots saben, ho hem comentat moltes
vegades, del Pla hidrològic era molt diferent al que després se
va aprovar.

També s’impulsarà la renovació del conveni amb el Govern
central, un Pla de conservació de torrents com a corredors verds,
procurant la seva neteja periòdic i una correcta canalització. Es
duran a terme actuacions encaminades a solucionar la
contaminació de l’aigua per nitrats, però respectant el cabal
d’aigua de regadiu per a pagesos i ramaders, cosa que també ja
hem duit en aquest Parlament. I s’optimitzaran els recursos
propis interns, reduint les externalitzacions que encareixen els
costs dels projectes. 

S’estructuren els següents programes. El proveïment
d’aigües, el programa de sanejament i depuració d’aigües i el
programa de domini públic hidràulic. El pressupost de cada un
d’ells té les següents evolucions. Serveis Generals seria de
116.000 euros. El programa de proveïment d’aigües, 38.786.952
euros. El programa de sanejament i depuració, 36.627.185
euros. I el programa de domini públic hidràulic, 1.887.033
euros. L’increment més significatiu es produeix en el programa
de proveïment d’aigües que augmenta quasi un 300% en relació
amb l’exercici anterior.

Quant al programa de proveïment d’aigua, 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 per les realitzades juntament amb els
ajuntaments beneficiaris amb la fórmula del consorci. Inclou les
obligacions d’amortització i interessos de les obres executades.
Aquest programa suposa el 50% del pressupost total de la
direcció general i, com he dit, s’ha incrementat un 298,97%
respecte de l’any 2012, la qual cosa ve motivat per l’augment de
les amortitzacions dels préstecs contrets per ABAQUA en
exercicis anteriors i també per l’increment del capítol
d’inversions en depuradores.

Quant al programa de sanejament i depuració d’aigües
corresponent 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 de 2000, per la qual
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la
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política d’aigües. L’activitat principal del programa és el
finançament als ajuntaments, empreses públiques i empreses
concessionàries que prestin el servei de depuració per a les
inversions en obres i instalAlacions, per als costs 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 aprofitaments hidràulics realitzats a càrrec del
cànon de sanejament d’aigua.

Es modifiquen alguns elements tributaris del cànon de
sanejament d’aigua, incrementant-ne la quota, al voltant d’un
10% i fixant-ne una tarifa progressiva pel que fa a la quota
variable, aplicable als habitatges i establiments hotelers, que en
tot cas no afecta el primer tram de la tarifa, consum de fins a 6
metres cúbics al mes i en el qual es manté el gravamen actual.
I se suprimeix el supòsit de no-subjecció relativa a la
reutilització d’aigües depurades, aplicades en essència en els
camps de golf, sense perjudici de la fixació d’una nova
bonificació del 50% sobre la quota, per a tots els casos en què
el consum d’aigua depurada ultrapassi el 60% del consum
mensual del subjecte passiu.

Dins l’àmbit d’aquest mateix impost, se sotmet el dret i la
quantia de les indemnitzacions a favor de les entitats públiques
que facin obres i instalAlacions de depuració a la planificació que
faci la conselleria competent en matèria de medi ambient, com
també a les disponibilitats pressupostàries de la comunitat
autònoma, de la mateixa manera que ja es preveu amb la
normativa reglamentària vigent, relativa a les indemnitzacions
per a despeses de conservació i manteniment d’aquestes
instalAlacions. Suposa el 59% del pressupost total de la direcció
general.

El programa del domini públic hidràulic, protecció i control
de la Directiva marc de l’aigua. Té per objecte donar
compliment a la Directiva marc de l’aigua pel que fa al
seguiment de l’estat de les aigües de les Illes Balears i el control
de les substàncies prioritàries que contenen. Aquí tenim un
capítol 1 dotat amb 1.802.187 euros i un capítol 6 amb 84.850
euros.

Ara els comentaré el referent a l’Agència Balear de l’Aigua,
coneguda més com ABAQUA, que és l’empresa pública que hi
ha dins aquesta direcció general. Té competències en matèria
hidràulica i de qualitat de les aigües i en matèria de qualitat
ambiental, residus i litoral. Per a l’exercici 2013 es realitzarà un
important esforç de contenció de la despesa en època de crisi,
sent un pressupost ajustat a la situació econòmica vigent.
Seguirà sent objectiu 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 qualitat de l’aigua i la seva
reutilització dins l’agricultura. També s’incrementa l’esforç en
el manteniment de les citades 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 instalAlacions depuradores, per adequar-les a les
millores tècniques i intentar solucionar els problemes de
subministrament i qualitat en l’abastiment d’aigua en alta en els
municipis que tenguin problemes. Des de l’Agència se posarà
especial atenció en la millora i manteniment de torrents, així
com en l’explotació i manteniment de totes les infraestructures
hidràuliques que són competència de l’administració
autonòmica.

Per a l’exercici 2013 ABAQUA comptarà amb un
pressupost de 102.181.414 euros. Hem de destacar aquí que hi
ha un augment important en el capítol 6, un 21,51% que se
destinarà a realitzar inversions en depuradores, així com també
del capítol 9, de variacions de passius financers que ha crescut
un 812,92% i inclou a més de la partida d’inversions abans
esmentada, l’increment de les quotes per a amortització de
préstecs contrets. Les transferències que ABAQUA rebrà de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori seran pel
capítol 4 de 4.909.611 euros; pel capítol 7 de 33.343.562 euros.

Passam ara a la Direcció General de Medi Natural. Amb un
pressupost de 25.415.065 euros, suposa l’11,89% del total de la
conselleria. Els pressuposts distribuït per subprogrames
d’aquesta direcció general que ara els comentaré. Hi ha tota una
sèrie de subprogrames, espais de rellevància ambiental, gestió
d’espais naturals, gestió de residus i els detallaré un per un amb
una breu descripció.

Programa d’espais de rellevància ambiental, aquest
subprograma té un pressupost de 155.000 euros i representa el
0,61% del pressupost total de la direcció general. Té com a
actuacions principals l’ordenació i la declaració d’espais
naturals protegits, valoració d’instruments de planificació, plans
i acords nacionals i internacionals de biodiversitat, etc.

Quant al programa de gestió d’espais naturals protegits,
parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques inclou les
dotacions econòmiques a favor de l’empresa Espais de Natura
Balear, a fi de dotar-la dels mitjans humans i materials
necessaris per a la consecució dels seus objectius. Hem de dir
que des del present exercici, l’empresa també ha assumit el
Consorci de La Gola. Amb un pressupost de 5.641.673 euros,
suposa un 22,2% del pressupost de la direcció general.

El programa de gestió de residus, el 443C01, amb un
pressupost de 2.047.589, suposa el 8,06% del pressupost de la
direcció general. 

El programa de la qualitat ambiental, control de la
contaminació i assessorament de medi ambient, que té la
finalitat de desenvolupar i impulsar el compliment de la
legislació vigent, els mecanismes i les eines de gestió preventiva
i voluntària del medi ambient i que també poden ser executades
per l’administració, empreses i institucions, tant conjuntament
com per separat. Té un pressupost de 75.001 euros, el que
suposa un 0,3% de la direcció general.
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El programa de la qualitat de l’aigua i la contaminació
atmosfèrica, que inclou les principals actuacions en matèria de
contaminació atmosfèrica amb un pressupost de 234.000 euros,
suposa el 0,92% de la direcció general.

El programa 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 perquè
pugui aconseguir els seus objectius. Ja sabeu que IBANAT és
l’empresa que es destina, es dedica a la prevenció i l’extinció
d’incendis. Amb un pressupost d’11.072.397 euros suposa el
44% del pressupost de la direcció general. És per tant el de més
pes en termes pressupostaris, la qual cosa posa de manifest que
la lluita contra els incendis per a nosaltres és tota una prioritat.

El programa de planificació forestal dedica per a l’exercici
2013, aquest programa tendrà un pressupost de 4.954.260 euros,
i suposa un 19,49% del pressupost total de la direcció general.
Durant l’exercici 2013 es desenvoluparan els dos eixos
següents: el primer, centrat en la conservació del patrimoni
forestal, amb el qual es preveu afrontar les tasques de
restauració de superfícies forestals degradades, millorar
l’ordenació forestal de les finques públiques i privades i lluitar
contra la desertització, corregir els processos erosius i dur a
terme actuacions de planificació forestal; i per altra banda el
segon eix concentra totes les actuacions encaminades a la
defensa contra els incendis forestals mitjançant l’esforç de la
prevenció contra el foc i la millora dels dispositius de vigilància
i extinció d’incendis. En aquest exercici 2013 també serà
necessari continuar les infraestructures necessàries per disposar
de noves helibases a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, des d’on
garantir un desplegament adequat dels mitjans aeris d’extinció
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

El programa d’espècies silvestres, conservació i
sensibilització, té un pressupost de 650.858 euros i suposa el
2,56% del total de la direcció general, que té, entre altres
objectes, mantenir en un estat de conservació favorable les
espècies animals i vegetals, dur endavant actuacions de gestió
que siguin convenients en relació amb espècies conflictives i
exercir les competències en matèria de caça no transferides als
consells insulars.

El programa de sanitat forestal, l’objectiu general d’aquest
subprograma és contribuir a preservar de la forma més eficient
possible les masses forestals de les Illes mitjançant la utilització
dels instruments de gestió més adequats per garantir-ne la
protecció. Tendrà un pressupost de 220.000 euros i representa
el 0,87% del total de la direcció general.

El programa del canvi climàtic té un pressupost de 60.582
euros. Tot està comptabilitzat al capítol 6, d’inversions. Aquest
programa té com a objectiu principal el desplegament de
l’estratègia balear del canvi climàtic amb tres línies d’actuació:
millorar el coneixement que es té sobre el canvi climàtic, reduir
les emissions de gasos d’efecte hivernacle i estudiar els
impactes i la vulnerabilitat, així com la manera d’adaptar-se. 

Dins el programa d’educació ambiental i societat, aquest
programa el que pretén és desenvolupar les competències que
respecte de l’educació ambiental té assignades la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic,
en virtut del Decret 12/2011, de dia 18 de juny. Té un
pressupost de 153.705 euros i suposa el 0,60% del pressupost
total de la direcció general. Es destina a l’educació ambiental,
als programes de centres ecoambientals i al servei d’informació
d’Els Amunts, i a l’assessorament a les escoles.

Hem de dir que, adscrites a la Direcció General de Medi
Natural, tenim també dues empreses, IBANAT i Espais de
Natura. Convé també posar damunt la taula que durant aquest
proper any està prevista la fusió de les dues, d’Espais de Natura
Balear amb IBANAT, però us passaré, us explicaré per separat
ara les dues, perquè fins que no estigui fet lògicament no es
presentaran els pressuposts conjuntament.

L’Institut Balear de la Natura, IBANAT, és una entitat
pública empresarial amb finalitat institucional de prevenció i
extinció d’incendis forestals a l’àmbit de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, així com qualsevol altra activitat
relacionada amb l’activitat anterior. Per a l’exercici 2013
comptarà amb un pressupost de 10.475.000 euros. Les
transferències que rebrà IBANAT de la conselleria són, per al
capítol 4, 8.635.000 euros; per a capítol 7, 640.000 euros; en
total 9.275.000 euros. Com dic això són les transferències que
rebrà de la conselleria.

Espais de Natura, l’empresa pública d’Espais de Natura, té
com a finalitat la gestió dels parcs i altres figures de protecció
especial. El seu àmbit d’actuació s’estén a qualsevol figura
d’espai natural protegit declarat a les Illes Balears sota la
cobertura de normativa estatal o autonòmica, inclosos els parcs
nacionals. També durant aquest exercici que ara estam, el 2012,
se li ha adscrit la gestió del Consorci de la Gola. El seu
pressupost, d’Espais de Natura, per a l’any 2013 serà de
6.141.673 euros. Hem de dir també que en els ingressos estan
inclosos els previstos per l’actualització de les taxes vigents i les
noves taxes previstes en el projecte de llei de pressuposts:
realització d’activitats en els equipaments exteriors de les
finques públiques, activitats esportives i de busseig dins l’àmbit
dels espais naturals protegits i de les finques públiques. Les
transferències que rebrà Espais de Natura de la conselleria per
al desenvolupament de les seves funcions durant l’any 2013
seran, a través de capítol 4, 5.006.573 euros, i per capítol 7,
635.000 euros; en total, 5.641.673 euros. 

Passam a la Direcció General d’Ordenació del Territori.
Amb un pressupost total de 4.034.462 euros suposa un 1,89%
del pressupost total de la conselleria. Aquesta direcció general
s’estructura en dos programes, el d’ordenació del litoral i el
d’ordenació del territori.

Quant al programa d’ordenació del litoral hem de dir que
compta amb un pressupost per al 2013 de 343.627 euros que
suposa el 9% del pressupost total de la direcció general. En
matèria de costes i litoral, partint de la base de l’ordenació del
litoral, treballarem en actuacions com sigui la d’assegurar l’ús
adequat de les platges, que sigui compatible a més amb el seu
valor mediambiental, controlar les actuacions a la zona de
servitud de protecció, tramitar l’autorització d’abocaments de
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terra a la mar, o colAlaborar, si s’escau, amb l’Estat a les obres
dins el domini públic marítim terrestre.

Quant a ordenació del territori, aquest programa comptarà
amb un pressupost de 3.640.835 euros per a l’exercici 2013, el
que suposa el 91% del total de la direcció general. Aquí trobam
diferents matèries tant del territori com d’urbanisme, des de
promoure marc normatiu estable que confereixi confiança,
seguretat jurídica i elimini dubtes als ciutadans, sempre dins el
marc d’un creixement contingut; des de donar agilitat a les
tramitacions dels plans urbanístics i atorgament de llicències,
incrementar les competències als municipis en sòl urbà, assistir
tècnicament els municipis amb escassos recursos, o fins i tot ja
sabeu que iniciar des del que és la Llei del sòl fins, si fa falta,
revisió d’altres normatives urbanístiques.

SITIBSA és l’empresa pública que depèn d’aquesta direcció
general, i els Serveis d’Informació Territorial de les Illes
Balears és l’empresa pública que desenvolupa l’activitat en el
camp de la cartografia i la informació geogràfica. Per al 2013
SITIBSA disposarà d’un pressupost de 717.108 euros. SITIBSA
rebrà de la conselleria durant l’any 2013 les transferències
següents: per capítol 4, 616.108 euros i per capítol 7, 6.000
euros, un total de 622.108 euros. 

Aquí convé dir que l’augment del capítol 4 de 121.108 euros
és conseqüència del fet que les diferents lleis de pressuposts
generals de la comunitat autònoma des de l’any 2007 fins a
l’any 2012 han liquidat les despeses de personal imputables
directament a projectes d’inversió com a despeses d’inversions
reals, capítol 6, i no com a despeses corrents, capítol 1, tot i que
els projectes es realitzaven mitjançant personal propi de
l’empresa. Per tant per a l’exercici 2013 totes les despeses de
personal han estat pressupostades únicament en el capítol 4 de
la conselleria.

Passam a la Direcció General de Medi Rural i Marí. El
pressupost de la Direcció General de Medi Rural i Marí per a
l’exercici 2013 serà de 39.490.526 euros, és a dir, el 18,47% del
total de la conselleria. Aquesta direcció general s’estructura
mitjançant els següents programes: foment del sector agrari de
les Illes Balears, recursos marins i ordenació del sector pesquer,
programes europeus de pesca i infraestructures agràries a les
zones rurals. Passem a analitzar cada un d’ells de forma
resumida.

Del foment del sector agrari de les Illes Balears hem de dir
que es divideix en una sèrie de subprogrames: agricultura,
ramaderia, qualitat agroalimentària, investigació i formació del
sector agrari. El subprograma d’agricultura inclou les
transferències corrents i de capital a les empreses públiques
FOGAIBA, SEMILLA i IBABSA, necessàries per al
compliment dels seus objectius i també per poder fer front al
pagament d’interessos i amortitzacions dels préstecs vigents. El
subprograma de ramaderia inclou les dotacions necessàries
perquè la direcció general pugui complir també els seus
objectius, entre els quals hi ha evitar la introducció de malalties
animals en el territori de la CAIB, determinar les normes i
mesures necessàries per tal d’implementar el benestar dels
animals, vetllar per una alimentació sana i segura dels animals,
i vetllar també per la higiene de la producció primària. 

El subprograma de qualitat agroalimentària inclou les
dotacions necessàries perquè la direcció general pugui dur a
terme els següents objectius, que són la millora i promoció de
la pàgina web illesbalearsqualitat.es; també el foment de noves
denominacions i marques de qualitat. El subprograma
d’investigació i formació del sector agrari inclou les dotacions
necessàries per cobrir els costos dels projectes d’investigació
propis o concertats relacionats amb el sector primari, adequació
de les tecnologies més apropiades i respectuoses amb el medi
ambient i la salut pública, i la transferència de resultats de les
investigacions i experimentacions als productors del sector
primari.

Això són els subprogrames del primer programa. El segon
programa, que és el de recursos marins i ordenació del sector
pesquer, també es divideix en dos subprogrames. Un, que és el
de recursos marins, inclou les dotacions necessàries perquè la
direcció general pugui fer front a la gestió i l’ordenació de la
flota balear, a les vedes de pesca, a les reserves marines, als
establiments de talles mínimes, amb regulació i gestió de la
pesca recreativa i d’esbarjo; per a l’exercici 2013 comptarà amb
un pressupost de 931.012 euros. L’altre subprograma és el
d’ordenació del sector pesquer, que inclou les dotacions
necessàries perquè la direcció general pugui dur a terme els
canvis de port base de vaixells, certificats de professionalitat, les
construccions i la modernització dels vaixells pesquers, i també
ajudes a confraries de pescadors; comptarà amb un pressupost
per a l’exercici 2013 de 100.000 euros.

El programa de..., bé, hi ha un tercer programa, els
programes europeus de pesca, que inclouen les actuacions
cofinançades mitjançant els fons europeus. És un programa
inversor que compta amb un pressupost de 260.811 euros.

Passam a l’altre programa; aquest era el programa tercer. El
quart programa que us havia dit al començament és el
d’infraestructures agràries. Tendrà un pressupost d’1.997.132
euros. És un programa inversor; per tant, al marge de la despesa
de personal, la resta del crèdit es comptabilitza en el capítol 6.
Inclou les dotacions necessàries perquè la direcció general
pugui fer front als objectius de continuar amb la política
d’aprofitament òptim dels recursos hídrics de les Illes Balears
i foment de la reutilització de les aigües depurades per a reg
agrícola; està relacionat amb tot allò que suposen les
infraestructures de reguiu.

També hem de dir que, per entrar en el que són les empreses
públiques, el programa amb més pes en termes de pressupost és
el del foment del sector agrari, que és un 92% del total de la
direcció general. Això és a causa de les transferències que es fan
a les empreses públiques. Adscrites a aquesta Direcció General
de Medi Rural hi ha tres empreses públiques, que són
SEMILLA, IBABSA i FOGAIBA. 

SEMILLA és l’empresa pública, és una societat mercantil
pública que va ser creada a través del Decret 33/91, de 21 de
març, i per a l’exercici 2013 tendrà un pressupost de 9.955.780
euros. Està prevista, com ja hem comentat també amb IBANAT
i Espais de Natural Balear, aquí també està prevista la fusió de
SEMILLA amb IBABSA, la qual cosa sense cap dubte també
suposarà una reducció del capítol 1 de cara a manejar millor tots
els nostres recursos. Les transferències que rebrà de la
conselleria, és a dir que SEMILLA rebrà transferències a través
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de capítol 4 per valor de 2.452.069 euros, i per capítol 7,
6.783.711 euros, un total de 9.235.780 euros.

IBABSA és una empresa pública que s’ha dedicat més a tot
allò relacionat amb els temes de ramaderia. Hem de dir que està
previst, com he dit abans, que es fusioni amb SEMILLA
d’acord amb el pla de reestructuració del sector públic
instrumental. Una primera fase de reducció de costos ja s’ha
realitzat enguany, l’any 2012. Per al 2013 tendrà un pressupost
de 3.459.812 euros, i les transferències que rebrà de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori seran, a
través de capítol 4, 1.993.455, i a través de capítol 7, 1.397.356
euros, en total 3.390.811 euros. 

El FOGAIBA és una entitat que va ser creada a través del
Decret 64/2005, de 10 de juny. L’objecte del FOGAIBA és
executar les polítiques que li vénen encomandes des de la
conselleria, i actua com una eina d’aplicació de mesures pròpies
o les que sorgeixin de les polítiques comunitàries en benefici
dels sectors agrari i pesquer. També té encomanada la tasca de
gestionar el Registre general d’explotacions agràries i la de
mantenir la qualificació d’organisme pagador de les ajudes
derivades de l’execució de les actuacions esmentades. Per a
l’any 2013 tendrà un pressupost de 54.808.172,5 euros. El
FOGAIBA rebrà de la conselleria les següents transferències:
a través del capítol 4, 9.928.508 euros, i a través de capítol 7,
10.887.060 euros, un total de 20.815.568 euros. La resta de
transferències del capítol 7 la rep del Ministeri de Medi
Ambient, Rural i Marí... -aquest nom ja ha canviat, vull dir que
ja no és el Ministeri de Medi Ambient sinó que és el
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient-, i també les rep des
de la Unió Europea.

La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. La Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge comptarà per a l’exercici
2013 amb un pressupost de 7.574.795 euros. No es contemplen
en els pressuposts les aportacions, que són les subvencions, que
fa el Ministeri de Foment amb càrrec als plans d’habitatge. Es
generen com a ingressos de la direcció general a mesura que
vagin arribant. 

La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge s’estructura
en dos subprogrames, el d’arquitectura i habitatge i el de
protecció del patrimoni. El subprograma d’arquitectura i
habitatge té un pressupost per al 2013 de 6.060.442 euros;
aquesta quantitat es destinarà a fer front al deute amb els
beneficiaris de les subvencions en matèria d’habitatge, així com
a les aportacions als consorcis que en depenen, Formentera
Desenvolupament, Eivissa Emprenen i Consorci de Palmanyola.
Quedarà per als anys vinents la quantitat de 8 milions d’euros
per fer front a les subvencions concedides. Cal recordar aquí,
com sempre, el gran deute pendent d’aquesta direcció general.

El pressupost total..., això és el subprograma d’arquitectura
i habitatge. Ara passam al de protecció del patrimoni, que tendrà
un pressupost total d’1.514.353 euros, que es destinarà al
pagament dels compromisos adquirits amb els convenis signats,
préstecs, i als expedients pendents de pagament de les
convocatòries ja tancades de rehabilitació de barris i protecció
del patrimoni, que són sobre 1 milió d’euros. Quedarà pendent
encara per als anys vinents la quantitat de 2 milions d’euros
d’aquestes convocatòries d’anys anterior per fer front als
pagaments.

Finalment, adscrita a aquesta Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge, tenim l’empresa pública IBAVI. Per
a l’exercici 2013 IBAVI tendrà un pressupost de 26.014.212
euros. S’observa un increment de les inversions reals del
48,13% que es duran a terme si es compleix la previsió
d’ingressos, derivats principalment de la venda del patrimoni,
habitatges, així com de les despeses financeres corresponents als
interessos dels préstecs contrets per l’IBAVI en exercicis
anteriors. Hem de destacar que IBAVI no rep transferències de
la conselleria, així com passa amb la resta d’empreses.

Passam a la Direcció General de Transports. Aquesta
direcció general s’estructura en un únic programa que
contempla les actuacions que s’han de dur a terme i que afecten
a l’ordenació i la gestió del transport, tant de mercaderies com
de viatgers. El pressupost de la Direcció General de Transports
per al 2013 és de 58.682.771 euros, la qual cosa suposa un
25,48% del pressupost total de la conselleria i, en conseqüència,
és la segona direcció general amb més pes en termes
pressupostaris, tal com us havia dit ja al començament. 

El pressupost de la Direcció General de Transports preveu,
com ja ho ha fet en el 2012, la quantitat completa de la
bonificació del túnel de Sóller recollida a l’ordre del conseller
de Mobilitat i Ordenació del Territori de 26 de maig de 2009,
per la qual es regulen les condicions per a la concessió d’una
bonificació de tarifes del peatge del túnel de Sóller a la carretera
MA-11 per als residents dels municipis de Sóller, Fornalutx,
Bunyola i Escorca. Aquesta quantitat vull recordar que
ascendeix a 1,5 milions d’euros anuals.

Adscrits a la Direcció General de Transports tenim el
Consorci de Transports de Mallorca, que coneixem com a CTM,
i els Serveis Ferroviaris de Mallorca, SFM. 

El Consorci de Transports de Mallorca és una entitat pública
que es va crear per llei 8/2006, i que contempla les
competències pròpies, així com les delegades que corresponen
a la Direcció General de Transports sobre el transport públic
regular de viatgers, així com les que corresponguin als
ajuntaments que en el futur s’hi adhereixin. El pressupost del
CTM per al 2013 és de 31.926.117 euros, el 2013 el CTM rebrà
de la conselleria les següents transferències: a través de capítol
4, 6.585.538 euros i a través de capítol 7, 145.000 euros, un total
de 6.730.538 euros.
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Finalment, Serveis Ferroviaris de Mallorca és l’única de les
empreses dependents d’aquesta conselleria a la qual el
pressupost es veu incrementat, això és conseqüència de
l’increment dels interessos i les quotes d’amortitzacions dels
préstecs contrets per SFM per executar les obres, també és a
causa de l’augment de la partida d’inversions destinades al
manteniment del servei.

El pressuposts que SFM manejarà per al 2013 és de
74.722.124 euros. Les aportacions que SFM rebrà de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori durant
l’any 2013 seran: a través de capítol 4, 36.111.153 euros i a
través de capítol 7, 13.239.201 euros, aquesta quantitat, hem de
dir que no es computa com a ingrés a l’empresa perquè es
destina al pagament de crèdit bancari i s’ingressa directament al
banc.

En principi, això seria a grans trets el que és el pressupost de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per a
aquest exercici 2013. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la
interrupció d’aquesta comissió per un temps màxim de 45
minuts a no ser que els portaveus em diguin que podem
continuar, podem continuar.

Idò per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Carbonero per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, Sr.
Company, per la seva presència i també per la seva llarga
explicació, no podia ser d’altra manera, és una conselleria molt
àmplia i, per tant, l’explicació del pressupost sempre du temps.
Gràcies també i la benvinguda a tot el grup d’alts càrrecs que
l’acompanyen. Miri, són bastants més alts càrrecs que diputats,
alts càrrecs de la seva conselleria que diputats en aquesta sala,
no deixa de ser curiós, tal volta una de les explicacions no
només que vostè té moltíssima... eh?, una de les explicacions és
que efectivament nosaltres donam suport a la vaga general que
està convocada avui i a mi em toca compaginar estar de vaga,
com és el meu desig, amb la presència en aquesta sala per tal de
complir amb el deure institucional, per tant, jo seré el portaveu
del nostre grup i li faré les preguntes que pens que no han
quedat prou explicades amb la seva explicació.

Parlam, Sr. Conseller, del motiu de la vaga, n’hi ha un que
té molt a veure amb el tema d’habitatge i vostè, tot i que quan
ha fet la primera referència ja m’ha espantat perquè s’ha referit
a la direcció general com a Direcció General d’Arquitectura,
després a l’hora d’explicar el pressupost ha dit Arquitectura i
Habitatge, però per a vostè és clar i pel pes que té en el
pressupost està clar que l’habitatge no és una prioritat, les
prioritats van per altres cantons.

Li voldria dir que en aquests moments hi ha una situació en
matèria d’habitatge que és molt greu, que és tot el tema dels
desnonaments i que vostè té coses a fer aquí. No és una qüestió
només dels grans partits a Madrid, que també ho és, i no només
dels grans, sinó de tots els partits, de tota la societat, però vostè
és el conseller d’habitatge de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i vostè pot perfectament incidir dins aquesta
problemàtica parlant amb qui hagi de parlar de temes de
moratòries, de temes d’allargar els terminis, etc.

Trobarà a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
passes fetes amb anterioritat que segurament el poden dur pel
camí que jo li deman. En segons quines coses, nosaltres hem
discrepat i en segons quines altres hem coincidit, i no només en
aquelles en què hem coincidit, crec que nosaltres ens hem
limitat a això, sinó que ens hi hem implicat i hi hem fet feina.
En això, li deman que tenguem per segura la nostra implicació,
vostè s’hi involucri, que no és el mateix que implicar-s’hi.
Vostè s’hi ha d’involucrar i ha d’encapçalar una proposta, uns
convenis, una feina amb les entitats financeres per tal que a la
nostra comunitat es vegi que el Govern també està disposat que
s’aturi aquesta xacra dels desnonaments.

Li volia demanar, d’entrada, que expliqui en aquesta
comissió per què es deroguen els articles 2 i 10 de la Llei
3/2012, els articles 3, 4, 5 i 15 de la Llei 1/2009 i els articles 4,
5, 8 12, l’apartat b) de l’article 13, l’apartat b) i l’e) de l’article
14 de la Llei 6/2007.

En matèria d’habitatge..., perdó, en matèria... per seguir el
mateix ordre en què vostè ho ha explicat, en matèria de recursos
hídrics, la partida per al manteniment de la depuració d’aigües
per part d’ABAQUA puja a 13.399.177 euros, quines obres de
manteniment rellevants pensa escometre? Com es distribuiran
els 2.219 milions entre les concessions en matèria d’aigua
prevists al pressupost d’ABAQUA, a quines inversions en obra
nova pensa invertir els 12 milions d’euros destinats a tal efecte
al pressupost d’ABAQUA?

Ha previst actuar per tal de fer possible la construcció de la
xarxa d’interconnexió de les depuradores d’Eivissa? Si és així,
per quina quantitat? Ha previst actuar per tal de fer possible la
solució de greus problemes d’estació de bombeig de la
depuradora del Migjorn? Si és que sí, per quina quantitat? Quins
recursos pensa destinar a la posada en funcionament de la
dessaladora de Ciutadella? Ha previst recursos per resoldre els
problemes de salubritat d’aigua a Formentera?

A la memòria d’ordenació del territori es repeteix un aspecte
que... això de les repeticions entre el pressupost que vostè ha
presentat i el pressupost de l’any passat és una constant, Sr.
Conseller, però li vull demanar una cosa en concret, d’ordenació
del territori: vostè ha dit... la Llei del sòl, i això és una constant
ja des de fa un any i busques, però ha dit també “revisar si fa
falta altres normatives”, què vol dir “si fa falta”? Vostè sap
perfectament que les directrius d’ordenació del territori estan
pendents de revisió, perquè s’han complert els terminis que
preveia la mateixa llei de les directrius i vostè ens torna dir,
l’any passat ja ho deia, que revisarà les directrius. M’agradaria
que m’explicàs si això no fa falta que m’ho expliqui i, si fa falta,
quins terminis i amb quina metodologia pensa abordar aquestes
modificacions o aquesta revisió, més ben dit.
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A la memòria d’habitatge, de la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge, com l’any passat, deixen de banda
les inversions que es produïen en compliment de la Llei de
barris en matèria d’accessibilitat i en matèria de patrimoni. Miri,
el tema... jo entenc tot i aquesta qüestió que vostè fa veure del
deute i aquestes coses, però no em sembla que vostè tengui cap
posicionament en relació amb els temes que són obligacions
legals. És a dir, la Llei de barris, Sr. Conseller, està vigent, i la
Llei de barris disposa que cada any al capítol d’inversions hi
haurà una partida de 10 milions d’euros per fer front als
projectes de barris que puguin presentar els ajuntaments
mitjançant una convocatòria a tal fi, 10 milions d’euros cada
any, previstos a la Llei de barris. Si no pensen aplicar-ho doncs,
duguin-ho, discutim la revisió, discutim la derogació de la Llei
de barris, diguin en tot cas què és el que pensen fer, però no
complir una llei, no aportar als pressuposts els doblers que a
través de la llei es varen, ens vàrem entre tots obligar per a
aquesta partida, per a aquesta finalitat, doncs no em sembla del
tot correcte.

També a la memòria diu que la reserva estratègica del sòl,
torna dir que es formarà un grup de treball, jo pensava que
aquest grup de treball ja s’havia format durant l’any passat, que
havien estat operatius, que s’havien produït una sèrie de
resolucions administratives, unes aprovant normes subsidiàries,
altres desestimant-les, però la veritat és que no sé ara com està
el tema, no sé si continua el grup de treball, en què continuen
fent feina, si és que hi ha feina pel grup de treball o si, com jo
pens, només és la tramitació i aprovació dels projectes
d’urbanització que quedin, que per a això no fa falta cap grup de
treball, però bé, m’agradaria que m’ho explicàs.

En matèria d’habitatge també, a la memòria de l’IBAVI, els
objectius que presenten, com a objectius -diuen- reducció del
pressupost de l’exercici 2012 en un 33,34%. Vostè això avui no
ho ha dit, però ho posa com a objectiu, és a dir, sembla que és
una cosa de les que vostès fan... en fan una bona mesura,
33,34% de disminució, però miri, la despesa de personal és
bàsicament la mateixa, disminueix una mica, la despesa corrent
es manté i les inversions pugen com molt bé ha dit. I jo li
deman: expliqui’m per què baixa el pressupost en un 33,34%.

També a l’IBAVI hi ha una errada, supòs que és una errada,
perquè la memòria diu que la despesa, als objectius la despesa
per al manteniment del parc propi, del parc d’habitatges que
tenen com a propi que el tenen en règim de lloguer,
1.058.887,35 euros. Això és el mateix que l’any passat, però
després, a l’hora de computar el pressupost això es veu reduït a
la meitat, 558.887. Li deman que corregeixin aquesta errada,
però a més, li voldria demanar una explicació d’això, si l’any
passat va ser un milió i busques d’euros per mantenir el parc
propi, que és un actiu i que s’ha de mantenir, com és possible
que ara el puguin mantenir, el mateix parc, fins i tot
incrementat, només amb la meitat.

En inversions, fan una inversió en urbanització, 1.576.000
euros i en l’àrea del Polígon de Llevant, 667.401, el mateix que
el 2012, es repeteixen exactament les mateixes partides del
2012. Què ha passat en el 2012? M’ho podria explicar? Com
s’han gastat aquestes partides durant el 2012? No s’ha començat
la urbanització i l’àrea del Polígon de Llevant està aturat, però
què ha passat?, es recuperen aquestes partides, però l’actuació
sembla que no ha estat la prevista.

700 primeres hipoteques, doncs també m’agradaria que em
digués quantes n’hi ha hagut el 2012, perquè en preveuen 700,
gestió de 700 primeres hipoteques, digui’m quantes n’hi ha
hagut el 2012.

Les inversions reals, Sr. Conseller, a l’IBAVI són 4.994.000
euros i el pressupost de l’IBAVI són 26.014.000 euros, és a dir,
les inversions d’una empresa pública inversora és una quarta
part del pressupost. Per tant, aquí hi ha un desfasament respecte
del qual també segurament tendrà coses a dir. D’aquesta partida
d’inversions, vull destacar i agrair que hi hagi 2.181.572 euros
per a promoció, que l’any passat no hi eren. L’any passat,
durant el 2012... -vaig acabant, Sr. President-, durant el 2012 no
varen fer cap tipus de promoció, per tant, és que no hi havia cap
pressupost, però és que tampoc no en varen fer cap, no en varen
fer cap ni una. On es faran aquestes promocions, Sr. Conseller?
Li ho deman concretament, al Migjorn de Menorca?, a
Formentera?, a Mallorca? Podria dir-me aquesta quantitat
exacta a quines promocions es refereixen i amb quin règim de
tinença pensen treure-les.

I ja per acabar, li voldria demanar que fes una petita menció,
si pot, a l’alienació de l’IBAVI d’inversions reals, 6.733.136
euros, què és el que pensen vendre a més del solar de Bala Roja
que, si té a bé, podria explicar-me per què s’ha tornat a
convocar una subhasta, si ha quedat desert i amb quina quantitat
està prevista aquesta subhasta i si hi ha altres alienacions
previstes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Sap, Sr. Conseller, que pot
contestar individualment a cadascú o quan acabin.

Ara passaríem al Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, però no són presents aquí.

I passarem al Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, equip que l’acompanya, extens i competent, com
ens consta, benvinguts a aquesta casa que nosaltres entenem que
és la casa de la representació del poble i, per tant, com a
representants del poble no som treballadors, crec que avui no
feim vaga, sinó que tenim l’obligació de venir aquí i representar
el poble que ens ha triat. Per tant, el nostre grup entén que no...,
respectant el criteri dels altres grups polítics, nosaltres no són
treballadors, sinó que som representants del poble i, per tant,
crec que la nostra obligació és fer feina els 365 dies de l’any.
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Dit això, crec que hem de.., vostè ha explicat les dades, les
coneix amb molta més profunditat, nosaltres en primer lloc el
volem felicitar perquè igual que l’any passat la Conselleria de
Medi Ambient continua sent la tercera conselleria en
importància pressupostària d’aquest govern, la qual cosa deixa
constància fefaent que després de sanitat i educació, allò que té
més importància per a aquest govern és precisament el medi
ambient, l’agricultura i l’habitatge.

En segon lloc, el volem felicitar perquè creim que manté un
criteri que ja es va encetar l’any passat i que creim que és
l’única manera que acabem aquesta legislatura amb els comptes
públics sanejats i, per tant, podent-nos plantejar un horitzó
inversor molt més esperançador i molt més agradable del que
avui podem fer. 

No hi ha cap polític al qual no agradi tenir uns magnífics
capítols i unes magnífiques partides d’inversions. Crec que això,
qualsevol que hagi governat, sap que és així, i ens ha tocat una
època -especialment a vostès, al Govern-, una època realment
complicada, perquè bona part del pressupost de la comunitat
autònoma ha de venir a pagar els deutes que altres deixaren.

Avui m’ha semblat, i em permetrà el conseller de Sanitat
que empri una frase que m’ha semblat molt bona d’entendre, diu
tú invitas y yo pago, és a dir, uns gastaren i a nosaltres ens toca
tornar-ho. Això és així, però evidentment, sense aquesta
premissa no s’entén res del pressupost de la comunitat
autònoma i tampoc de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Ordenació del Territori.

Entrem al tema d’ingressos, crec que és molt important, ja
ho varen fer l’any passat, el canvi de paradigma -que diria el
nostre vicepresident- en la manera de computar els ingressos i
de pressupostar els ingressos i que coincideix amb el criteri de
prudència. És a dir, no pressupostar com a ingressos cap ingrés
que no tenguem garantit. Això vol dir -i quan parlem d’execució
pressupostària d’enguany, ho veurem- que estam convençuts
que hi haurà més ingressos dels que estan pressupostats, perquè
hi haurà ingressos de diferents programes europeus, igual que
n’hi haurà del Govern de l’Estat i d’altres orígens. Això
possibilitarà -entenem nosaltres- podem prendre inversions i
programes que a dia d’avui per aquest criteri de prudència i per
un criteri de responsabilitat no poden estar reflectits damunt el
pressupost.

Dit això quant als ingressos, analitzem les despeses que per
part de la seva conselleria se’ns presenten. El primer que hem
de dir és que comencen a veure’s els fruïts de l’esforç de
reorganització feta per tot el Govern i també per la conselleria
l’any 2012 que pràcticament està finalitzada, vostè ho ha
comentat, queda la fusió de dues empreses públiques dins l’àrea
d’agricultura, però que ha suposat poder mantenir el capítol 1
sense que haguem de reduir-lo respecte de l’any 2012.

Vull destacar la baixada important de capítol 2, que
demostra una gran contenció en la despesa corrent, un dels
objectius, una de les qüestions marcades per aquest govern. I
volem destacar tres o quatre aspectes, vostè ha fet una molt
extensa exposició, capítol per capítol, i jo crec que destacaríem
tres coses d’aquest pressupost. 

En primer lloc, ens alegram de la pujada en subvencions de
capital en matèria d’aigua, especialment el destinat a
ABAQUA, creim que un dels problemes importants per garantir
la qualitat del nostre medi ambient és precisament la gestió que
feim de l’aigua. Durant massa anys s’ha abandonat o s’ha deixat
en la mínima expressió el manteniment de depuradores i
emissaris, la qual cosa ens du que a dia d’avui sigui
imprescindible fer una forta inversió en aquesta matèria perquè
molt mal gestors seríem si ens dedicàssim a construir coses
noves sense garantir el bon funcionament i el manteniment de
les existents, és la nostra primera obligació. I volem felicitar a
la conselleria per l’esforç que fa en aquesta matèria, esforç que
fa que justament aquesta direcció general enguany sigui la que
té la part més significativa del tot el pressupost. 

En segon lloc, per ordre d’importància pressupostària, creim
que també en contra del que moltes vegades se’ns critica es fa
un importantíssim esforç en matèria de transports; esforç, per
una altra banda, obligat per la mateixa premissa que deia al
començament, això que unos gastan y los otros pagan, això que
és cert en moltes matèries ho és d’una manera especial amb
SFM. La bona tasca feta per part d’aquesta conselleria ens ha
permès renegociar operacions de forma i manera que puguem
allargar els terminis de devolució i això ens permet unes
amortitzacions i interessos que si bé pugen, sí que és possibles
fer-los efectius. 

El mateix que hem dit d’SFM ho podem dir de l’IBAVI.
Resulta mal d’entendre que els que són més coneixedors
precisament de la situació pressupostària i de tresoreria que
varen deixar en matèria d’habitatge, tant a la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge com a l’IBAVI, ara exigeixin que
vostè continuï en la deriva de continuar comprometent
subvencions, tramitant expedients, comprant solars sense suport
pressupostari. Si això no s’hagués fet avui es podrien tenir
inversions anuals raonables, però ens passarem anys i anys
pagant les subvencions compromeses i no pagades, ens
passarem anys i anys pagant interessos i amortitzacions
d’operacions compromeses i no pressupostades i ens passarem
anys i anys, no sé si puc dir la paraula “herència” perquè se’ns
enfaden alguns, però realment hem heretat molts de deutes,
alguns amb préstecs, altres ni tan sols amb préstecs, és a dir,
sense forma de pagar-les i això, evidentment, és l’explicació de
per què aquest pressupost és el que és.
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Volem alabar la coherència interna del Govern i la seva
conselleria perquè creim que és un error, i el temps ho
demostrarà, no afrontar la realitat i és no afrontar la realitat
continuar contraient obligacions, continuar fent promocions que
no es venen, per exemple en matèria d’habitatge, que coneix
molt més el meu company únic avui de l’oposició que no jo,
però realment per aquest camí no anam a cap banda. Vostè ja
contestarà la matèria de la Llei de barris, però pel que tenc entès
encara pagam, i no ho aconseguirem fer tot en aquest any, el
que es va pressupostar i no pagar d’anys anteriors. Difícilment
podem emprendre noves actuacions, que ens agradaria, sense
complir amb les obligacions contretes. Això jo crec que és un
principi bàsic de gestió de qualsevol persona sensata, complir el
que es compromet, les obligacions, els contractes firmats.

En tercer lloc, volem destacar, i com a eivissenca li vull
agrair d’una manera especial perquè probablement som una illa
molt sensibilitzada, sense desmerèixer les altres, el gran esforç
que es fa des de la seva conselleria en matèria forestal. Això es
veu reflectit d’una manera importantíssima i sabem l’esforç que
això suposa amb el manteniment de la partida d’extinció
d’incendis, ni més ni manco que el 44% de la Direcció General
de Medi Natural, i amb la matèria de gestió forestal, que suposa
també un 20% d’aquesta direcció general. Crec que durant
massa temps hem pensat que el paisatge i la protecció del
territori no anava en consonància amb la gestió de, si no record
malament la xifra, un 55% del nostre territori. Precisament el
manteniment i la gestió d’aquest gran espai forestal que té
afortunadament les nostres illes, i que és el principal
responsable de la qualitat de la nostra atmosfera i del paisatge
que tots vénen a visitar, és un actiu que mereix del Govern
aquest esforç que creim que fins ara no s’havia considerat mai
prioritari.

Ja per acabar, vull destacar també l’esforç que es fa en
matèria d’agricultura i recursos marins, agricultura com a sector
econòmic i agricultura com a sector imprescindible en el
manteniment de la nostra cultura i del nostre paisatge. Aquí sí
que és especialment important referir les variacions que poden
produir-se en aquest pressupost com a conseqüència dels
programes europeus, les diferents transferències que es puguin
produir, però veim que es fa un gran esforç de manteniment de
les grans magnituds, si bé baixen una mica, de les grans
magnituds en aquesta matèria, especialment en tot el que fa
referència a foment del sector agrari.

Per tot això, Sr. Conseller, l’encoratjam a continuar fent
feina com fins ara, compti amb el suport del Grup Parlamentari
Popular que dóna suport a aquest govern i esperam que durant
aquest mateix pressupost i com a fruit tant de les transferències
rebudes d’altres organismes com de la reactivació econòmica,
que esperam es produeixi durant l’any 2013, puguem afrontar
amb optimisme i amb rigor l’any que ara pressupostam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per tal de contestar les
intervencions que l’han precedit, Sr. Conseller, té la paraula
sense límit de temps.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, per començar, el que ha
comentat el Sr. Carbonero i sin acritud, clar, quan ell em diu,
perquè n’hi ha d’altres que m’ho diuen d’altres direccions
generals, que no són una prioritat per a mi el tema d’habitatge,
si haguéssim de fer ara el joc parlamentari que ens agrada tant
a vegades hauria de dir que per a vostè no és gens prioritari
parlar de medi rural, ni de medi natural ni de transports perquè
no m’ha parlat gens. Jo sé que no és així això, d’acord, jo sé que
no és així, per tant, vull dir que sí, però sí que m’hagués pogut
fer una referència com m’ha fet d’altres coses. Amb això, què
vull dir? Que a mi no m’agrada que em diguin que no és una
prioritat per a mi perquè totes les coses són una prioritat per a
mi. En sé més o en sé menys de segons quines, igual que vostè
en sap més o en sap menys, però sense cap dubte és una prioritat
i destín allò que puc a les coses. Li he dit que sé cert que no és
així per a vostè, però per tornar-li la piloteta, per jugar un poc
a ping-pong d’aquell que a vostè li agrada.

També li he de dir que quant a alts càrrecs aquí hi ha molts,
però n’hi ha una tercera part possiblement dels que hi havia
abans, on jo estava amb els àmbits que nosaltres dos ho sabem
perquè anam de bòlid, però bé, això com que també ho sabíem
ja d’abans tampoc no... en fi, vàrem arribar a l’absurd que on
tenim un gerent de l’SFM, que és un home de pes, sense cap
dubte, però abans n’hi havia dos, també de pes possiblement,
però dos n’hi havia d’haver. Ara, amb un ens basta i ho duim tot
el millor que podem i crec que, a més, ho duim bastant bé.

Dit això, feta aquesta introducció, jo crec que amb els
desnonaments podem estar bastant d’acord i de fet a nivell
estatal també crec que estan bastant alineats els dos partits quant
que és un problema que s’ha d’atendre i que s’ha de fer el
possible per evitar que hi hagi, que es donin casos dramàtics.
Nosaltres ho hem fet enguany, Sr. Carbonero. Nosaltres, de fet,
els habitatges que hem tengut moltes dificultats per vendre,
perquè no es venen, ni ara ni a la seva darrera època es venien
o se’n venien molt poques, què hem fet? Posar-les a l’abast de
la gent i crec recordar que eren 150 habitatges a uns 200 euros
de lloguer, els hem passat a lloguer, i fins a 400 euros de
lloguer. 

És veritat que no som la conselleria responsable d’Afers
Socials o coses així, però sí que també és veritat que amb allò
que tenim hem procurat posar-lo a l’abast de tothom. Em pareix
bé i de fet que parlem amb les entitats financeres, no només
nosaltres com a govern sinó també els grups de l’oposició, etc.,
crec que és una cosa amb la qual ens hi podem trobar
perfectament estirant.

M’ha fet un parell de preguntes, bé, me n’ha fetes moltes i
he anat apuntat, he anant apuntant. Vostè em comentava per què
no fèiem tal vegada inversions, etc. Miri, Sr. Carbonero, no feim
inversions perquè tenim una situació que és dificilíssima, per no
emprar una altra paraula, dins l’IBAVI. I aquest 2012 no hem
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pogut fer les inversions que ens hagués agradat tal vegada fer
per dos motius també, perquè algunes de les que hi ha
projectades són una autèntica bogeria, tenien tal vegada sentit
fa cinc o sis o set anys, però a dia d’avui fer cases a Campos has
de ser... és heavy, vostè ho sap perfectament. Però sobretot no
hem pogut envestir determinades inversions, Sr. Carbonero, per
un motiu essencial i és que ens trobam amb un deute, amb un
saldo viu de préstec de 117.214.774 euros, i això ens ha duit a
una situació molt complicada, molt, pràcticament just ens ve
pagar, molt just ens ve pagar i li explicaré després per què el
pressupost baixa un 33% perquè està relacionat amb això. 

Vostè s’ho va trobar al voltant dels 41 milions d’euros, i
quan va sortir ho va deixar en 120, perquè nosaltres ho hem
baixat, ara tenim 117, però quan ho vàrem agafar hi havia
120.887.000. És a dir, es va multiplicar el deute per tres, i això
ens ha posat en una situació, juntament amb que no es venen
cases, etc., i tot això, doncs, en una situació complicadíssima,
molt complicada. També per què? Perquè es varen comprar
molts de solars que tal vegada, ja dic, en altres moments podien
tenir lògica, però que així com va anar evolucionant el temps
possiblement s’hauria d’haver estat més prudent, s’hauria
d’haver adoptat un criteri de més prudència. Avui en dia les
cases lliures estan a uns preus molt assequibles, avui i fa mig
any i en fa un. Per tant, l’habitatge no és una qüestió de preu
entre habitatge de protecció oficial i habitatge lliure, és més una
qüestió de trobar el finançament per poder envestir. De fet, dins
el tema lliure per mor que els bancs s’han hagut de quedar
habitatges i tal a vegades ja sap vostè que és més bo de fer, a
nosaltres ens ha passat des d’IBAVI, que trobin finançament per
a un habitatge lliure perquè el banc la té que per a un habitatge
de protecció oficial. Per tant, aquest és un problema, és un
problema amb el qual ens trobam i que si ho veim des d’una
perspectiva d’empresa perquè, com li he dit també i vostè ho
sap perfectament, IBAVI no rep transferències des de la
conselleria, això fa que la situació sigui complicadíssima. 

Nosaltres, què volem fer? Doncs, mirar de vendre una sèrie
de solars perquè a curt i fins i tot mig termini veim que no es
podrà fer res i el que intentam fer és el que faria qualsevol
empresa o el que fa qualsevol empresa en una situació
d’aquestes i és descarregar viatge, descarregar, si no
descarregam viatge no tendrem doblers per fer altres polítiques
d’habitatge i d’arquitectura que són molt necessàries
segurament, però que no les podem envestir perquè ens té
realment contra les cordes l’endeutament i el pagament dels
interessos i la devolució de les amortitzacions. I, clar, tenim,
vostè m’ho ha demanat, tenim un solar aquí dalt de Sa Murada
que també, la veritat, fer una finca de protecció oficial a
primeríssima línia del Passeig Marítim, la millor situació que té
Palma, doncs, poden fer demagògia i dir, és que el Sr. Company
no vol que puguin viure a primera línia, miri, no, sense fer
demagògia el solar era car i nosaltres... de fet si era car que du
devers 3 milions d’euros d’hipoteca, 2.700.000, una cosa així.
És a dir, fer determinades actuacions crec que es va ser massa
alegre, possiblement perquè ja es veia molta de cosa de
complicació que el món de promoció no anava bé i que quan no
va bé doncs lògicament es posen més habitatges enmig i la gent
té possibilitat de tenir habitatges a un bon preu, tot i que ha
d’aconseguir el finançament. Hi ha tota una sèrie d’habitatges,
de solars, tenim uns solars a Campos, uns a Santanyí, uns a
Llucmajor, en tenim un parell a Palma, en tenim tres.
Lògicament hi ha molt poques vendes d’habitatges i nosaltres

els que hi ha doncs procuram fer-los, sense cap dubte. Ens
trobam amb una sèrie de promocions acabades que supòs que
vostè deu recordar bé que hi ha pagaments fets a compte, amb
dificultats també per continuar la tramitació, per continuar amb
la compra. 

Vostè m’ha demanat si bastaven o si no era correcte
1.058.000 euros per manteniment, n’hi ha 500.000 que són per
manteniment i reparacions i 758.000 de condicionaments i són
arranjaments d’habitatges que ens tornen, que sempre si en
tenguéssim més doncs en faríem més. Nosaltres si les coses es
desenvolupen bé i poguéssim tenir vendes i es compleixen els
ingressos, tal com li he dit, doncs, anirem a les despeses. 

Per no estendre’m tampoc massa i per contestar-li coses que
m’ha demanat, quant a les DOT nosaltres estam, i vostè ho sap
perquè hem estat ja asseguts amb el tema de la Llei del sòl, una
vegada modificada, una vegada feta la Llei del sòl crec que hem
d’entrar a la revisió de les directrius i el procediment, sense cap
dubte, colAlaboració estreta amb els consells i també amb les
forces de l’oposició, sense cap dubte, les forces parlamentàries.
En tot cas, també li he de dir que ho farem, com vostè sap que
ho feim en aquests casos, amb mitjans propis des de la Direcció
General d’Ordenació del Territori, amb la gent que tenim, i tota
ajuda, també li he repetit, la seva, la del PSM, tota ajuda serà
ben rebuda i escoltada.

Quant al tema de recursos hídrics crec que vostè m’ha
demanat a què destinaríem els doblers, bé, aquests 12 o 13
milions d’euros que hi ha pressupostats són per fer manteniment
de les diverses depuradores. Nosaltres en tenim 77, com li he
comentat, des d’ABAQUA que duim i les feim, més o manco,
un poc per tot i després puntualment a alguns llocs que estan
molt malament. Jo record sempre que ens hem trobat amb una
situació deplorable moltes depuradores, vàrem entrar i vàrem fer
una inversió important de tota una sèrie, però ara es tracta de fer
manteniment i fer-ne de noves, que hi estam també amb això.
Però dir-li que no tenen un destí directe d’aquesta, aquella o
aquella altra, es tracta des d’ABAQUA, des de la direcció
general fan un repartiment a totes les nostres depuradores on
sigui prioritari.

A Eivissa, crec que m’ha demanat, bé, i aquí, on es faran?
Sense cap dubte nosaltres tenim una sèrie d’actuacions que
sabem que les hem de fer, algunes també perquè des de
BrusselAles en temes de depuració a través del ministeri s’han de
complir una sèrie de barems i Balears en té algun que a mitjans
de l’any que ve l’hauria de complir, tot i que vaig estar reunit
amb els diferents consellers, amb el comissari europeu de Medi
Ambient la setmana passada, i és veritat que el marge, és a dir,
no ens diran dia 30 de juny ha d’estar fet, però sí s’ha de veure
que ja estam dins el camí d’arreglar-ho el més breu possible. Sí
és veritat que farem actuacions i, de fet, li he comentat, la
Direcció General de Recursos Hídrics juntament amb
ABAQUA tenen una injecció important enguany per començar
a fer coses que s’havien d’haver fet aquests darrers deu o dotze
anys i que no s’han fet. Per tant, es veurà de quina manera es
fan aquestes inversions.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 36 / 14 de novembre del 2012 717

 

A Eivissa, crec que bé, m’ha semblat que deia, i de fet sí que
ho deu haver dit perquè m’han passat la nota després i ha
coincidit que l’anell d’interconnexió d’aigües depurades, supòs
que volia dir d’aigües dessalades. Aquest anell d’interconnexió
està pendent d’unes obres d’uns 3,5 milions d’euros, més,
després, hem de fer unes actuacions a la dessaladora perquè
aquesta dessaladora també, Sr. Carbonero, es va passar de
pressupost de mala manera i no li vull donar la culpa a l’anterior
govern ni a l’anterior de l’anterior ni res, la situació és que el
pressupost es va passar moltíssim del pressupost inicial, el
pressupost final.

Hem estat en negociacions amb Madrid, crec que ho deu
saber perquè això ha sortit a la premsa, i aquesta darrera
setmana l’acord al qual es va arribar va ser que hi hauria 9,5
milions d’euros per a Eivissa, 3,5 per fer aquesta interconnexió
i una sèrie de dipòsits i 6 que es posen damunt la taula per
neutralitzar aquells increments de preu que hi va haver a l’hora
de fer la dessaladora. Tot això en benefici dels eivissencs,
perquè no es traslladarà a tarifa, per la qual cosa això hauria de
quedar clar. O sigui que una gestió, que ha hagut de venir aquest
conseller, que és poc sensible a totes aquestes coses segons
qualcú, amb un ministre com Miguel Arias Cañete, que ens
posàs damunt la taula una inversió realment important i
necessària per a Eivissa.

No m’ha dit res de Menorca, no vull dir que no hi tengués
també sensibilitat per Menorca, però Menorca també en serà
beneficiada, perquè allà també hi ha una dessaladora, que ja té
nassos el que ens passa a Menorca; a Menorca hi ha una
dessaladora que es va passar també amb un pressupost, no sé si
eren envers 19 milions d’euros, que es va passar a l’hora de fer-
se, que nosaltres ens la trobam pràcticament acabada i que no
està connectada enlloc per donar l’aigua. I si feim la recepció
són 4 milions d’euros cada any, 4,5 em pareix, crec, 4,5, clac-
clac, clac-clac, cada any, tant si consumeix com si no. És a dir
(...) i llumeneres, i no dic no només a nivell polític, sinó a nivell
polític i tècnic i tot, un desastre.

Aquest tema, també li vull, tot i que ens ha duit moltes més
dificultats, amb el director general de Recursos Hídrics érem a
Madrid, crec que també a no mucho tardar ho deixarem bastant
encarrilat amb la nostra idea fonamental, que és travessar
Menorca i donar aigua des d’una punta a l’altra de Menorca,
perquè Menorca, com també vostè sap, té uns problemes de
nitrats a les aigües a mitja Menorca, i amb això podríem
aconseguir un preu d’aigua assequible i a més a més que tothom
en tengui. Si aconseguim fer això, en teoria, a més arreglaríem
els regadius amb aigües depurades, que en aquests moments ens
trobam amb unes aigües depurades que estan salinitzades i no
les podem emprar per regar. Aleshores, tot això és un conjunt de
coses que, ben engranades, ha de donar un bon rendiment.

A Formentera ja em vaig trobar fa una sèrie d’anys que es
queixaven que no tenien aigua bona, sobretot a determinades
puntes dels mesos d’estiu, això ho toqueu haver de saber els que
hi éreu abans de jo perquè ha sortit. Aquest any passat ens
trobàrem amb unes puntes que nosaltres vàrem rebre queixes en
aquest sentit i, si no hi ha res de nou, ABAQUA a principis
d’estiu tot aquest tema ho tendrem arreglat, amb una inversió
d’1,5 milions d’euros a Formentera. Això ja ho saben també els
del Consell de Formentera, perquè ens vàrem asseure i vàrem
pactar totes aquestes actuacions a haver de fer. Per tant, també
crec que inversió important en aquesta illa.

En definitiva, com veu, en temes de recursos hídrics les
inversions que es faran seran importants, les més importants que
s’han fet aquests darrers anys, i a més començar a solucionar
problemes històrics d’algunes de les illes.

Em pareix que de recursos hídrics no hi havia molta més
cosa, però si de cas hi ha doncs ho comentam.

En relació amb Eivissa, ho tenim.

Ordenació del Territori crec que li he comentat.

Bé, de Medi Rural no li dic res. Natural i Transports, en
principi tampoc, amb això crec que he cobert bastant el que
m’han demanat i si no hi deu haver el torn de rèpliques o
contrarèpliques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. I ara sí, en torn de
rèplica dels grups que han intervingut, en primer lloc té la
paraula el Sr. Carbonero, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Promet ajustar-me al temps
aquest.

Sr. Conseller, gràcies per les seves explicacions. Temes de
desnonaments, no li parlava del parc d’habitatges públics o dels
habitatges que vostès puguin adjudicar o els que estiguin
adjudicats, li parlava dels habitatges amb caràcter general, dels
lliures, dels protegits, de tots els habitatges, dels habitatges que
són ara objecte d’una gran pressió econòmica per situació
sobrevinguda dels seus habitants, siguin propietaris o siguin
llogaters. I crec que aquí és on s’ha de fer feina, és a dir que
vostè, ja li repetesc, trobarà documents, i si no els troba m’ho
digui que jo intentaré orientar per on els podem trobar, però
trobarà documents de feina feta i per aquest camí crec que se’n
pot fer molta.

Lamentar, Sr. Conseller, que no m’hagi contestat a la
derogació dels articles, crec que són uns articles importants per
al futur de la política d’habitatge que es pugui fer, però bé, ja,
en tot cas, si no és avui, amb més calma, com que segueix el
tràmit dels pressuposts, en podrem parlar.
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Miri, he oblidat demanar-li una cosa: com està el tema de la
fusió entre IBAVI, CAIB Patrimoni i IBISEC, vostè ha dit que
hi havia una fusió de dues empreses a la seva conselleria que
estava pendent, però aquesta també està pendent i de fet ens ho
recorda el Pla d’estabilitat del 2011, del 2012, els dons plans
d’estabilitat que vostès han aprovat, aquí es diu que el tràmit de
fusió d’aquestes tres empreses que vàrem iniciar nosaltres està
avançant, que s’està fent feina en això; m’agradaria que em
digués com està, si ho està pilotant vostè i amb quina situació es
troba.

Vostè em diu que, em treu un exemple repetit, en aquesta
cambra s’ha repetit bastant, el tema de les cases a Campos, i jo
li deman: i si a vostès no els sembla bé el tema de les cases a
Campos, per què es gasten tants de doblers a fer la urbanització?
Per què es gasten tants doblers a fer la urbanització? Li deman
a vostè, a mi em sembla bé política d’habitatge, que hi hagi
habitatges assequibles, d’un determinat tipus i tot, tot i que és
ver, el que vostè ha dit és ver, que el panorama dins el món
immobiliari, dins la política d’habitatge, la gran necessitat
d’habitatge que hi havia i que continua existint, però ha canviat,
no són del mateix tipus; ha canviat de manera radical i amb molt
poc temps. I per tant, es tracta d’afrontar una nova situació amb
un nou model i segurament vostè serà l’encarregat de pilotar
aquest model, de fer aquest canvi de política d’habitatge, davant
un model completament nou i que ha canviat en molt poc temps.

Tal vegada és això que vostè diu en els pressuposts que
faran un pla autonòmic d’habitatge, tal vegada va per aquí, tal
vegada faran un pla autonòmic, lligat amb el Pla estatal 2013-
2016, on hi hagi una visió diferent, unes polítiques diferents,
perquè vostès parlen molt de les subvencions i que no volen fer
subvencions, i per altra part en fan, lògicament no en matèria
d’habitatge, no en matèria d’allà on les necessitats són més
peremptòries, però hi ha subvencions i n’hi ha amb noms i
llinatges que en una altra ocasió, i a més crec que el to avui és
prou correcte i per tant en una altra ocasió ho comentarem.

Estic acabant ja, m’agradaria que en el torn que tendrà en
què no té límit de temps, em concretàs si pot les inversions de
l’IBAVI, aquests 2 milions i busques que s’invertiran, vostè ha
parlat d’una sèrie de solars, però si es referia a això o si en
concret són aquests els projectes que tenen ja preparats i en
concret m’agradaria saber si descarten fer-ne un a Migjorn i a
Formentera o són de les zones previstes.

I per acabar, només volia fer una petita manifestació, aquí
s’ha dit que, s’ha fet veure que els diputats que són presents no
secunden la vaga i per tant és perquè fan feina i perquè fan feina
365 dies a l’any, s’ha dit, i jo vull dir una cosa, i que totes les
opinions són respectables i per tant jo les respect totes, però jo
vull dir una cosa: la nostra feina de representació, nosaltres som
representants del poble, la nostra feina de representació no es fa
únicament i exclusivament en aquesta seu, nosaltres no som
diputats només quan som al Parlament, som diputats sempre,
quan som al Parlament i quan som fora i les coses que es fan
fora tenen de vegades més ressò i més importància que les que
es fan aquí dins. I per tant nosaltres avui estam en vaga, en
sintonia amb la majoria de la població. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. I també en torn de rèplica,
per part del grup, Sra. Marí, té la paraula per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Molt breument, només tres coses: primera, alegrar-nos que
ja en el dia d’avui s’hagi complert el que li deia que estàvem
convençuts que hi hauria ingressos nous contemplats en el
pressupost i que ens permetrien afrontar inversions que, per
criteri de prudència no han contemplat, faci arribar la nostra
satisfacció dels diputats d’Eivissa i estic segura que tots els
ciutadans d’Eivissa per aquesta inversió de 9,5 milions d’euros
que ens permetrà no traslladar a tarifa una inversió tan
important com poder interconnectar les tres dessaladores
existents, que fa que a Eivissa deixi de ser un problema la
qualitat i l’abastiment d’aigua, crec que és una fita realment -
perdonin la pedanteria- memorable, però crec que és molt
important per als eivissencs. Els que ja som una mica més
majors hem viscut una aigua, i el Sr. President ho recordarà,
realment dolentíssima, a la ciutat d’Eivissa especialment, i crec
que això és una gran fita que agraïm tant al ministeri com a la
conselleria.

Esperam que doni el mateix fruit a l’illa de Menorca i
donades les dimensions de la dessaladora de Ciutadella,
efectivament, crec que la política és anar cap al que ha fet
Eivissa, que és dotar d’aigua dessalada tota l’illa, la qual cosa
permet un preu molt més raonable per a tots i sobretot la
racionalització de la despesa pública.

Igual el tema de Formentera, que també ha estat notícia, una
altra inversió no pressupostada, parlam només amb el que vostè
ens acaba de dir, d’11 milions més d’inversió en matèria
d’aigua, que crec que és una magnífica notícia, just per això val
la pena la seva compareixença.

Crec que ha centrat la rèplica bàsicament en el tema
d’habitatge, jo també em centraré en el tema d’habitatge; crec
que no és novetat que la realitat hagi canviat, fa tres anys que ja
havia canviat, crec que tots, o quatre, realment tots sabem, els
que hem tengut qualque tipus de relació amb aquesta matèria
per diferents circumstàncies, que el problema no era la manca
d’habitatge, el problema era la manca de finançament per part
del destinatari final, una altra cosa era el promotor, que també,
però estic pensant en la persona per a qui el Govern o els
ajuntaments o l’administració ha de fer habitatges. Quina era la
conseqüència directa de què realment aquestes persones, que
eren els destinataris dels habitatges, no tenguessin finançament,
que al final acabaves donant els habitatges al que a la llista
estava en el número 56, per dir qualque cosa; és a dir, a gent que
el seu perfil podia anar perfectament al mercat lliure.

I sincerament crec que els recursos públics han de ser per a
aquells sectors de la població que tenen dificultats per poder
anar al mercat lliure, i això és el que justifica les polítiques
d’habitatge; no donar un habitatge a una persona que
perfectament la pot comprar a un promotor privat sense cap
dificultat. I això ha passat i em remet a innombrables expedients
tant del propi IBAVI com d’altres administracions públiques.
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I només dues dades, perquè crec que expliquen, com abans
deia, no he donat les dades és perquè la política d’habitatges és
la que hi ha. Subvencions d’arquitectura, se’ns diu que són
baixes, 6,60 milions d’euros, que s’hauran de destinar a fer front
al deute en beneficiaris i en subvencions, i així i tot, i
aportacions a consorcis, ens quedaran 8 milions per pagar. I en
patrimoni, la llei de barris, està molt bé fer lleis, està molt bé fer
lleis, en sabem fer tots, agafam un bolígraf o l’ordinador i
començam a escriure, però llavors s’ha de pagar: 1,5 milions en
protecció de patrimoni per pagar el conveni dels préstecs signats
amb anterioritat, i ens continuaran quedant penjats 2 milions
d’euros. Sr. Conseller, paguem el que devem i llavors en
parlarem del que hem de fer a partir d’ara.

I Sr. Carbonero, amb el tema de la vaga, jo respect les
prioritats de tothom, crec que realment els diputats tenim una
sèrie d’obligacions que tal vegada els altres ciutadans no tenen,
però cadascú es pren les seves obligacions com considera oportú
i jo no som ningú per jutjar-les; jo crec que la nostra primera
obligació avui és demanar comptes, i més a l’oposició, al
Govern de com pensa gastar els doblers públics, però respect
absolutament qualsevol altre criteri i actuació com a tal. I amb
aquest respecte i sense pretendre que ningú no s’ofengui, perquè
no som ningú per donar lliçons a ningú, nosaltres consideram
que avui la feina dels diputats representants del poble és
demanar comptes al Govern, en el cas de l’oposició, i donant
suport al Govern en aquesta comissió, en el cas del Partit
Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. I en torn de contrarèplica, ara Sr.
Conseller sí té la paraula, però per un temps de cinc minuts.
Aquesta vegada li limitam.

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

Ens bastarà. Moltes gràcies, Sr. President.

Bé, ho havia entès el que m’ha dit el Sr. Carbonero, dels
desnonaments, ho havia entès, però també he volgut deixar
reflectit que amb aquest interès nosaltres també vàrem posar els
habitatges d’IBAVI en el que creim que ha de ser una funció de
fer arribar habitatge al màxim de gent possible. Tenir habitatges
aturats, primer que ens causen uns doblers anuals de
manteniment, però segon, no acompleixen cap funció social per
a la qual varen ser construïts, i aposta vàrem decidir passar a
lloguer i continuar tenint en venda també la part corresponent.

Nosaltres, Sr. Carbonero, si les coses van bé tenim aquells
2.180.000 que vostè em comentava, les primeres prioritats que
tenim són el projecte de Formentera, com ha dit vostè, 14
habitatges, perquè allà pareix clar que sí hi ha aquesta demanda.
I darrera això ve un projecte a Binissalem, que n’hem de parlar
amb l’ajuntament, que són 15 habitatges, amb la qual cosa
aquests serien els dos projectes que, i li he de dir amb tota
franquesa, els tendrem supeditats a disponibilitat pressupostària.
Perquè també hi ha una cosa, Sr. Carbonero, si manam feines
les volem pagar, perquè el que vàrem trobar nosaltres de feines
manades sense pagar no és agradable, no és agradable ni per qui
les ha de pagar, si és una persona seriosa, i sobretot no és
agradable per qui les ha de cobrar si ha fet la feina. En aquest

cas, si a nosaltres se’ns donen els ingressos que tenim prevists,
sense cap dubte envestiríem aquests dos projectes.

El solar de Campos, per què hi feim la urbanització? Escolti,
perquè intentam vendre-lo així i no hi havia manera. Segon,
perquè hi ha una escola dins aquest entorn, i amb fons tots de
Madrid ens permet fer aquesta urbanització i que es vagi fent
l’escola, però amb una intencionalitat que si feim això tenim
més bo de fer vendre després aquests solars. Així com està,
sense cap dubte que no, i de fet tal vegada el sorprenem i tot, tal
vegada el sorprenem i veurà com sí que és més bo de fer. Ho dic
perquè la intenció en aquest cas, també li dic sincerament, li he
dit al començament, és llevar-nos viatge per tenir un IBAVI més
àgil i que pugui fer determinades actuacions, i si no ens llevam
viatge, 120 milions d’euros, escolti, és que és inassumible, és
que dur 120 milions de motxilla és complicadíssim. I això, entre
les amortitzacions i els interessos doncs a qualsevol empresa, no
només a IBAVI, la deixen feta pols.

Vull dir que, ho crec sincerament, també li he de dir, que es
va fer una política un poc massa alegre, però bé, hecho está, jo
no en vull fer punta si no m’obliguen a fer punta, perquè no
m’agrada gens fer-hi punta, el que sí sé és que hem de trobar
solucions per descarregar aquesta empresa i només es pot fer
venent una sèrie de coses, guardant el lloc allà on veus que
realment hi pot haver demanda, Formentera és el cas que jo li
dic, és un dels casos, i a partir d’aquí a veure si podem rodar.

Vostè que ha estat molt vinculat al món de les obres,
pràcticament tota la vida, també sap que això ve molt aviat però
se’n va molt poc a poc, i no es fa ni amb un any ni amb dos, ho
dic perquè de vegades diuen vostès ja fa un any que governen,
vostès ja fa un any i mig que governen, jo venc de l’empresa
privada i m’ha tocat qualque vegada tenir empreses amb moltes
dificultats i les hem tret, però han passat els anys. Vull dir que
només una persona allunyada de la realitat de la gestió
empresarial s’atreveix a dir: vostès ja fa un any que són aquí i
ho han d’arreglar; vostè no ho ha fet això, vull dir, no va per a
vostè, Sr. Carbonero, però només vol dir que no ha gestionat
una empresa mai i molt menys una empresa amb dificultats. Als
que ens ha tocat gestionar-ne sabem que treure empreses que
estan encallades com hi està IBAVI, com hi està SFM, com hi
està ABAQUA han d’anar les coses molt bé i es requereixen un
bon grapat d’anys.

Quant a les necessitats bàsiques que vostè m’ha comentat,
home, nosaltres, per desgràcia aquesta societat en té moltes de
bàsiques i a mi quan em demanen realment prioritats, prioritats,
jo com a conseller m’he decantant per allò que són inversions
en depuració i proveïment d’aigua. Crec que això és prioritari
i si les coses venguessin tan malament, tan malament, tan
malament ens en temeríem. Menjar i beure és prioritari. Per
tant, beure, tenir aigua per beure. I després arreglar tot allò que
és la depuració també és, més que prioritari, és bàsic. I el més
fotut d’aquest tema sap què és, Sr. Carbonero? Que són coses
que no es veuen, són coses que només se n’adonen quan no es
tenen, quan peta una cosa te n’adones que tal. Són coses que no
llueixen, llueixen més altres coses que arreglar unes canonades
de clavegueram perquè no es veuen. Llueix molt més fer una
obra, un colAlegi, un hospital o el que sigui. De vegades he
tengut dificultats per fer entendre que això és molt prioritari i
bàsic. I només ens adonam quan tenim un problema. I abans que
vengui el problema crec que val la pena...
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Dins aquests pressuposts, tant des de Vicepresidència
Econòmica, com el mateix President, ho han entès i a posta ens
han permès tenir unes partides ja importants que si s’haguessin
destinat la meitat d’aquestes partides durant els darrers deu
anys, no hi hauria problema. La cosa estaria... El que no pot ser
és com m’ho vaig trobar jo les depuradores, aquí hi ha el gerent
d’ABAQUA i el director general de Recursos Hídrics que
tenien peces espanyades feia més de dos anys. Això no pot ser,
no pot ser, un filtre que no arregles, funcionam sense filtre i tots
sabem què passa després. I curiosament des d’aquells entorns
que tenien la responsabilitat de mantenir això, encara vénen ara
i diuen que no hem de contaminar ni hem de fer res, quan
realment ells en lloc de destinar doblers per a això, els han
destinat per a coses que no eren bàsiques i així estam, amb
molts de problemes i molts de nervis.

Només voldria dir una cosa. Eivissa en temes de proveïment
d’aigua tendrà 9,5 milions d’euros, a Menorca no ho tenim
tancat completament, però la inversió és bastant més gran.
Supòs que ho deuen entendre per allò que és el projecte en si.
Per tant, jo estic molt satisfet, els ho he de dir, igual que estaré
molt satisfet si arribam a aconseguir en un moment donat la
insularitat famosa i que ha tengut el suport de tots des d’aquest
Parlament.

Jo també li he de reconèixer que quan em parlen d’articles
i tal, ... jo l’any passat vaig fer la broma, crec que va ser aquí
mateix, no ho sé, em varen dir què pensa vostè de l’article 45 de
la Llei d’habitatge? I jo vaig dir, i vostè què en pensa del 54?
No he tengut temps d’agafar-los tots, però m’agradaria ara
recollir-ho i li donaré complida informació si vol, en ple, en
comissió o, si vol, personalment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui,
només queda agrair al conseller i a tot el seu equip la seva
presència aquí.

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

Bones tardes a tots.
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