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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda a tots i a totes. Començarem aquesta comissió,
ja que el Sr. Conseller és present..., i si fan el favor de seure i de
sortir els que han de seure i els que han de sortir... començarem.

(Remor de veus)

Bé, tornam a repetir, senyores i senyors diputats, si fan el
favor de seure mentre els acompanyants del conseller van
seient, anirem passant revista, i si algú ens fa el favor de
tancar... Ah!, perdoni, jo estava buscant.

(Continua la remor de veus)

Bé, en primer lloc demanaria als senyors i a les senyores
diputats si es produeixen substitucions, que crec que sí. Si són
tan amables...

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, Assumpció Pons substitueix Santiago
Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé; més substitucions?

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Rosa Bauzá.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Catalina Palau substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix David Abril.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sr. President, Jaume Carbonero substitueix Lourdes Aguiló.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

I no hi ha més substitucions?

Compareixença de l'Hble. Conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2014.

Així passam a la compareixença del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori per tal d’explicar els pressupostos de
la seva conselleria per a l’any 2014, escrit RGE núm. 12920/13.

Assisteix el Sr. Gabriel Company i Bauzá, conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, acompanyat de la Sra.
Margaret Mercadal Camps, director general de Medi Rural i
Marí; del Sr. Joan Simonet Pons, director gerent de FOGAIBA;
Sra. Noemí Vila Merino, directora gerent de SEMILLA; Sr.
Salvador Padrosa Payeras, director general de Recursos Hídrics;
Sr. Jaime Ferriol Martí, director executiu d’ABAQUA; Sr. Joan
Mesquida Sampol, director general d’Ordenació del Territori;
Sra. Maria Magdalena Servalls Martorell, directora gerent de
SITIBSA; Sra. Neus Lliteras Reche, directora general de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic; Sr. Eduardo
Parga Francos, director gerent de l’IBANAT; Sr. Jaume Porsell
Alemany, director general d’Arquitectura i Habitatge; Sr. Juan
Salvador Iriarte, director general de Transports; Sr. José Ramón
Orta Rotger, director gerent d’SFM, Serveis Ferroviaris de
Mallorca; Sr. Rafael Oliver Barros, director general del CTM,
Consorci de Transports de Mallorca; Sr. José Caballero Rubiato,
president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears;
Sra. María José Marco Landazábal, secretària general; Sr.
Lorenzo Rigo Rigo, secretari general adjunt; Sr. Jaime
Olascoaga Enseñat, assessor; Sr. Gaspar Oliver Juan, assessor;
Sra. Olivia Cortés Jones, cap de gabinet; Sr. Andrés Lasaga
Fernández, cap de premsa; i Sra. María José Llompart Roig, cap
de secretaria.

Li faig saber, Sr. Conseller, que són més vostès que els
altres. Per tant deman als diputats i a les diputades que no entrin
en confrontacions perquè tenim totes les de perdre. 

Arribats a aquest punt, donaríem la paraula al Sr. Gabriel
Company i Bauzá per fer l’exposició oral, en aquest cas sense
limitació de temps, encara que jo li agrairia que el limitàs. Faci
el que vulgui però que sigui limitat, no ilAlimitat. Té la paraula,
Sr. Company.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Si us pareix començarem...,
començaré a explicar-vos el pressupost de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per a l’exercici 2014,
no sense abans dir-los que efectivament venc amb tot l’equip,
que és bastant més reduït del que era abans que es fes una sola
conselleria; ho dic per evitar ja que qualcú tengui la tendència
a dir-ho, però també ho faig per dos motius: un, com ha dit
vostè, perquè així impressiona, i, dos, perquè ells poden veure
aquí, que és realment la realitat -allò altre era una broma-, que
vegin com va el debat parlamentari, en què consisteix, que jo
crec que és bo. Per tant per això, maldament hagués pogut venir
només amb la secretària general, pràcticament, a aquesta reunió,
m’agrada que participin d’aquesta vida tots els membres del
meu equip.
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Dit això he de comentar que el pressupost de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ascendeix per a
l’exercici 2014 a 287.523.225 euros, la qual cosa suposa un
4,5% més que l’exercici anterior. Per direccions generals resulta
que la Direcció General de Transports, amb un pes de 39,71%,
és la de major pes específic en el pressupost total, motivat això
per les transferències anuals a l’empresa Serveis Ferroviaris de
Mallorca i també a causa de l’assumpció de les competències de
carreteres. A continuació vendria la Direcció General de
Recursos Hídrics, amb un 27,33%; la Direcció General de Medi
Rural amb un pes del 13,72%; la Direcció General de Medi
Natural amb un 9,36%; la Direcció General d’Arquitectura amb
un 2,53%; i la Direcció General d’Ordenació del Territori amb
un 0,82% del pressupost.

El pressupost del 2014, comparat amb el del 2013, com he
comentat, experimenta una millora del 4,5%, atès que la part
més important del pressupost d’aquesta conselleria es destina a
serveis bàsics com el manteniment de les depuradores i els
transport, i la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

El pressupost per capítols és el següent: capítol 1,
24.822.826 euros; capítol 2, 4.426.982 euros; capítol 3, 100.000
euros; capítol 4, 81.028.984 euros; capítol 6, 75.023.796 euros;
capítol 7, 102.120.637 euros; com dic, un total de 287.523.225
euros. Hem de destacar aquí l’increment del capítol 6, que puja
un 13,79% com a conseqüència de l’augment de les inversions
dins ABAQUA, SFM i la xarxa viària.

Les empreses públiques, tenim que ABAQUA tendrà un
pressupost de 83.445.232 euros; IBANAT, que ve de la fusió
d’IBANAT més Espais, són 17.557.465 euros; SITIBSA,
799.800; SFM, 74.576.144 euros; CTM, el Consorci de
Transports de Mallorca, 33.185.733; IBAVI, 22.599.596;
SEMILLA, que ve també de la fusió de SEMILLA amb
IBABSA, 13.234.284; i FOGAIBA, 55.433.310 euros; un total
de 300.831.564 euros. Les aportacions que fa la conselleria a les
empreses públiques són, per al capítol 4, de 77.961.618 euros i,
per al capítol 7, 70.806.879 euros, la qual cosa suposa un total
d’aportacions de 148.768.497 euros.

Després d’aquesta 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 que pràcticament hem comentat: la Secretaria
General, la Direcció General de Recursos Hídrics, la Direcció
General de Medi Natural, la Direcció General de Medi Rural i
Marí, la Direcció General d’Ordenació del Territori, la Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge, i la Direcció General de
Transports.

La Secretaria General té un pressupost per al 2014 de
18.774.818 euros, la qual cosa suposa un 6,09% més que
l’exercici 2013. Per capítols tenim que el capítol 1 són
14.620.177 euros; el capítol 2, 3.681.641; i el capítol 6, 473.000
euros. 

La Secretaria General s’estructura econòmicament en dos
subprogrames, el 711A01, que engloba les despeses de
funcionament dels serveis generals; aquí l’augment del capítol
1 hem de dir que es deu a l’assumpció del personal d’Obres
Públiques i dels funcionaris de l’extingida empresa pública
Espais de Natura; quan vàrem extingir l’empresa pública Espais
de Natura tots els funcionaris d’aquesta empresa varen passar a
l’estructura de la mateixa Secretaria General, i els que no eren
funcionaris, el personal laboral, va quedar integrat dins
IBANAT, com també us diré més endavant. També dins la
Secretaria General s’engloba una secretaria general adjunta. 

El subprograma 443A01, que és l’altre subprograma, inclou
la Comissió Balear de Medi Ambient, que és un òrgan colAlegiat
format per representants de diferents administracions públiques;
té la consideració d’òrgan ambiental de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en relació amb els projectes, plans o
programes subjectes a avaluació d’impacte ambiental o
avaluació ambiental estratègica, i també en altres matèries
previstes a la normativa vigent. La Comissió Balear de Medi
Ambient no disposa de pressupost propi.

Quant a l’evolució pressupostària de la Secretaria General,
per capítols hem de dir que el pressupost assignat al capítol 2 és
de 3.681.641 euros, que és un 17,62% més que l’any passat, i
això sobretot es deu també al fet que tenim uns capítols com
puguin ser l’energia, també el consum de benzina, de gasoil, que
ens ha pujat. En relació amb el capítol 6, amb un 107,46% més,
hem de destacar que el projecte d’inversió dels agents de medi
ambient, d’innovació tecnològica amb 70.000 euros, més els
aplicatius informàtics de 170.000 més, el que pretenem és dotar
d’eines a aquells professionals per a la prevenció i la lluita dels
incendis forestals; i també s’incrementa dins aquest capítol 6 la
dotació per als equips de feina dels mateixos agents en uns
200.000 euros més.

Quant a la Direcció General de Recursos Hídrics he de dir
que té un pressupost de 78.591.814 euros i que és la tercera en
dotació pressupostària. Analitzat per capítols, l’evolució
pressupostària ha estat la següent: del capítol 1, 1.808.233
euros; per al capítol 2, 116.000 euros; per al capítol 4, 5.278.897
euros; per al capítol 6, 33.813.841 euros; per al capítol 7,
37.574.843. Experimenta un augment d’un 1,52% respecte del
pressupost del 2013, i s’estructura en tres programes, el
proveïment d’aigües, el de sanejament i depuració d’aigües i el
domini públic hidràulic. Quant a aquests programes he de dir
que el de serveis... tenim un de serveis generals, també -perdó-,
que són 116.000 euros; el de proveïment d’aigües que són
30.365.537 euros; el de sanejament i depuració que són
44.135.044 euros; i el de domini públic hidràulic que són
3.975.233 euros. L’increment més significatiu es produeix en el
programa de domini públic hidràulic, que s’augmenta un
110,66% respecte de l’exercici anterior.
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El programa 441A01, 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 del consorci. Inclou les
obligacions d’amortització i interessos i les obres executades. El
pressupost ve reduït en 8.421.415 euros, que passa de
38.786.952 en el 2013 a 30.365.537 en el 2014. Això és perquè
hi ha una reducció en les amortitzacions de préstecs, en
definitiva, que han anat vencent una sèrie de préstecs i ha fet
que la partida lògicament baixi.

Quant a la revisió del Pla hidrològic, dins aquest apartat
revisarem i actualitzarem les dades del Pla hidrològic ja aprovat
per complir amb la directiva marc de l’aigua, amb la legislació
general i amb el Pla hidrològic de les Illes Balears, que obliga
a tenir una revisió del pla per al 2015. Per fer aquestes revisions
s’hi destinaran 100.000 euros del pressupost del 2014 per al
conjunt d’actuacions i d’activitats tendent a la millora del
coneixement del domini públic hidràulic. També farem noves
inversions en proveïment, que si ho hi ha res de nou hi
destinarem una quantitat ja dins el 2014 que anirà en base a una
sèrie de quantitats o a un plurianual que tendrà tot un recorregut
de més de 7,5 milions d’euros. Enguany, dins el 2014, suposam
que s’hi podran destinar uns 745.000 euros, per qüestions, com
és lògic, de tota la tramitació.

Al programa 441B, de sanejament i depuració d’aigües, el
pressupost ha augmentat en 7.507.859 euros, i de 36.627.185
euros en el 2013 passam ara a 44.135.044 euros en el 2014. Es
transferiran d’aqueixes quantitats 6.595.000 a ABAQUA
destinats a noves inversions en depuració. Per altra banda també
es continuaran atenent expedients d’obres finançades mitjançant
el cànon de sanejament dins el 2014; aquest apartat es veu
incrementat en 68.029 euros, i passa a tenir un total de
4.641.203 euros. Així mateix continuarem finançament les
despeses de conservació i manteniment de depuradores
mitjançant el cànon de sanejament; aquest apartat es veu
incrementat en 828.630 euros, i passa a tenir una quantitat
global de 32.738.641 euros en el 2014. I quant al pressupost per
al Laboratori de l’aigua, s’ha incrementat en 16.200 euros, i
passam a tenir un pressupost total de 160.200 euros per al 2014.
Per capítols tendríem que al capítol 6, del cànon per
manteniment de depuradores, etc., hi ha 32.898.841 euros, i en
el capítol 7 hi tenim 11.236.203 euros.

Quant al programa 52A01, de domini públic hidràulic,
protecció i control directiva marc de l’aigua, que té per objecte
donar compliment a la directiva marc d’aigua pel que fa al
seguiment de l’estat de les aigües de les Illes Balears i al control
de les substàncies prioritàries que contenen, el pressupost s’ha
augmentat en 2.082.150 euros, i passa d’1.887.037 euros a
3.975.233 euros; això suposa un increment del 110,66%. Es
destinarà un total de 752.000 euros per a actuacions en torrents
l’any 2014, i així es dóna continuïtat a aquestes tasques que ja
s’han començat a fer el 2011, 2012, 2013, en relació amb la
conservació i el manteniment dels torrents de la nostra
comunitat. Es destinarà també 1 milió d’euros perquè
ABAQUA realitzi la neteja del litoral durant el 2014; en teníem
500.000, pràcticament, enguany, i el duplicam de cara a l’any
que ve. 

Quant a ABAQUA, l’Agència Balear de l’Aigua, he de dir
que com tots saben té competències en matèria hidràulica i de
qualitat de les aigües i en matèria de qualitat ambiental, residus
i litoral; per a l’exercici 2014 ja els comentat que tendrà un
pressupost de 80.445.232 euros. Les inversions reals per al
capítol 6 seran d’un import de 22.280.510 euros,  que és la
partida més important, que suposa un 27,70% del pressupost. Es
continuarà també amb la política d’adequació i millora de les
instalAlacions depuradores per adequar-les a les millores
tècniques i també a intentar solucionar els problemes de
subministrament i qualitat en el proveïment en alta d’aigua
potable als municipis on hi hagi problemes. Destinarem
1.095.000 euros per a substitució i millora d’equips i també
5.500.000 euros per a les diverses millores d’instalAlacions. Per
al proveïment d’aigües destinarem 745.000 a renovació
d’equips obsolets i millora de la nostra xarxa de cara a poder
donar un subministrament de qualitat als nostres ciutadans. I
l’Agència també d’ABAQUA posarà especial atenció en la
millora i el manteniment de torrents, així com en l’explotació i
el manteniment de totes les infraestructures hidràuliques. 

El pressupost d’ABAQUA per capítols, tenim que en el
capítol 1 té 3.124.917 euros; en el capítol 2, 14.720.814; en el
capítol 3, 12.484.287; en el capítol 6, 22.280.510; i en el capítol
9, 27.834.704. Les transferències que rebrà ABAQUA de la
conselleria seran, per al capítol 4, 5.202.920, i per al capítol 7,
32.592.378 euros.

Passam ara a la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic, amb un pressupost de 26.904.569
euros suposa el 9,36% del total de la conselleria. En termes
comparatius el pressupost d’aquesta direcció general per al 2014
representa un augment del 5,86% respecte de l’any 2013. Per
capítols, tendríem que el capítol 1 suposa 2.743.531 euros; el
capítol 2, 120.412.000 euros; el capítol 4, 14.258.244; el capítol
6, 5.807.164, i el capítol 7, 3.975.218.

He comentat abans que l’augment del capítol 1, que suposa
un 48,89%, és per mor que els funcionaris que abans eren a
Espais de Natura Balear actualment figuren inscrits en aquesta
direcció general. 

Es mantenen les partides destinades a Canvi Climàtic,
Qualitat Ambiental, Educació Ambiental, Qualitat de l’Aigua i
Protecció d’Espècies. S’incrementa la partida destinada a Espais
de Rellevància Ambiental, bàsicament per poder redactar o
acabar la redacció dels plans de gestió del cent per cent de la
Xarxa Natura de les Illes Balears.

El pressupost destinat a l’empresa pública IBANAT
s’incrementa envoltant els 2 milions d’euros, i aquest increment
es deu fonamentalment a la creació d’una partida específica per
a la recuperació de zones cremades i al traspàs de 600.000 euros
que estaven al Servei de Gestió Forestal i que es transferien a
l’IBANAT en anys anteriors.
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Els programes que té aquesta direcció general són fins a
onze: el programa 443L01, d’espais de rellevància ambiental,
que aquest subprograma té un pressupost de 255.000 euros i té,
com a actuacions principals, l’ordenació i la declaració d’espais
naturals protegits; elaboració d’instruments de planificació i
gestió; conservació i gestió de Xarxa Natura 2000 i plans i
acords nacionals i internacionals de biodiversitat. En termes
comparatius, aquest subprograma experimenta un augment del
64,52% respecte del pressupost de l’any 2013. Les actuacions
que es duran a terme dins aquesta àrea, si voleu, us dic les més
importants, per no fer-me massa extens, que és una de les coses
que m’ha demanat el president, idò, des d’aprovar el quart Pla
general de defensa contra incendis; dur a terme les actuacions
necessàries per a la recuperació de la zona cremada en els
termes municipals d’Andratx, Estellencs i Calvià. En relació
amb el parc de Cabrera volem treballar en una millora de la seva
gestió i optimitzar els recursos econòmics disponibles i millorar
la cartera de serveis del parc; revisar els plans de gestió marins;
controlar les espècies invasores, etcètera.

El segon programa és el 533D01, de gestió d’espais naturals
protegits, parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques.
Aquest programa incloïa les dotacions econòmiques a favor de
l’empresa Espais de Natura Balear, que s’ha extingit i les seves
funcions han passat a IBANAT. S’inclouen les dotacions al
capítol 6, per al Parc Nacional de Cabrera, que no estan incloses
en el pressupost d’IBANAT, així com diverses actuacions a la
Serra de Tramuntana, per un import de 120.000 euros i que
suposa un augment del cent per cent respecte del 2013.

El tercer programa és el 443C01, gestió de residus, pretén
atendre aquelles competències que la normativa vigent en
aquest àmbit atribueix a les comunitats autònomes. S’ha pogut
disminuir el pressupost d’aquest servei de residus en 50.000
euros respecte de l’any 2013, perquè l’aplicació informàtica,
que suposava 50.000 euros, enguany ja la durem a terme a
través d’un conveni que existeix entre la conselleria i els
sistemes integrats de gestió de residus els quals finançaran
directament aquesta aplicació. Té un pressupost aquest
programa d’1.999.232 euros.

El quart programa, el 443B01, de qualitat ambiental, control
de contaminació i assessorament mediambiental, té la finalitat
de desenvolupar i impulsar en compliment de la legislació
vigents els mecanismes i les eines de gestió preventiva i
voluntària del medi ambient i que poden ser executats per
l’administració, empreses i institucions, tant conjuntament com
per separat. Té un pressupost de 75.001 euros, igual que l’any
passat.

El cinquè programa, el 443Q01, de qualitat de l’aire i
contaminació atmosfèrica, també inclou les principals
actuacions en matèria de contaminació atmosfèrica i tendrà un
pressupost, igual que l’any 2013, de 234.000 euros. 

El programa 533A01, de conservació i millora del medi
natural, té un pressupost de 18.555.796 euros, 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. Reflecteix la transferència de la
conselleria a IBANAT consolidat en l’extingida Espais de
Natura Balear, per això augmenta el capítol 4 de personal,
despesa corrent i interessos i també el capítol 7 que inclou les

transferències a IBANAT, per fer front als préstecs dels
consorcis Aubarca, Es Verger i Sa Gola, els quals abans
depenien d’Espais de Natura. Per tant, aquest programa és el de
més pes en termes pressupostaris.

El setè programa és el 533B01, de planificació forestal, per
a l’exercici 2014 aquest programa tendrà un pressupost de
4.349.621 euros. Durant l’exercici 2014 es desenvoluparan els
dos eixos següents: 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 en les finques públiques i privades; lluitar
contra la desertificació i corregir els processos erosius i dur a
terme actuacions de planificació forestal. 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. Aquí la disminució del pressupost ha estat d’un
12,20%, dins aquesta direcció general, perquè la diferència
l’hem tramesa a IBANAT directament. Per tant, no és que hi
hagi una disminució, sinó que el que abans era dins aquell
programa es passa directament a IBANAT.

El programa 533F01, d’espècies silvestres, conservació i
sensibilització, té un pressupost de 701.873 euros i suposa un
augment del 7,84 en relació amb l’any passat.

El programa 533G01, de sanitat forestal, que l’objectiu
d’aquest programa, 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, té un pressupost de
279.340 euros. Aquesta necessitat es deriva de la situació de risc
de plagues, malalties forestals, agents biòtics, etcètera, que
pateixen algunes àrees forestals de les Balears, de la necessitat
d’aprofundir en el coneixement tècnic i científic disponible
sobre aquells 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.
Sobre l’any 2013 té un augment del 26,97% i està prevista aquí
la despesa de 117.000 euros per a les actuacions destinades a la
prevenció de la zona perimetral de l’incendi d’Andratx.

El programa 441K01, de canvi climàtic, té un pressupost de
60.582 euros, igual que l’any passat, i tot el tenim
comptabilitzat dins el capítol 6 d’inversions. Aquest programa
té com a objectiu principal el desplegament de l’estratègia
balear del canvi climàtic en les 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.

El programa 443M01, d’educació ambiental i societat, té un
pressupost de 153.705 euros, igual que l’any passat, i es destina
a educació ambiental, als programes dels centres ecoambientals,
als serveis d’informació dels Amunts i a l’assessorament a les
escoles.
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Quant a l’empresa pública IBANAT, recordem que pel
Decret 23/2013, de 24 de maig, es va extingir l’entitat pública
empresarial Espais de Natura Balear i que l’empresa IBANAT
va assumir les seves funcions.  Per a l’exercici 2014 comptarà
amb un pressupost de 17.557.465 euros. El pressupost
consolidat d’IBANAT, dic consolidat perquè afegesc Espais a
IBANAT, s’incrementa en 940.000 euros; l’increment es deu a
l’execució directa de determinades actuacions que abans també
eren executades per la Direcció General de Medi Natural, una
part d’aquestes era el que us he comentat fa una estona.

En el capítol 6 és on es produeix el major increment, en un
200% més que l’any passat, es faran també altes
d’immobilitzats de vehicles i instalAlacions de centres de treball,
per valor d’uns 390.000 euros. I a part també es destinarà una
partida de 300.000 euros especial per a la restauració de la zona
incendiada a Andratx i a Estellencs i, a més, es faran inversions
d’uns altres 300.000 euros en matèria de prevenció d’incendis
forestals, gestió de finques públiques, etcètera. Les
transferències que IBANAT rebrà de la conselleria són per al
capítol 4, 13.880.508 euros, i per al capítol 7, 1.976.957 euros.

Passam a la Direcció General d’Ordenació del Territori. El
pressupost de la Direcció General d’Ordenació del Territori
ascendeix a 2.347.340 euros, la qual cosa suposa una davallada
del 41,82% respecte del 2013, que eren 4.034.462 euros.
Aquesta davallada s’explica senzillament per la disminució del
capítol 7, bàsicament destinat a fer front als crèdits que encara
resten del Pla Mirall. En definitiva, baixa aquesta quantitat
perquè s’han acabat de pagar, s’han amortitzat un parell de
préstecs del Pla Mirall. La resta de pressupost és bastant
continuista respecte de l’any passat amb una lleugera baixada
d’un 1% del capítol 2 i un increment del 6,5% del capítol 4, que
correspon a les transferències per despesa corrent a favor de
SITIBSA. 

Aquesta direcció general s’estructura en dos programes,
ordenació del litoral i ordenació del territori. El programa
51401, ordenació del litoral, compte amb un pressupost per a
2014 de 346.279 euros, en matèria de costes i litoral, partint de
la base de l’ordenació del litoral, es duran a terme una sèrie
d’actuacions: assegurar l’ús adequat de les platges, compatible
amb el seu valor ambiental; controlar les actuacions a les zones
de servitud de protecció; tramitar l’autorització d’abocaments
de terra a la mar, i colAlaborar, si n’és el cas, amb l’Estat a les
obres dins el domini públic marítim terrestre.

I el programa 511C01, d’ordenació del territori, comptarà
amb un pressupost d’1.951.631 euros per a l’exercici 2014.
Aquesta disminució d’un 66,64% també es deu, com he
comentat abans, a la finalització de les amortitzacions del
préstec del Consorci Mirall-Eixample, que eren 1.724.452 euros
l’any 2013, i del Consorci Mirall-Barris, que eren 858.967
també per a l’any 2013. Dins aquesta àrea les actuacions en
matèria d’ordenació del territori i urbanisme seran continuar
amb l’elaboració d’un marc normatiu estable, que doni
seguretat, confiança i elimini dubtes als ciutadans, sempre dins
un marc de creixement contingut. Per altra banda, continuarem
amb la promoció de la implementació de les noves tecnologies
en el planejament i en la gestió urbanística posant a l’abast de
les administracions públiques la cartografia del Govern i les
eines tecnològiques adequades per tal d’optimitzar els recursos

existents, assolir la interoperativitat de les dades territorials i
millorar l’eficàcia en la gestió pública.

SITIBSA, que és l’empresa que està dins l’àmbit d’aquesta
direcció general, està adscrita a la Direcció General d’Ordenació
del Territori, és l’empresa pública del Govern que desenvolupa
la seva activitat en el camp de la cartografia i de la informació
geogràfica. En el 2014 SITIBSA disposarà d’un pressupost de
799.800 euros, percentualment l’increment més important es
dóna a la partida de transferències per despesa de capital de
SITIBSA que passa dels 6.000 euros el 2013 als 48.000 euros
del 2014. Aquest crèdit anirà destinat als fins propis de
l’empresa, bàsicament a l’actualització de la cartografia bàsica.
SITIBSA rebrà de la conselleria durant el 2014 a través de
capítol 4, 656.400 euros, i a través de capítol 7, 48.400 euros.

Encara que no tengui un reflex a nivell de despesa
pressupostària, m’agradaria destacar que el projecte de llei du
la creació de l’entitat pública empresarial Servei d’Informació
Territorial de les Illes Balears, prevista a l’article 30 del projecte
de llei. Aquest nou ens implica l’extinció de la societat
mercantil pública SITIBSA i la cessió dels actius i passius de la
societat. Aquesta nova entitat podrà assumir noves funcions així
com l’exercici de potestats públiques refermant la importància
de comptar amb una acurada informació territorial amb la
implementació de bona part de les polítiques públiques del
Govern i de la resta d’administracions territorials.

Quant a la Direcció General de Medi Rural i Marí, el
pressupost d’aquesta direcció general per al 2014 serà de
39.443.675 euros, pràcticament el mateix que hem tengut per a
l’any 2013. Aquesta direcció general s’estructura en quatre
programes: el foment del sector agrari de les Illes Balears, que
en termes comparatius té un augment d’un 3,31% respecte del
pressupost del 2013, és a dir, que ens quedarà en 37.028.872
euros. Té una sèrie de subprogrames d’agricultura, de
ramaderia, de qualitat agroalimentària, i d’investigació i
formació del sector agrari. Si voleu, per no haver-vos de dir què
és, perquè crec que ja ho hem dit altres vegades, si algú té
interès després li puc desglossar un poc més.

El programa 718A, de recursos marins i ordenació del sector
pesquer, té dos subprogrames, el subprograma pressupostari de
recursos marins, que inclou les dotacions necessàries perquè la
direcció general pugui fer front als següents objectius, gestió i
ordenació de la flota balear, vedes de pesca, de reserves
marines, establiments de talles mínimes, etcètera. Per a
l’exercici 2014 comptarà amb un pressupost d’1.261.834 euros,
és a dir, un 35,53% més que l’any 2013. El subprograma
pressupostari 718A02, d’ordenació del sector pesquer, inclou les
dotacions necessàries perquè la direcció general pugui fer front
als següents objectius, canvis de ports bases dels vaixells,
certificats de professionalitat, construccions i modernització de
vaixells pesquers, i també confraries de pescadors. La línia
prioritària per a aquest servei és la formació i, per això,
s’augmenta quasi el doble la formació nàutica pesquera,
comptarà amb un pressupost per a l’exercici 2014 de 228.000
euros, la qual cosa suposa un 128% més del que hi havia l’any
2013.
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El programa 718C, de programes europeus de pesca, inclou
les actuacions cofinançades mitjançant fons europeus. Aquest
és un programa inversor que no compte amb pressupost ara aquí
perquè el desenvoluparà ja directament a través del FOGAIBA.

El programa 513A, d’infraestructures agràries, tendrà un
pressupost de 669.923 euros, és a dir, tenim un 65% menys que
el 2013. Per què? Idò, senzillament perquè pràcticament s’han
acabat les noves obres de regadiu que teníem, que la més grossa
era la bassa de Consell a Alaró, de manera que no ens queda
més que deixar-hi unes quantitats per a les obres de conservació
i manteniment de les infraestructures que tenim de regadiu.

Quant a SEMILLA, l’empresa pública Servei de Millora
Agrària, tal com va preveure el Pla de reestructuració del sector
públic instrumental, la mercantil IBABSA es va fusionar amb
SEMILLA SA, procés que va finalitzar el juny de 2013.
Actualment, per tant, SEMILLA gestiona també les
competències relatives a aquesta societat que era IBABSA. Per
a l’exercici 2014 SEMILLA tendrà un pressupost de 12.445.284
euros, és a dir, una reducció del pressupost, si ajuntéssim les
dues empreses el 2013 SEMILLA i IBABSA enguany tenim
181.000 euros menys del que teníem l’any passat. Aquí hem de
destacar, també, la reducció de despeses financeres, les
transferències de la CAIB es reduiran en la mateixa proporció.

Aquí també vull fer esment que encara que no tengui un
reflex a nivell de despesa pressupostària un dels aspectes a
destacar és la creació de l’entitat pública empresarial Serveis de
Millora Agrària i Pesquera, previst a l’article 29 del projecte de
llei. Aquest nou ens implica l’extinció de la societat mercantil
pública SEMILLA i la cessió a aquella dels actius i passius de
la societat. Aquesta nova entitat podrà assumir noves funcions
així com l’exercici de potestats públiques. Les transferències
que rebrà des de la conselleria seran a través del capítol 4,
4.863.705, i a través del capítol 7, 7.581.579.

El FOGAIBA, que és l’organisme pagador de l’àmbit
d’agricultura, té l’objectiu d’executar les polítiques que li vénen
encomanades des de la conselleria com a veritable eina
d’aplicació de mesures pròpies o les que sorgeixin de les
polítiques comunitàries en benefici dels sectors agrari i pesquer.
El total de despeses del 2014 arriba a la quantitat de 55.433.316
euros, és a dir, 625.144 euros més que l’any 2013. Si ho
desglossam per capítols, tenim que en el capítol 2, de despeses
en béns corrents i serveis, es pressuposta una quantitat total de
2.033.202 euros. Per al capítol 3, les despeses financeres, la
quantia assignada és de 653.696 euros. Per al capítol 4, de
transferències corrents, l’import previst per al capítol de
transferències corrents és d’1.195.120 euros. Aquí s’inclouen
les línies corresponents a suport de confraries de pescadors, les
seves federacions, les ajudes d’OPA, les beques per introducció
a la investigació en matèria d’agricultura, etcètera.

Dins el capítol 6, d’inversions reals, s’han consignat
despeses per un import total de 348.332 euros.

Dins el capítol 7, transferències de capital, de les línies
d’ajudes enumerades a la memòria general i l’import total que
s’hi destina, la quantia que correspon a les transferències de
capital és de 44.154.992 euros.

I per al capítol 9, de passius financers, està previst fer
amortitzacions de capital durant l’any 2014, per un import
d’1.173.637 euros.

El FOGAIBA rebrà de la conselleria les transferències a
través del capítol 4, de 9.756.353 euros, i a través de capítol 7,
12.445.064 euros. La resta de transferències de capítol 7 les rep
des del Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí i de la Unió
Europea directament a través del FEAGA, FEADER i FEP.

De la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge comptarà
per a l’exercici 2014 amb un pressupost de 7.274.406 euros, la
qual cosa suposa una petita reducció del 3,90% respecte del
2013. Aquesta davallada es deu també a la finalització de
l’amortització del préstec del Consorci Mirall Façanes, que són
316.045 euros a l’any 2013. I la reducció d’interessos dels
préstecs derivats dels convenis amb el Bisbat.

Els eixos d’actuació d’aquesta direcció general continuant
sent la colAlaboració amb els ajuntaments i consells insulars per
a la redacció de projectes, direcció facultativa d’obres, valoració
d’immobles, solars, etcètera; la tramitació de les reserves
estratègiques de sòl amb els grups de treball creats; la tramitació
de les ajudes dels fons europeus per a rehabilitació o compra de
patrimoni cultural i artístic en colAlaboració amb la Direcció
General d’Economia del Govern. A mig termini es redactarà un
nou Pla autonòmic d’habitatge i es colAlaborarà amb el Pla
nacional d’habitatge 2014-2016. I també es tramitarà
l’avantprojecte de llei d’habitatge de les Illes Balears.

La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge s’estructura
en dos subprogrames, arquitectura i habitatge i protecció del
patrimoni. El subprograma d’arquitectura i habitatge té un
pressupost per al 2014 de 6.104.738 euros, és a dir, un 2,25%
més que a l’exercici anterior. D’aquesta quantitat es destinaran
2,5 milions d’euros a fer front al deute amb el beneficiari de les
subvencions en matèria d’habitatge i la resta es destinarà a les
aportacions als consorcis que depenen de la conselleria, per a
amortitzacions i interessos.

El subprograma protecció del patrimoni, 431B02, té un
pressupost total per a aquest subprograma d’1.106.715 euros.
Experimenta, en relació amb l’any passat, una reducció per
interessos i per la disminució dels expedients també pendents de
resolució, és a dir que, com que ja no hi ha expedients, doncs té
aquesta reducció. Es destinarà aquesta quantitat al pagament
dels compromisos adquirits amb els convenis signats de préstecs
i de finalitzar amb els expedients pendents de pagament de les
convocatòries ja tancades de rehabilitació de barris i protecció
del patrimoni, expedients que venen de l’any 2008 a l’any 2010.
Hem de recordar, dins aquesta direcció general, el gran
endeutament que ha rebut.
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A nivell d’IBAVI, per a l’exercici 2014 l’IBAVI tendrà un
pressupost de 22.599.596 euros; es redueix en 1,6 milions
d’euros a causa de la reducció de la partida d’inversions i
despeses financeres. Els eixos principals de les actuacions de
l’IBAVI seran la gestió i manteniment del parc immobiliari, que
són uns 1.700 habitatges, uns 1.200 aparcaments i unes 90
comunitats, i la finalització de les obres de la urbanització de
Campos i dels 14 habitatges d’Alaior a Menorca. Continuarem
amb l’amortització del deute pendent per compres de sòl i es
posarà en marxa un nou Pla de lloguer del 2014. Continuarem
amb la política d’ajuda als desnonats, amb la paralització dels
desnonaments així com amb l’ajuda de les famílies amb
dificultats econòmiques greus.

L’IBAVI manté una relació contínua amb la Plataforma
d’afectats per la hipoteca i amb els serveis socials dels
ajuntaments. Des de fa mesos, l’IBAVI treballa conjuntament
amb aquesta organització i amb les administracions locals per
evitar que cap persona quedi sense sostre i ha donat solució a
tots els casos solAlicitats fins al moment. Actualment, l’IBAVI
té reservats per a famílies afectades pels desnonaments fins a 53
habitatges protegits, els quals s’ofereixen amb un lloguer de 150
euros mensuals. A l’any 2013 l’institut ha adjudicat 92
habitatges protegits, concretament s’han arrendat 67 habitatges
a famílies amb una situació socioeconòmica extrema i 25 a
famílies que han estat desnonades. Entre l’any passat i enguany,
entre el 2012 i el 2013, unes 200 famílies s’han pogut beneficiar
dels pisos de lloguer, que no és superior als 150 euros que
l’IBAVI ofereix en casos de major necessitat.

El detall per capítols d’IBAVI, del pressupost, tenim, en el
capítol 1, 2.334.352 euros; en el capítol 2, 3.631.000; en el
capítol 3, 3.789.847 euros; en el capítol 6, 1.144.668; en el
capítol 8, 1.300.000, i en el capítol 9, 10.399.729.

Quant a la Direcció General de Transports, s’estructura
envers dos programes que contemplen les actuacions que s’han
de dur a terme i que afecten l’ordenació i inspecció del
transport, tant de mercaderies com de viatgers, i les
infraestructures bàsiques que recull les actuacions del
Departament de Carreteres. El pressupost de la Direcció
General de Transport per a l’exercici 2014 és de 114.186.603
euros. Com he comentat, en termes comparatius i amb el
pressupost consolidat de transport més carreteres, s’observa un
augment del 10,31%.

Aquesta direcció general s’estructura en dos programes: el
513C01, ordenació i inspecció del transport terrestre, que tendrà
un pressupost que s’incrementa en 3,5 milions d’euros respecte
de l’any 2013; en el capítol 1 hi haurà 845.993 euros; en el
capítol 4, 45.256.730 i en el capítol 7, 15.947.508. L’increment
del capítol 4 és a causa de la transferència corrent a SFM i
l’increment del capítol 6 és per inversions de l’SFM, on ja hi ha
també 2 milions d’euros del plurianual per al Corredor Verd i
150.000 euros també per a inversions tecnològiques del CTM.

El programa 513D01, de xarxes viàries, tenim que el
pressupost de carreteres s’incrementa en 7,1 milions d’euros
respecte de l’any 2013. Pel capítol 1 vendran 478.348 euros; pel
capítol 3, 100.000 euros; pel capítol 4, 32.781.056 euros, i pel
capítol 7, 18.605.465. El capítol 4 s’incrementa
considerablement en regularitzar el pagament de les concessions
de l’obra pública de les carreteres d’Eivissa. També s’acabaran
les obres pendents per tal de fer el seu traspàs als consells
insulars, obres com el drenatge d’Es Puig d'En Valls a Eivissa,
els fems d’Eivissa i Sant Josep, finalitzar la bassa de l’aeroport
d’Eivissa o l’estabilització dels talussos de la carretera
Palmanova-Peguera.

El pressupost de la Direcció General de Transports preveu,
com ja ho va fer l’any 2013, la quantitat completa de la
bonificació del túnel de Sóller, recollida l’Ordre del conseller de
Mobilitat i Ordenació del Territori de 26 de maig del 2009.

Quant al Consorci del Transports de Mallorca, el qual està
adscrit a la Direcció General de Transports, hem de dir que
tendrà un pressupost per al 2014 de 33.185.733 euros, la qual
cosa suposa una petita disminució del 0,5% respecte de
l’aprovat per l’exercici 2013. Els projectes d’inversió per a
l’any 2014 tenim les barreres tarifàries i màquines automàtiques
de venda, amb un pressupost de 850.173 euros; un sistema
d’ajut a l’explotació, amb 50.000 euros de pressupost; la millora
del sistema tarifari integrat, amb un pressupost de 90.000 euros;
un sistema d’informació a l’usuari, amb un pressupost de
100.000; el control de trànsit a l’aeroport de Son Sant Joan, amb
un pressupost de 150.000 euros, i també hi podem afegir
millores puntuals amb les aturades d’autobús a la part forana;
millores en infraestructures de l’estació Intermodal, així com
finalitzar amb l’ocupació dels locals comercials de l’estació.

El Consorci de Transports de Mallorca rebrà de la
conselleria les següents transferències: per a capítol 4,
6.801.732 euros, i per al capítol 7, 311.400.

I quant a Serveis Ferroviaris de Mallorca, per acabar, tendrà
un pressupost global de 74.576.144 euros. Les transferències
des de la conselleria s’incrementen en 3,5 milions d’euros
perquè totes les actuacions en inversions d’SFM es financen
amb transferències des de la CAIB. Les inversions més
importants per a l’any 2014 seran la via verda de Manacor a
Artà, que ja us he comentat que hi haurà 2 milions d’euros, que
és un plurianual que comença enguany i continua l’any que ve
i acaba tal vegada l’altre, i el Pont de Can Foradin, 215 euros.
Les aportacions que SFM rebrà de la conselleria l’any 2014
seran a través del capítol 4, 36.950.000, i pel capítol 7,
15.851.101 euros.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller. Procediria ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, a no ser que els
senyors i senyores portaveus em diguin que podem continuar.
Només n’hi ha un que em diu que es pot continuar, vull suposar
que la resta també.
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Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit es
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris i, en primer
lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Carbonero, per un temps màxim de deu minuts.

Vostè sí que té el temps limitat, el conseller no li tenia, però
vostè sí que li té.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Idò, gràcies, Sr. President. Li agrairé molt que sigui una
mica generós amb el temps perquè el conseller ha explicat
moltíssimes coses, té moltíssima matèria, però intentaré ajustar-
me al temps.

Bon vespre, Sr. Conseller, bon vespre als seus
acompanyants. Sr. Conseller, tots sabem el que li costa venir al
Parlament i tal volta per això ve tan acompanyat o tan ben
acompanyat, en qualsevol cas, bon vespre a tots.

Començarem per carreteres. Diuen que venen 90 milions
d’euros del Conveni de Carreteres, diuen que existien en el
pressupost de l’any passat, però que es reconeixeran el 2014. No
ho entenc massa bé, però en qualsevol cas, on són, conseller, els
90 milions d’euros del Conveni de Carreteres que vostès diuen
que venen de Madrid?

Del pressupost que hi ha per a carreteres, hi ha una quantia
d’uns 31 milions d’euros, destinats a les autovies d’Eivissa. Si
fos tan amable, em podria desglossar dient quina part és per
pagar el cànon, seran uns 20 i busques de milions d’euros, i a
què es destina la resta. En qualsevol cas, si hi ha pressupost i
quin és per a drenatges, etcètera, per als comptadors de la
carretera Eivissa-Sant Antoni, etcètera.

Temes de transports. Vostè va dir que el cost per acabar el
tren era de 110 milions d’euros i que preveuen destinar 5
milions d’euros a la via verda Manacor-Artà. Quin és el
pressupost total de la via verda, és aquest o és una actuació per
fases, amb anualitats? M’agradaria que, en tot cas, si pot,
explicàs el projecte, perquè hem vist un (...) per la premsa que,
bé, hi pot haver una part de realitat i molta de ficció, però
m’agradaria que vostè concretàs el tema aquest de la via verda
i les seves anualitats.

Continuam amb transports, entre SFM i el Consorci de
Transports de Mallorca hi ha més de 61 milions d’euros en el
pressupost de la Direcció General de Transports. Quins
projectes pensa fer a SFM?

No pensa destinar recursos al transport públic, via conveni,
a Eivissa, Formentera i Menorca?

Planteja, en concret, en el programa 513D, infraestructures
bàsiques de transports, l’actuació 4, convenis amb els consells
insulars; a Mallorca li destina 27 milions, a Menorca 2.950.000,
a Eivissa i Formentera, Sr. Conseller, Eivissa i Formentera són
dos consells separats, 2.630.000 euros. M’agradaria que
m’explicàs quina part va a Eivissa i quina part a Formentera. En
qualsevol cas, aquestes quanties sumen 32.580.000 euros, i en
el capítol 7, transferències de capital, a consells insulars hi ha
17.490.000 euros, hi ha una diferència de més de 15 milions.
Em podria explicar on m’he equivocat, Sr. Conseller?

El tema de les actuacions a la zona d’Andratx afectada per
l’incendi. M’agradaria que explicàs quina quantitat, ha sortit en
premsa, però m’agradaria que ho explicàs millor o més, quina
quantitat dedica per a la recuperació d’aquest espais de més de
2.000 hectàrees cremades.

Segur que per a aquesta zona ha fet un programa i
m’agradaria que explicàs quants anys durarà aquest programa
d’actuació, quina serà la inversió total al llarg del programa i els
plurianuals que té prevists fer.

A IBANAT compraran nous equips, té previst comprar nous
equips?

A la Serra de Tramuntana, vostè ho ha citat, m’agradaria que
explicàs quina quantitat dedica, en concret, a la Serra de
Tramuntana per gestionar la seva declaració com a Patrimoni de
la Humanitat.

També ha fet referència a Cabrera, m’agradaria saber quin
és el pressupost per gestionar el Parc nacional marítimoterrestre
de Cabrera.

A dessaladores, si em pogués explicar quina és la inversió
prevista en dessaladores i la seva interconnexió.

En tema d’aigües, la partida destinada a inversions reals a
ABAQUA, és de 22.280510 euros. Pot definir les principals
inversions a fer i per quin criteri de priorització s’establiran?

També vostè ha parlat del manteniment de depuradores,
m’agradaria que ens explicàs quines són les prioritats.

Habitatge. Conseller, vostè ha fet un afegitó al final que li
vull retreure, vostè, i ja ho he sentit un seguit de vegades, diu:
en aquesta direcció general pagam un gran deute, 7 milions
d’euros de pressupost. Ho compari amb els més de 20 milions
d’euros que ha de pagar vostè enguany del cànon de les autovies
d’Eivissa, ho compari, i em digui, si hi ha deute a què,
socialment, és més important que s’atribueixi aquest deute, a
què hi hagi habitatges, habitatges, entre d’altres coses, que
vostès poden destinar als desnonats, o a fer macroautopistes?

Quines línies vostè pensa prioritzar en el conveni del Pla
estatal d’habitatge i amb quines quanties, quines quanties hi
destinarà vostè i quines preveu que arribaran, el 2,4% del
pressupost total del Pla estatal d’habitatge 2012-2015, acabam
el 2013 i encara no tenim conveni. Quines línies prioritzarà en
aquest conveni, quines línies i amb quins objectius?

Pensa, Sr. Conseller, posar en marxa alguna promoció
d’habitatge públic?
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Què passa, Sr. Conseller, amb Formentera, què ha passat
amb aquell projecte que vostè va venir aquí l’any passat i va dir
que farien el 2013 i que jo sàpiga el projecte hi és i hi era, però
les obres ni tan sols no s’han adjudicat? No pensa vostè, no n’ha
fet cap menció, em digui, per favor, ens digui a tots si pensa fer
aquesta promoció d’habitatges protegits a Formentera, perquè
s’hi ha compromès tot un seguit de vegades.

I per cert, ja que ha parlat de l’organització de SITIBSA,
m’agradaria que em digués com està la fusió entre IBAVI,
IBISEC i CAIB Patrimoni, fusió que va figurar com a una de les
propostes del Pla d’estabilitat pressupostària que vostès varen
presentar al principi de la legislatura i de la qual no hem tornat
a saber res, tot i que jo li he demanat un seguit de vegades.

Tema d’agricultura. Preveu ajudes per a les cooperatives i
per a les societats de transformació agrària?

En temes d’investigació, d’innovació en matèria agrària,
pensa que estaria bé línia d’investigació en qualque tema molt
propi de les illes, per exemple, el cultiu de la patata?

I en general, Sr. Conseller, per a tota la seva conselleria,
continuaran amb la reducció i dissolució d’alguna empresa
pública? A quines afectaran?

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, benvingut vostè i tot el
seu reduït equip. I confessar-li per començar una sensació que
hem tengut altres vegades, jo crec que en debat de pressuposts
i moltes altres vegades que parl amb vostè, jo no m’hi arrib a
avesar, fa anys que duc debats de pressuposts, s’acaben, però no
m’hi avés. Vostè sap què durà Agricultura en el projecte de
pressuposts d’Extremadura? 711 milions d’euros en agricultura.
Sap què du en Habitatge? 45 milions d’euros. Què du en
infraestructures? 433 milions d’euros. Vostè sap que no tenen
competència exclusiva en transport, ni en tren, ni en carreteres,
llavors venen les de l’Estat, que per paga vénen molt millor que
les nostres. Bé, podria seguir.

Una petita prèvia sempre abans d’entrar en matèria, fins i
tot, o bravejar o no, de les petites millores o modificacions que
feim, jo crec que exigeix un debat de pressuposts de les Illes
Balears i de moment, en tots els anys que hem viscut en aquesta
situació, una prèvia sobre la magnitud de la tragèdia, una. Vostè
supòs que s’hi entretindrà en què la tragèdia són els governs
illencs irresponsables, ineptes. Aquí Monago sap a qui ha
substituït i com ha vengut, qualque dia se’n temeran, crec jo,
governant també a l’Estat d’on estam parlant. Per què 1 milió
d’habitants té 5.000 milions d’euros de pressupost i 1 altre milió
d’habitants en té 3.800? És una diferència notòria, clar, no ho
vull comparar tot. Nosaltres tenim 26.000 milions de PIB i ells
en tenen 16.000, Sr. Conseller, d’això parlam quan parlam de
pressuposts.

El primer que li agrairia, per veure-ho, és una referència a
l’Estat, em confirma que els ingressos de l’Estat són aquests
5.900.000 que hem vist, ni en té més?

Se li ha demanat per carreteres i jo també li ho demanaré, no
sé per què 90, el que tenim aprovat son 333. Vostè ens confirma
que aquests 333 ja s’han convertit només en 90 i en tot cas
aquests 90, no els té vostè, però són a un altre lloc, qui té
aquests 90 milions? On són? Jo no els he vist ni dins la
liquidació del 2013, perquè difícilment hi serien, però li ho
deman, li ho deman, perquè encara no tenim la liquidació final
del darrer quadrimestre, i no els veig pressupostats en aquest.

I la resta d’ajuts? En aigua per exemple, que vaig veure amb
el Pla hidrològic que semblava que era aprovar el Pla hidrològic
i començar a venir inversions, com si les inversions estiguessin
condicionades a això. No vaig acabar d’entendre el lligam de
necessitat que hi havia entre l’instrument i la inversió, com si
l’Estat no pogués ajudar a inversions d’altres tipus. Però, en
qualsevol cas, quines hi ha aquí? Li deman.

En general també, li deman en transports, perquè li
demanaré en tren a veure si, com a mínim, podrem acabar, ja
que podem coincidir que tots estam d’acord amb l’electrificació,
si podrem fer aquesta modesta, en termes espanyols,
modestíssima, -"modestíssississima"- inversió en termes
espanyols de despesa ferroviària, no de Gàmbia, tal vegada, no
ho sé, no ho he estudiat, però de despesa espanyola si podem
aspirar a acabar d’electrificar? O no perquè hem estat molt
dolents gastant molt manco que els altres sempre, que és la tesi,
la tesi del Partit Popular és que, com que gastàvem molt menys
que els altres, hem gastat massa. Aquesta lògica em costa, però
la conec, vostè la pot recuperar i la conec, conec un poquet com
ho contarà.

PITVI també en habitatge, què arriba en habitatge?

Per tant, un primer bloc és l’Estat.

El segon bloc, realment. amb les capacitats que tenim, jo ho
comprenc, es fa el que es pot, vostè ja ens ho va fer en els
primers pressuposts que va gestionar, ara ho confirma, tot allò
que és medi ambient en un sentit estricte, en un sentit de qualitat
ambiental estrictament, ha baixat exponencialment respecte de
l’anterior legislatura o de l’anterior Govern. Mentre que altres
aspectes, com el tema de sanejament i proveïment d’aigua, en
altres aspectes els ha mantengut, com s’ha mantengut en tot el
vessant, més o menys a la baixa, però d’agricultura. En canvi,
m’ha de reconèixer que aquest aspecte ambiental ha baixat
succintament.
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Quan vostè llegia els objectius que té el programa de canvi
climàtic, m’ha deixat estorat, Sr. Conseller, jo comprenc que
facin un copy paste i els vagin mantenint, però els objectius que
vostè dóna al programa de canvi climàtic per llavors dedicar-li
la quantitat que hi dedica, 60.000 euros, ja sabem..., ja ens ho ha
dit també la consellera Camps, que l’important no són els
doblers sinó l’inventiva que vostès tenen, l’ambició que hi
posen, però amb 60.000 euros revertir el procés de canvi
climàtic, o contribuir-hi, depèn de fins un s’ho creu, de vegades
el Partit Popular ho nega. 

Totes les programacions de qualitat ambiental, d’educació
ambiental, de qualitat d’aigües, en alguna cosa, com a mínim
veim millores respecte del 2013, no respecte de liquidacions
anteriors. Li podria cada un d’aquests programes en quin
moment es mouen a Andalusia i Extremadura, quan vulgui.
Quan vulgui dir que el 2009 gastàvem molt, els compari amb la
despesa per habitant, programa per programa, d’aquests que jo
els coment, programa per programa amb el que gasten les
regions més desfavorides de l’Estat. Però bé, en tot cas crec que
aquí sí que hi haurà de fer un esforç i sobretot en espais
naturals. Ho ha dit dins els programes, dins els objectius, que
una de les funcions era veure si hi haurà nous espais protegits:
ens ho diu per dir-nos-ho, per llegir-ho o és que realment
estudien nous espais protegits? Hi haurà noves reserves
marines? O ja dic, aquest programa l’arrossega i ens el llegeix?
Ho agrairíem, nosaltres li donarem suport a majors espais
naturals, a increment dels que hi ha, molt especialment ara, més
fàcil, entenc jo, en reserves marines, o en tot el tema de Cabrera
que ja està madur. Li demanam, però els doblers per a espais
naturals han caigut en picat.

Una pregunta concreta sobre Cabrera, realment gasten a
Cabrera la transferència de l’Estat íntegra? Perquè jo,
francament, com que és vera que no està desglossat, però bé hi
ha una cosa que ajuda molt, és el gran regal del ministre de
Medi Ambient a Ses Salines, ajuda molt a la despesa; però així
i tot li deman si arriba a la transferència la despesa que feim a
Cabrera, respecte del que rebem de l’Estat, que, com sap, són
despeses vinculades perquè és l’únic que va quedar encara fora
del sistema de finançament perquè va partir després.

Agents de Medi Ambient i recursos de l’IBANAT, en
personal, després de la desaparició d’Espais de Natura,
enyorada Espais de Natura. Fa comptes fer res? Millorarà els
equips? Millorarà totes les denúncies públiques que han fet al
respecte damunt l’obsolescència, damunt les dificultats que hi
tenen?

També m’he de sumar a Andratx, evidentment, la tragèdia
d’Andratx, vostè l’ha anomenada, jo no he tengut temps
d’apuntar la referència, li agrairia que s’hi estengués també, tant
en indemnitzacions o despeses, el que ha pogut comportar i
sobretot la part de regeneració que hagi pogut comportar
recuperar la Serra en aquell espai.

I també les zones de prevenció, perquè a nosaltres tenim la
impressió que després d’allò, que la planificació forestal baixi,
de 4.900.000 a 4.300.000, no sé si és perquè el pla estarà fet o
per qualsevol..., vostè m’ho expliqui com és que baixa la
planificació forestal, després d’aquests fets.

Quant als temes del Pla hidrològic, a més de les demandes
que li he fet també, m’agradaria una reflexió si la pot fer o si
l’ha madurada sobre les dessaladores. No ja primer posar en
actiu, com se li demanava, les dessaladores existents, sinó
també si en el cas de Mallorca qualcuna l’hem de tornar. Si
podem reembolicar aquest regal, no hi posi un llaç amb una
senyera, no li deman tant, no li deman tant, ja sé jo, està ple, per
cert que pastisseries, joieries, floristeries, no vagi per Tots Sants
al cementeri perquè s’espantarà de la quantitat de llacets que hi
ha per allà; però bé, dita la broma aquesta, no importa hi posi un
llaç tipus... Santo, no record el nom de qui  l'embolicava, però
hi ha pensat què farem amb aquest "gastòrum" de les
dessaladores i el preu de l’aigua com el repercutirem damunt els
ciutadans? 

Ja ha bastat la pujada que ha fet del cànon. Per cert, en té
d’altra de prevista? Perquè comencen a ser salats els preus dels
serveis imprescindibles per als ciutadans.

Una cosa que m’agradaria demanar-li, per transparència,
podrien fer un quadre consolidat de la seva conselleria? Entre
les planificacions a uns i a altres..., vostè clar, ens parla de 287
milions, però tots sabem que són més..., cada vegada s’hi adapta
més, perquè és vera que les empreses que abans tenien el ressort
de l’endeutament cada vegada el tenen menys, així i tot, tenen
qualque ingrés, i ens agradaria veure un quadre consolidat, en
comptes d’haver-los d’anar a encalçar i millorar en la
transparència. Jo crec que hauríem d’arribar a poder convidar
els ciutadans que entenguessin els pressuposts, miri ja on aspir
jo, miri on aspir! Per tant, com a mínim, que tot sigui un poquet
més transparent de cara als ciutadà, un quadre consolidat jo crec
que en part ajudaria.

Quant a aquestes novetats, per exemple també, de
pressuposts participatius, vostè ha fet alguna cosa? És a dir,
quin tipus de consultes ha fet? Ho he demanat a la conselleria
d’Educació i ni m’ha contestat, no ho sé. Ara li ho deman a
vostè: la idea mateixa, dins les dificultats, a establir prioritats és
un debat social de primer ordre, amb qui consulta? Es reuneixen
vostès i miren, uep!, liquidació de l’any passat, enguany, posa
aquest número, no aquí en necessit un, quadra i venga tira, o hi
ha algun procés un poquet més elaborat, un poquet més de
participació social, de qüestió de programes, de posar-ne de
nous en marxa i no només per la seva pròpia inventiva, sinó
perquè també la societat els ha de percebre, tant per llevar-ne
com per posar-ne de nous. Amb això acab, Sr. President, crec
que seria interessant. Li deman: fa res d’això?

En habitatge també demanar-li si té alguna previsió nova. Jo
li vull reconèixer que a nosaltres ens arriba també qualque cosa
positiva de les actuacions sobre els desnonats per part de la
PAH, per tant en aquest sentit. Troben molt poc ambiciosos a
nivell de comparativa general els doblers que dedicam a
habitatge en el país, però li reconec que com a mínim hi ha
hagut aquestes actuacions que han estat valorades per part de la
societat i jo crec que això sempre és bo per a tots, per a la
dignitat d’un país autoreconèixer-s’ho.
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En la part de l’agricultura, jo també tenia la pregunta de les
cooperatives, però també li volia demanar per l’agricultura
ecològica. En general tothom està tan atupat, que el que ens
arriba és que, bé, si anam cobrant i anam tirant, el nivell
d’expectativa ha baixat molt aquests anys, ningú mira aquests
711 milions d’agricultura d’Extremadura, sinó les nostres
misèries. I per tant, crec que els sectors voldrien tots una cosa
un poc més d’empenta i de novetat, però dins els nivells que ens
movem, la gent està més o menys conformada. Però jo li
demanaria, en canvi, en agricultura ecològica i en altres nínxols,
perquè aquí sí que crec que està descuidat.

I la darrera, el tema Menorca, Eivissa i Formentera també
sumar-nos a les demandes que s’han fet, jo no havia reparat en
aquesta de dos consells, supòs, no sé si és per a un pont entre les
dues illes, però sí que serà bo que ho desglossi perquè certament
si no és un pont, és necessari aclarir si és per a un consell o per
a l’altre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, magnífic equip que l’acompanya i fruit d’aquesta
magnífica feina d’aquests ja més de dos anys de la conselleria
i de tot el Govern, avui som davant d’un pressupost que hem
pogut sortir, i permeti’m el símil sanitari, maldament no
estiguem en seu de secció de sanitat, jo compararia el pressupost
de l’any 2012 com un Govern i una conselleria que era a la
UVI, el 2013 passàrem a planta i ara podem dir que estam
convalescents, però almanco ens han donat d’alta. 

Què vol dir això? Vol dir que el fruit de l’esforç del Govern
i de tots els ciutadans, de tots els treballadors i de tota la societat
en general, ha fet que avui puguem a la secció 15 presentar un
pressupost que jo crec que té tres característiques fonamentals:
una primera, que continuen essent austers, però una segona, que
poden ser ja dinamitzadors dels sectors productius, especialment
del sector agrícola que manté i incrementa a través de
FOGAIBA les ajudes, i a més, fomenta la competitivitat de la
nostra economia, qüestió estructural bàsica en tot aquest
pressupost. Deia el conseller de Pressuposts ahir també a la
presentació del pressupost, que dins dels objectius del Govern,
hi ha el foment d’aquesta competitivitat i un element
fonamental és precisament aquesta conselleria. 

Depuració i dessalació d’aigües. N’hem parlat moltes
vegades en seu de plenari i n’hem parlat en les seves
compareixences, és una qüestió mediambiental, però també és
una qüestió turística, és una qüestió econòmica, és una qüestió
de què realment les nostres empreses siguin eficients i entenem
que l’assignació de pressupost, un pressupost no és altra cosa
que assignació de recursos, és la plasmació de les prioritats. I
ens alegra molt al Grup Parlamentari Popular, que seguint el
camí començat l’any passat en recursos hídrics, tant pel que fa
a abastament, com pel que fa a dessaladores, com pel que fa a

depuradores, com pel que fa al litoral, com pel que fa a torrents,
que enguany rep un important increment, continuam en un camí
que creim que la societat ens demanda. I demostra que aquest
Govern té molt clara el full de ruta i l’únic que l’impedeix anar
més de pressa és que un no pot passar de la UVI a córrer una
marató. Convé que faci passes intermèdies, perquè si no
probablement hi tornarà. I això explica que els bons desitjos que
evidentment qualsevol persona ben intencionada, sobretot si
està a l’oposició, que és demanar més, jo he estat molts d’anys
a l’oposició i també sé com es fa, i a tots ens agradaria, estic
segura que al conseller i al president els primers, i als directors
generals i gerents d’empreses ja ni en parlem, quan un fa la
carta als Reis Mags, que realment aquests pressuposts fossin
molt millors i que tenguessin molts més sous.

Però aquest pressupost té una tercera característica i és que
és un pressupost responsable, un pressupost creïble i és un
pressupost per complir-lo. I el primer que hem de complir és
l’objectiu de dèficit i aquesta conselleria és solidària amb la
resta del Govern en l’objectiu de l’1%, objectiu que per altra
banda, el compliment que hem fet aquests darrers anys passant
d’un 4,2 a l’objectiu que tenim d’un 1, ens permet un esforç
inversor molt més alt del que podíem fer l’any passat. Perquè
les coses no són de bades, no surten per casualitat, no és que de
cop i volta algú un dia agafi un bolígraf i comenci a omplir
caselles, això és molt més complicat i els que han tengut
responsabilitats de govern ho saben.

Vostè ha fet una amplíssima i amb coneixement de causa un
desglossament de totes les partides, per tant els estalviaré a
vostè i a la resta repetir-me, perquè em semblaria una falta de
respecte perquè no podria estar al seu nivell i a més, un abús de
la seva paciència. 

Però sí crec que hi ha tres coses més que caldria destacar.
Parlàvem de recursos hídrics i crec que aquí hi hem d’afegir,
l’altre dia va venir una bona notícia, bona notícia especialment
a valorar amb les dificultats pressupostàries en què es troba
també l’Estat i és que al que vostès han pressupostat hi podrem
afegir 74 milions més per a inversions en depuradores. Aquesta
és una magnífica notícia i a més, permeti’m que, com a
eivissenca, estigui molt contenta de què 40 milions vagin a la
ciutat d’Eivissa, estic segura que el Sr. Tarrés també, perquè va
lluitar molt per a aquesta depuradora, com els altres, i crec que
són 12 milions més a Santa Eulària. Per tant, benvingudes
siguin també aquestes inversions de l’Estat perquè han entès que
per a nosaltres això és una qüestió estructural important.

Però passem a la segona part i aquí sí que no puc compartir
la visió dels meus ilAlustres companys diputats. Jo crec que es fa
un gran esforç a la Direcció General de Medi Natural i
especialment en tres aspectes fonamentals: primer, gestió
d’espais naturals, gestió d’espais naturals que, per una part són
recursos, vostè els ha assenyalat i per tant no els repetiré, però
que també és ordenació, és redacció de tots els plans de gestió
d’aquests LIC i d’aquests espais de Xarxa Natura. I són molt
importants les dues coses, perquè no basta gastar, s’ha de saber
en què gastam, com gastam i com implicam els particulars, els
propietaris en aquesta gestió.
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Per tant, efectivament hi ha coses que no surten amb els
números del pressupost, però són tan importants o més com els
propis números, perquè ens garanteixen, en primer lloc, que
sabem on anam, que tenim un objectiu clar; en segon lloc, que
aquest objectiu l’hem marcat amb una participació dels
ciutadans, i tercer, que serem eficients fins al darrer euro del
nostre pressupost, que crec que això és una exigència bàsica per
a tots i per a sempre, estic segura, dels ciutadans. Els ciutadans
ens passen comptes i com que ens passen comptes i tenen tot el
dret del món a passar-nos-los crec que és necessari fer feina
amb aquestes línies que es fan, que és una gestió molt acurada
dels nostres recursos.

I dins aquesta direcció general, i dins IBANAT, crec que,
malauradament, enguany ha estat a l’illa de Mallorca, com fa
uns anys ho va ser a l’illa d’Eivissa, ha estat protagonista el foc.
Això no ha fet sinó reafirmar una política que des del primer dia
va començar aquest govern, i en som testimoni del magnífic
esforç i feina que s’ha fet després de l’incendi de la Serra de
Morna i, en general, en la redacció del Pla forestal, amb una
amplíssima participació ciutadana i dels sectors implicats; com
del quart Pla d’extinció d’incendis o lluita contra els incendis,
aconseguim crear una cultura de protecció, de prevenció, que
això costa molt, però no hi ha com veure les flames a prop
perquè un es conscienciï, desgraciadament; però juntament amb
això crec que del dolen hem de treure alguna cosa bona, i aquest
pressupost ens posa en camí d’això també, desgraciadament,
dic, a la Serra de Tramuntana. I aquí ve, i vostè ho ha explicat,
però si li demanen evidentment m’ho tornarà explicar, el
pressupost en prevenció, extinció d’incendis i recuperació dels
espais cremats.

No fa massa dies es presentava el Pla de recuperació de la
Serra, el qual, si no ho record malament, afectarà la meitat o una
mica més fins i tot de les actuacions directes de la zona
cremada, ja a un primer moment. Crec que és molt important
haver sabut canalitzar, a més, la voluntat de participació a través
de la iniciativa La Serra per a Tots, si no ho record malament,
Tots per la Serra, perdó, em sonava que no era..., Tots per la
Serra i La Serra per a tots, tot això avui no ho veurem,
probablement no són qüestions vistoses, és molt més fàcil i quan
amb vaques gordes això es pot fer posar un pressupost de mils
de milions, això tots ens aplaudiran, però estic convençuda que
aquestes polítiques que tenen recursos, però que també tenen
feina i sobretot tenen criteri dins uns anys en veurem els fruits,
veurà el fruit el nostre patrimoni natural, sense cap dubte.

En tercer lloc, la qüestió d’habitatge, sincerament, Sr.
Alorda, crec que l’honora la intervenció que ha fet de
reconeixement, perquè també crec que s’ha estat discret i
eficient amb el tractament dels desnonats, és a dir, s’ha posat al
costat el Govern amb els mitjans que tenia per intentar palAliar
un problema del qual tots som conscients, i aquest pressupost
l’únic que fa és continuar intentant fer feina amb aquestes
prioritats. Sobretot i, en primer lloc, atendre els més dèbils en
matèria de lloguer i només destacar l’èxit tant del Pla de lloguer
2012, com 2013; el sistema financer funciona com funciona i
avui en dia pensar en promocions de venda, quan hi ha un parc
d’habitatge tancat, crec que no és la prioritat, per tant crec que
realment es fixen les prioritats com s’han de fixar, que són:
gestionar el nostre parc de lloguer a uns preus assequibles, que
és el que els ciutadans ens demanen i, d’altra banda, i això sí
que és una hipoteca, i no de les d’habitatge, pagar les

subvencions que uns altres donaren però que la gent no va
cobrar. Clar, si he fet una obra pensant que em donaran uns
doblers que llavors no rep, tenc un problema; el problema no el
té la conselleria, el problema el té el senyor que ha fet l’obra i
que li donen una subvenció i no l’ha cobrada. Gràcies a Déu
pagam, i és clar si pagues això no pots fer una altra cosa, és el
que té ésser bon pagador, què hi hem de fer!

I ja per acabar, transports. Crec que tant la direcció general
com les empreses públiques hi ha un esforç importantíssim, la
pujada del 10,31% del pressupost així ho demostra. S’ha entrat
en una senda de racionalitat, i crec que és un bon exemple, vostè
ens ho explicava en el plenari d’ahir, de per què hem triat fer el
corredor verd, amb el cost polític que això pogués tenir, perquè
és molt més bo de fer continuar un camí que està iniciat, que
pensar, aturar-se i fer una cosa distinta, era molt més bo de fer
endeutar-nos i acabar el tren, tal vegada. Però crec que aquí s’ha
obrat amb valentia i sobretot s’ha obrat amb consciència i amb
rigor, la qual cosa crec que és el que els ciutadans ens demanen
a tots.

Per tant, Sr. Conseller, dir-li, com li deia el conseller de
Pressuposts ahir, el meu ilAlustre company, Sr. Camps, que no
només defensam aquest pressupost perquè som el grup
parlamentari que dóna suport al Govern, sinó perquè estam
convençuts que és un bon pressupost. I per tant, els felicitam per
la feina feta i els encoratjam a continuar fent feina en aquesta
línia. I si la recuperació econòmica que es comença a veure va
com pensam tots, estic convençuda que l’any que ve encara
podrem millorar aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. I per contestar les intervencions
que l’han precedit, té la paraula el Sr. Conseller i sap que també
la té sense límit de temps. Vostè mateix.

Té la paraula.

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

El que fa fer el Barça, amb senyera i sense senyera, eh!

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Jo som del Celta, vull dir que no ...
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, començaré a contestar el
que m’heu anat demanant, a veure si ho puc enganxar tot.

Bé, els 90 milions d’euros de carreteres són dins el capítol
7 del pressupost del ministeri i no són en el nostre perquè solem
actuar així també, els incorporam quan arriben, ja vàrem dir que
sempre som conservadors, de cada any, quan arriben els
incorporam; estan negociats, estan tancats, estan acceptats.

Dir-li, crec que ha estat el Sr. Alorda, que m’ha dit dels 333;
bé, vostè sap que el 90, 90 i un parell eren d’un conveni i
després hi ha l’altre de 240, que en total són els que fan els 333.
I també, perquè l’altre dia ho vaig sentir, a veure, aquí hi va
haver una sentència que va dir que el que havíem de fer era
negociar.

(Remor de veus)

Per tant, el que es fa és negociar..., això és molt rar o què?

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, facin el favor de relaxar-se i escoltar el
conseller, que els ho explicarà tot, facin el favor d’estar
tranquils.

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

Per tant, la negociació, -jo m’alegr que estigueu contents-,
per tant la negociació que vàrem poder començar enguany, a
principis, la negociació que vàrem poder començar a principis
de l’any passat i que s’ha rematat enguany, fa un parell de
mesos, en el primer conveni ja el tenim, 90 milions d’euros, per
tant ...

Un dels avantatges que té aquest conveni és que, a diferència
del Conveni Ferroviari, i aposta un va més ferit, va més fermat,
ja estableix les quantitats que cada any s’han de destinar en els
pressuposts, cosa que no feia el Conveni Ferroviari. Crec que
aquí és una de les coses importantíssimes i de fet no començava
aquell conveni de 240 milions d’euros dient n’hi pos 2 ara i
després n’hi posaré 3 i després n’hi posaré 25, no, ja començava
xapant tot cada anualitat. Bé, nosaltres amb això continuam
negociant amb el conveni que ens queda ara, que és el del 2004,
em sembla que és, si no vaig errat, per tant anem-hi, l’anam a
veure.

No vull recordar tota la història, perquè l’altre dia es va
recordar en el Ple, de qui va fer, qui no va deixar de fer, qui va
tornar fer i tot el que sigui, però la qüestió és que han passat una
sèrie d’anys i nosaltres ja almenys hem tancat els 90 milions del
primer conveni. Per tant, la negociació del primer conveni està
tancada i, si no hi ha res de nou, doncs arribarà, d’acord?

Vostè em comentava els 110 milions d’euros per acabar el
tren. Bé, això és el que costaria acabar el tren de Manacor a
Artà.

I després m’ha demanat a veure com anaven les anualitats o
la inversió cap al corredor verd. El corredor verd té una inversió
de 5,5 milions d’euros i hi ha 2 milions en el 2014; la resta, crec
recordar que eren mig enguany i 150.000, perdó, 15.000 euros
dins el 2013, pràcticament, i 3,5 milions en el 2015. És a dir,
d’això hi ha un plurianual ja fet, tancat, firmat i bé, l’obra està
pràcticament a punt de licitar-se, si no hi ha res de nou, en poc
temps. Amb això crec que, vaja, ho tenim perfectament enfocat.

Bé, els doblers de transports que vostè em deia d’Eivissa,
Formentera i Menorca, també sap que hi ha en aquests moments
una negociació quant al finançament dels consells insulars i
aquest capítol es negocia també dins les transferències als
consells insulars. Per tant, també hi són, es negocia i de fet, jo,
amb el conseller d’Hisenda, doncs ja fa estona que en vàrem
parlar un poc del que en teoria les proporcionalitats que hi
hauria d’haver, etc.

Bé, les inversions que es fan, també m’ha demanat,
d’inversions, em sembla, dins CTM, nosaltres, li he comentat
una mica, en les pàgines web, en les millores del sistema tarifari
i en les barreres tarifàries. Vostès saben que tal com vàrem rebre
nosaltres les instalAlacions, tothom entra per allà on vol a les
estacions, tothom surt allà on vol, paga qui vol i qui no vol no
paga. Aleshores, ja vàrem dur un projecte que s’executa i supòs
que en una sèrie de mesos estarà ja totalment acabat per fer tot
el tancament de les estacions. Crec que això és molt important,
primer per cobrar a tothom, però, segon, després perquè a nivell
estadístic supòs que ens interessa molt saber on es puja la gent,
on ens baixa, quina demanda hi ha realment per poder prendre
després les decisions oportunes.

Quant al tema de carreteres, també crec que m’ha demanat
d’on sortien els 28 milions, em sembla. Bé, aquí hi ha per a
IBISAN hi ha 11,1 milions d’euros; per als accessos a Eivissa,
8,5; després hi ha el quart trimestre d’IBISAN, de 3,5; els
accessos, 2,1; liquidacions anteriors, 2 milions d’euros. Després,
a part d’això, hi ha talussos, com li he dit, en el tema de
carreteres.

Però sí que li he de reconèixer que, bé, jo ara duc el tema de
carreteres, vostè el coneix bastant bé, perquè va fer una
resolució un mes o dos abans d’acabar de ser conseller, i
aquesta resolució es discuteix molt i és un tema delicat, delicat
pel que suposa de doblers i per tot el canvi que hi va haver en
relació amb el que es deia des d’un començament. Vostè sap
perfectament que hi havia discrepàncies, vostè les devia tenir,
perquè nosaltres les hem trobat, els informes de discrepàncies
que hi havia, i intentam donar una solució ara a tot això. Però
vaja, és un tema que jo l’he viscut des de fa un parell de mesos
i la veritat és que no em pensava que fos tan enrevessat, jo esper
també desenrevessar-lo com hem fet amb altres coses.
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Quant a què destinarem a Andratx? Bé, jo ho he anat
comentant, també el Sr. Alorda m’ha dit un parell de coses, jo
crec que és que no, o he parlat molt aviat o no m’ha arribat a
agafar, després li comentaré, però em deia que ha baixat el tema
forestal de 4,9 milions d’euros a 4,3, i jo el que he dit ha estat
que precisament passàvem 600.000 euros a IBANAT. És a dir
que el que no s’executa directament per la direcció general, el
que hem fet ha estat ja, com que tanmateix s’encarrega a
IBANAT, passar-ho directament a IBANAT, un poc per cercar
aquesta transparència que vostè comenta. La qual cosa em
sembla correcte anar dins aquesta línia de transparència que
vostè deia.

Em demanaven a veure què destinarem a Andratx? També
crec que he comentat que hi havia tot un seguit de partides, els
ho he comentat inicialment, diverses partides. I el Pla de
restauració, que m’ha demanat el Sr. Carbonero, és el que
nosaltres hem presentat, i ja ho hem comentat també fins i tot en
el Ple del Parlament, el Pla de restauració d’Andratx té una sèrie
de fases, unes que es fan ja, unes que estan executades, unes que
es fan, unes que s’executaran a mig termini i unes que seran a
molt llarg termini, que és quan parlam de recuperació d’hàbitats,
etcètera. Per tant, així, a curt termini, a mig termini, amb un
total de 2,5 milions d’euros haurem fet la part grossa. Ja n’hi ha
gastats una sèrie, en aquests moments també, bé, ja hem
començat pràcticament, dins aquesta setmana i la setmana que
ve, les feines amb uns convenis que fem amb el ministeri, el
ministeri també ens ha dit que posarà damunt la taula una sèrie
de doblers i nosaltres, entre unes coses i les altres, a una
direcció general hi ha 120.000 euros; després a IBANAT n’hi
ha devers 300.000; després n’hi ha 300.000 més que es destinen,
en global, a una sèrie d’actuacions, però que una part aniran a
la part cremada. És a dir, entre una cosa i l’altra aquí, així com
ens vagin marcant els tècnics, hi posarem uns doblers. Més,
també, els doblers que sabeu que es recapten a través de la
comissió Tots per la Serra. És a dir, les tres fonts de
finançament per actuar sobre la Serra seran el ministeri, els
nostres pressuposts i també el que es recapti de Tots per la
Serra.

Nosaltres pràcticament crec que des d’aquí ja, ja, amb
disponibilitat de forma pràcticament immediata parlam quasi
quasi que hi ha 1 milió d’euros damunt la taula que no els
podrem gastar, amb disponibilitat immediata, perquè les feines
també s’han d’anar fent i les dificultats més grosses que podem
trobar ara és que hi ha molta de propietat dins la zona, nosaltres
demanam que ens firmin les autoritzacions per poder treballar
allà dins, sabem que si ho han de fer els propis propietaris els
costarà molt més i el que volem és que no els costi a ells, és a
dir que nosaltres ja hi posarem la part de l’administració per tal
de fer l’actuació ambiental que necessita. Però hi ha moltes
finques que no se sap ni qui és el propietari i això, doncs, ens du
problemes. Ja en tenim tota una sèrie que estan firmats i es fan
actuacions dins aquestes finques.

Quant a Cabrera, nosaltres crec que hem de millorar molt, hi
fem feina i no ens torbarem molt també, supòs, a presentar-ho,
nosaltres hem millorat bastant ja la situació, ara mateix el centre
d’interpretació de Cabrera al qual feia referència el Sr. Alorda
costava prop d’1.200.000 euros de pressupost quan nosaltres
arribàrem. Ara són 300.000 i continua estant perfectament obert.
Hi ha una sèrie de coses més que hem anat fent, es fa el que es
feia i es fa amb molts menys doblers.

I a Cabrera, enguany ja..., perquè l’any passat és ver que
vàrem passar un any complicat el 2012, personal de Cabrera el
vàrem haver de desplaçar al centre d’interpretació i fèiem torns,
el que passa és que ara ja enguany s’ha funcionat de forma
bastant diferent, ja funciona prou bé i crec que amb una actuació
com la que durem a terme en una sèrie de mesos, deixarem un
molt bon funcionament a Cabrera i s’oferirà molt més servei del
que s’ofereix ara, controlant més encara el que es fa ara i crec
que, a més, amb un pressupost, amb menys doblers, crec, o amb
els mateixos, farem bastant més cosa.

Quant a les dessaladores i la interconnexió, miri, Sr.
Carbonero, nosaltres duim dos anys aquí, n’hi ha quatre més, hi
ha una sèrie de dessaladores que vostès, varen passar per dins
les seves mans i no feren res per aturar-les, ho dic perquè, també
el Sr. Alorda m’ho deia, que tant de bo les tornàssim. Bé, les
haguessin pogut tornar vostès si ho haguessin volgut, ho
haguessin pogut fer, però tampoc no ho feren. I ara què ens
trobam? Jo ho vaig dir l’any passat i em repetesc enguany:
nosaltres al ministeri li hem dit que no volem recepcionar les de
Ciutadella i les de Santa Eulària, perquè, si no, faran fallida. Sí,
però nosaltres no les hem recepcionades aquestes, no hi eren,
quan vostès ho duien no hi eren per recepcionar encara, no hi
eren. Vostès varen dir: tirau endavant.

I varen dir una altra cosa més, que ho tenc per aquí, els
pressuposts es varen multiplicar, però multiplicar, multiplicar.
A la dessaladora, em sembla que era, hi va haver, a la de
Menorca, a la de Santa Eulària, una desviació d’11,4 milions
d’euros, a la de Menorca. I a la d’Eivissa hi va haver també una
desviació em sembla que era de 19, no ho duc apuntat aquí. Tot
això es va fer el temps que governaven vostès, vull dir que no
només no ho frenaren sinó que ho varen empènyer.

I aquestes situacions on duen? Que si ara hem d’assumir
això o farà fallida ABAQUA, és a dir, ABAQUA farà fallida si
s’assumeix així, o ho pagaran els ciutadans de Menorca i
d’Eivissa. I nosaltres en el ministeri duim un any dient que
nosaltres no recepcionam si no ens entenem d’això i que els
sobrecostos hem de veure qui els paga i qui no els paga. I li puc
assegur, ja que vostè diu sempre que anam amb el cap baix,
nosaltres no hem recepcionat les dessaladores i hi ha unes
ajudes europees enmig que empenyen i posen molt nerviosos al
ministeri, però no les hem volgut recepcionar perquè creim que
no les hem de recepcionar si no entram en una negociació.

I el ministeri crec que estam entesos amb el que hauríem de
fer, el que passa és que és ver que també el ministeri, Arias
Cañete, el ministre, doncs de 1.600 milions d’euros, us ho he dit
algunes vegades, l’han deixat amb 180 euros d’inversió i això
doncs ens ha complicat moltíssim la vida.

Quant a inversions, bé, m’he deixat a la Serra de
Tramuntana també dir-los que per a ajudes a propietaris i a
pagesos hi destinarem 145.000 euros en ajudes compensatòries;
900.000 euros en ajudes a manteniment de terrasses, i marges,
1.210.706 euros. Ho dic perquè això també són ajudes que
mitjançant la direcció o mitjançant el FOGAIBA les posarem
damunt la taula.
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Quant a habitatge, bé, dir-los que, vostè m'ha dit, Sr.
Carbonero que he parlat d'un deute impressionant i que ho dic
sempre. Miri, si ho dic és perquè hi és, és a dir, nosaltres el
2011 vàrem haver de tancar les línies d'ajudes que vostès havien
obert i quan ho tancàrem s'arrossegava un deute de 50 milions
d'euros, 50 milions d'euros. Des del 2009, arribaren 31 milions
d'euros, 31 milions d'euros que arribaren, Sr. Carbonero, per les
xifres, igual que li he dit, bé, però anem a parlar, perquè no és
una qüestió de donar la culpa ni a un ni a l'altre, però igual que
li he dit que carreteres crec que està així, a mi les dades que em
passen des de la direcció general és que, des del ministeri varen
enviar 31 milions d'euros, però no varen arribar als finalistes.

Tots sabem què passa amb això, Sr. Carbonero, que arriben
a caixa única i li degueren desaparèixer, vull suposar, en
despesa corrent o no sé amb què, i ara tenim un bon problema:
primer, per tenir pressupost per resoldre aquestes ajudes, és a
dir, vostè sap com funciona, no?: es fa una solAlicitud, es fa la
provisional, es fa la definitiva i es tramet a resolució de
concessió; però clar, vostè de definitiva a resolució de concessió
no li pot trametre, ens va deixar 33 milions d'euros en aquesta
situació quan nosaltres entràrem, perquè no tenia pressupost, no
li degueren deixar pressupost. Per tant, que la situació que hem
trobat, tancàrem i anam resolent així com ho podem destinar a
pressupost i l'any que ve n'hi tornam destinar un poc més.

Clar, si jo li dic això, Sr. Carbonero, és perquè, miri, la
transferència de 23 milions d'euros d'SFM va arribar fa una
sèrie de mesos; l'havien tramesa l'any 2010, va entrar dins caixa
única i es va destinar, supòs també, i dic supòs, a pagar despeses
corrents. Si nosaltres tenguéssim aquells 31 milions d'euros que
varen arribar de Madrid, els tenguéssim, haguessin arribat amb
el sentit finalista que duien, molta d'aquesta gent, a la qual
encara se li deuen doblers, haurien cobrat.

Aleshores, això són coses per les quals trob que 50 milions
d'euros, sense tenir-los ni pressupostats ni res, són molts de
milions d'euros, són 8.000 milions de pessetes, que es deuen, o
que es devien quan nosaltres vàrem entrar, als particulars.

Del Pla d'habitatge nou, efectivament, vostè ha dit que és un
2,4%, se suposa que això serien sobre uns 4 milions d'euros,
crec recordar, no ho he duit aquí apuntat i les línies són les de
lloguer, són les típiques, bé, vostè ho sap, les tres erres, etcètera.

La nova promoció de Formentera, bé, nosaltres l'any passat
vàrem dir que miraríem de fer la de Formentera i la de
Binissalem, si ho repassa ho veurà, i a continuació vàrem dir, si
tenim disponibilitat pressupostària, això està escrit, segur, ara
m'hi jug un cafè amb vostè, Sr. Carbonero. Per tant, si tenim
disponibilitat pressupostària; no la tenguérem.

Aquesta promoció de Formentera, com vostè sap, a més,
hem pogut aconseguir una ajuda de la Unió Europea, una ajuda
que és important. Per què no la tenim sobre el pressupost?
Perquè no la començarem fins que no tenguem aquesta
disponibilitat pressupostària que vendrà amb una bestreta de
l'ajuda, teòricament, però si és així, les farem. De fet, ho tenim
tot preparat per començar-les el 2014, però sempre que ens
arribin aquests doblers de la Unió Europea.

Bé, les ajudes a cooperatives i SAT, bé, les cooperatives
tenen una ajuda que nosaltres hem establert en 40.000 euros
cada any i les tendran ben igual, és més per a cooperatives que
per a SAT, bé, realment és per la Unió de Cooperatives de les
Illes Balears, UCABAL, aleshores aquests 40.000 euros són per
a ells.

Les línies d'investigació en feim per a tot de línia
d'investigació, no només..., hi ha una investigació de finques
experimentals, ametllers, patates, varietat de vinya autòctona,
etcètera, per tant vull dir que es van fent experimentacions en
cereals i són línies que venen des de fa prou temps i s'han
mantengut.

A l'agricultura ecològica, aprofit per contestar també al Sr.
Alorda, doncs miri, a agricultura ecològica hi hem destinat 1
milió d'euros o tenim 1 milió d'euros en ajudes de productors;
50.000 euros dirigits al Consell regulador d'agricultura
ecològica. I en producció integrada que, com vostè sap, és un
terme intermedi entre l'agricultura convencional i l'agricultura
ecològica, hi ha 1.030.000 euros. És a dir, hi ha doblers així
mateix aquí, ningú no pot dir que no arribin els doblers.

També li he de reconèixer una cosa, Sr. Alorda, jo he
prioritzat que arribin els doblers als pagesos abans que tal
vegada a les organitzacions que fan d'intermediari aquí enmig,
és ver. Miri, quan nosaltres vàrem arribar, feia un parell de
mesos que s'havia concedit directament al CRAE, 280.000
euros, directament, així, 280.000 euros. Nosaltres, no els tenim,
primer de tot, perquè els 280.000 euros és bastant més que tot
el que se'n duen la resta de denominacions d'origen,
pràcticament, nosaltres no els tenim, però sí que els hem deixat
50.000 euros perquè el consell regulador pugui anar fent. Creim
que organitzant-se, tal vegada no són tot el que ells voldrien,
però sí que poden anar fent.

Dissolució de qualque empresa pública, vostè m'ha demanat
si fèiem comptes que hi hagués dissolució de qualque empresa
pública, d'entrada no; és a dir, nosaltres el pla que havíem de fer
l'hem fet, la qual cosa no vol dir que de vegades sempre hi ha
qualque matís, vostè sap com estam tots ara amb la situació del
tema de personal, etcètera, que jo crec que és sub iudice i ja
veurem com acaba. Però que, a part d'això, a part de qualque
coseta puntual que hi pugui haver dins alguna d'aquestes
empreses públiques, jo no veig, vaja, no hi ha cap intencionalitat
de fer res més.

De l'electrificació que em comentava el Sr. Alorda, nosaltres
sempre hem dit que si tenguéssim doblers, sense cap dubte, la
primera inversió que creim que s'ha de fer en el tema ferroviari
és electrificar des de S'Enllaç a Manacor i des de S'Enllaç a Sa
Pobla, el que passa és que no són pocs doblers, això són un
grapat de milions d'euros, devers 60, crec que eren, o 70 milions
d'euros, i no els tenim en aquests moments. I és una llàstima que
en lloc de gastar-ne 55 entre Manacor i Artà no diguessin:
primer consolidam el que tenim. Jo crec que aquí el gran error
va ser aquest, perquè dius: bé, encara que no els tenguéssim ara,
es gaudirien i no s'hauria hagut d'envestir ara a fer aquest
corredor verd, així com hem hagut d'envestir, per no deixar les
coses així com estan i per donar-li una utilització.
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Quant als agents de Medi Ambient, que vostè m'ha dit, si els
compren també, ho he comentat que hi ha uns capítols per
millorar-los els equips de vehicles, utillatge i equips; hi ha
200.000 euros per a això. Després hi ha una millora de 170.000
euros en temes d'aplicacions informàtiques; hi ha tota una sèrie
de millores.

Home, en el tema, si ho trob ara els ho diré aviat i si no els
ho diré un poc així de memòria, però quan nosaltres vàrem
entrar, aquí, en un any vàrem invertir, crec que els ho vaig dir
o els ho he dit a qualque moment, però vàrem invertir -miri,
aquí ho tenc. El període 2008-2011, vostès invertiren 55.000
euros en l'adquisició de dos tot terrenys, això és tot el que varen
fer d'inversió en equipament per als agents de Medi Ambient i
per a la gent d'IBANAT, això concretament és IBANAT.
Nosaltres, el 2012-2013, 969.707 euros, en adquisició de dues
autobombes; 4 vehicles tot terreny; un camió de carretera de
segona mà per fer tal; l'adquisició de 4 tot terrenys; 3 picaps; 1
tractor de 140 cavalls i l'adquisició d'una furgoneta de cinc
places. Vull dir que jo en som molt conscient que s'ha de fer
inversió i s'ha de millorar.

I també, no sé quan era qui m'ho havia demanat, que clar, els
cotxes són vells, sí, si ara tenen 12 anys, abans en tenien 10, si
ara en tenen 14..., la llàstima és que pareix que hi ha gent que fa
dos anys no veien que els seus cotxes eren vells, i ara sí. Bé,
nosaltres som conscients que han de tenir els millors mitjans
possibles i per això farem tot un seguit d'inversions enguany.

Andratx crec que el que m'ha demanat vostè també, bé, crec
que el Sr. Alorda queda contestat amb el que he dit.

De noves reserves marines, miri, nosaltres tenim un
esborrany d'ordre ministerial que analitzàrem l'altre dia encara
amb el secretari general de Pesca, i que amb el sector l'hem
anada mirant. Bé, jo crec que estam bastant entesos, jo crec que
donant una lògica a les coses doncs no hem de tenir massa
problemes. On sí tenim problemes és amb les coses que són
ilAlògiques, és a dir que si un ha de protegir això perquè és digne
de protegir, no hi ha per què haver de protegir tota la taula. I hi
ha gent que el que vol és prohibir que a tota la taula es faci res,
quan és aquí tal vegada que s'ha de prohibir, i nosaltres amb
això no crec que tenguem cap problema i de fet crec que
coincidim prou amb el ministeri, en aquest cas, i no crec que
estiguem gaire a veure actuacions en aquesta línia.

I després, bé, és ver, només un darrer comentari que vostè
em deia, bé, no sé si per aquí, perquè m'han anat passant notes,
però crec que més o manco he contestat a tothom.

Crec que, no sé si m'han demanat també de les inversions en
depuració, hi ha 13,5 milions d'euros en manteniment de
depuradores i 5,5 milions d'euros en inversió de depuradores,
més 3,1, és a dir, 8,6 milions d'euros en nova inversió.

I dir que clar, que és ver que Extremadura possiblement té
el que té, Sr. Alorda, i a nosaltres ens agradaria tenir bastant
més del que tenim, però bé, crec que també ha quedat clar que
nosaltres, ni a nivell de president del Govern ni a nivell de tots
no ens agrada el sistema de finançament que tenim i intentam
que es canviï i per tant obtenir una cosa que per a nosaltres ha
de ser més justa del que tenim. És a dir, en això crec que sempre
li he donat la raó, però.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica dels grups,
en primer lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Carbonero, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, aquestes
compareixences per explicar els pressuposts solen ser prou
àrides i feixugues i realment es mescla molta cosa, és a dir, es
mesclen xifres i propostes econòmiques i també hi ha una certa
deriva per fer un debat polític de les diferents maneres d'abordar
el pressupost de la comunitat autònoma.

Jo no entraré en el debat, però sí que vull dir que, tot i que
ha estat àrida i que aquesta compareixença consider que podria
tenir un altre format, ha servit per a una cosa molt important:
vostè, per primera vegada, no només un membre del Govern,
sinó de tots els diputats del Partit Popular, per primera vegada
ha reconegut que les sentències del Conveni de Carreteres, les
dues sentències, la de l'Audiència i la del Suprem, diuen que
s'ha de reunir la Comissió bilateral mixta i en el si de la
Comissió bilateral mixta s'ha de resoldre el tema plantejat, que
és una discrepància en relació amb si s'acomplia o no s'acomplia
el contingut literal dels dos convenis.

Fins ara vostès havien mantengut una altra tesi i és que les
sentències deien que Madrid havia de pagar els 333 milions. No
és ver, no és ver, conseller, les sentències no diuen això, les
sentències el que diuen és que s'ha de reunir la Comissió
bilateral mixta. I vostè pot fer aquí i dir va passar i no sé què va
passar, no, miri, varen arribar les sentències i jo personalment
vaig escriure una carta a la Comissió bilateral mixta, que, si
llegeix la seva composició, està presidida o té el vot de qualitat
per un membre del ministeri, li vaig escriure una carta on
demanava que, en compliment d'aquesta sentència -la trobarà a
la conselleria aquesta carta- es reunís de manera immediata la
Comissió bilateral mixta.

Ni hi va haver sort, érem a les acaballes de la legislatura,
però crec que aquesta compareixença ha tengut això de bo.



1314 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 63 / 6 de novembre del 2013 

 

Anem a veure, en el tema de carreteres m'agradaria reiterar-
li una qüestió que no m'ha contestat: amb quina quantia està
previst pagar el cànon de les autovies d'Eivissa enguany, quina
quantia? No l'he sentit, disculpi, però no l'he sentit, que m'ha
parlat d'accessos a Eivissa, nous accessos, no sé què, però el
cànon, quina quantia hem de pagar enguany i per a vint anys
més encara, sí, vint anys més encara, el cànon de les autovies
d'Eivissa.

I després vostè m'ha parlat d'una resolució de la Conselleria
d'Obres Públiques de la legislatura passada, però no m'ha dit a
què es referia, m'imagín que es refereix a les terres, a les terres.

Al cànon? Bé, en tot ja ho parlarem. Jo crec, conseller, que
es refereix a les terres, bé, ja en parlarem.

Una altra qüestió, conseller, bé, ja, si non e vero e ben
trovato.

De les terres, què pensa fer? Què pensa fer amb les terres?
Aquí sí que hi ha una resolució i tal vegada ens pot explicar què
pensa fer amb el projecte aquest que utilitza les terres que són
del Govern per fer un camp de golf.

Una altra qüestió, és ver el que vostè diu que de vegades
arriben doblers de Madrid i aquests doblers no es destinen a la
finalitat que estava prevista, passava i passa. I ja que vostè té la
quantia de la xifra que va arribar de Madrid, vostè sap que els
governs, quasi tots els govern són de coalició, entre totes les
conselleries i la Conselleria d'Economia i Hisenda i la
Conselleria d'Economia i Hisenda a més comanda molt, jo li
puc assegurar i vostè ho sap; però vostè ha dit: al ministeri
varen arribar 31 milions d'euros. Jo li deman, ja que té les
xifres, em digui quina quantia ha arribat del ministeri des que
vostè és conseller per aquest concepte i també per a la gestió del
Parc nacional de Cabrera? I quina quantitat li ha arribat a vostè
a la conselleria, quina ha arribat al Govern i quina ha arribat a
la conselleria.

Allò dels habitatges de Formentera, vostè diu que ens jugam
un cafè. A veure què passa. Miri, el pressupost per a inversions
reals de l'IBAVI de l'exercici passat eren gairebé, hi falten unes
xifres, 5 milions d'euros, i enguany vostès hi destinen
1.144.000; és a dir, una baixada per a inversions molt gran. A
què es destinaven? No era als projectes d'habitatges de
Formentera i de Binissalem?

No li dic que em contesti ara i a més, a la seva disposició per
prendre el cafè quan vulgui.

Una altra qüestió, si encara em queda temps, molt poc, molt
poc, una darrera qüestió, Sr. Conseller: vostè ha dit que arriben
ajudes europees per a Formentera, enhorabona, enhorabona!,
perquè realment és molt bona notícia per als habitatges de
Formentera i, a més, és un projecte magnífic. Però per a la
urbanització de Campos, les ajudes que haurien d'haver arribat,
declarada com Àrea d'urbanització prioritària, han arribat, estan
previstes, què passa amb aquestes?

Res més, moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Per part del Grup
Parlamentari MÉS, Sr. Alorda té la paraula també per un temps
de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És cert que el debat permet parlar de
tot i formalment i tècnicament gairebé només és per aclarir
qüestions de cara a preveure esmenes i a un debat polític sobre
prioritats i diferències, no?, més que aclarir-ho.

Tanmateix, sí que és cert que voldríem aclarir algunes de les
preguntes que hem fet i aprofundir-hi una mica.

El tema de Cabrera, per exemple, no m'ha precisat o no m'ha
aclarit, la pregunta exacta que li feia sobre si la despesa que hi
té prevista casa o és com a mínim superior a la transferència que
rebem finalista per part de l'Estat. M'interessa saber-ho, perquè
crec que és un tema important.

Sobre els espais naturals, jo celebr que intenti fer alguna
cosa, jo només li demanaria un punt de respecte, Sr. Conseller,
ja hem tengut moltes vegades aquesta conversa: no tracti
d’ilAlògics els altres; vostè té una opinió, els altres en tenen
d’altres, però jo vull pensar que si qualcú ha plantejat una
proposta, el fet de tractar-la d’ilAlògica..., bé, no ho sé, és vera
que n’hi pot haver que siguin estrictament ilAlògiques i tots hi
estiguem d’acord, que siguin ilAlògiques, però quan vénen de la
solvència de qualcú que té pedigrí jo li diria que no la
compartesc, però tractar-la d’ilAlògica...

Si no vol que anem a la lògica?, li faig un pacte: declarem
reserves marines tot el que digui l’Institut Oceanogràfic, ni seva
ni meva, els que en saben. No, no Oceana, no Oceana, no el
Govern, anem a qualcú lògic, anem a la universitat, au! No,
vostè no hi posa només lògica, hi posa molts d’ingredients, com
és natural, Sr. Conseller. Els altres n’hi posen d’altres, però com
a mínim no els tracti d’ilAlògics. En tot cas distintes lògiques
que defensen distintes maneres de veure el món i els interessos,
o el que hi hagi enmig, que és molt raonable tot ell, però no els
tracti d’ilAlògics.

Per cert, de les propostes nosaltres n’analitzarem i mirarem
de canviar, però sempre em queda aquesta dificultat del relat del
que ha passat en aquestes Illes Balears aquests darrers any. Jo
li promet una cosa, Sr. Conseller: com vàrem fer l’any passat les
nostres esmenes no arribaran a una tercera part de les del PP, no
arribaran a un tercera..., a una quarta part. No, no arribaran a
una cinquena part. Miri, les nostres esmenes no arribam a una
desena part de les despeses que ens demanava el Partit Popular
per a l’any 2010. Contin tota la pelAlícula, quan conta què és el
que es demanava i el que es pretenia, i d’on veníem de l’era
Matas i de quines ínfules venien amb demandes; conti tota la
pelAlícula. Ja li ho he dit cada vegada, si conta la pelAlícula i
vostè diu “he arribat aquí, m’he trobat això i hem de canviar
tots”, escolti, el meu respecte el tendrà, el meu respecte el
tendrà. Ara, mentre tergiversin d’aquesta manera tan absurda el
que ha passat i creïn aquest maniqueisme..., perdoni’m la
paraula, però “xorra”, que l’únic que fa és crear una dinàmica
enverinada d’explicació dels fets objectius, evidentment no m’hi
tendrà.
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Vegem aquest tema del (...), del tren. Ja està, el conveni
aquell era un desastre, només va dur 75, 80, 90, 100 milions
d’euros; 57!, au, que és absurd, dic 57. Bé, vostè quants en
durà? Disposició transitòria novena, article 10 del REB; quants
en durà? El 2012, zero; el 2013, en du cap?, jo n’he vist zero.
2014: aquests 5.940.000 euros, que són els únics que he vist
dins la seva pressupostació conservadora, a qui van?, on van?,
perquè és vera que poca fe té en aquests 74, en els 90 o en els
que siguin. Resulta que estan..., sabem cert i segur que ja l’any
passat es varen vendre urbi et orbe que eren els pressupost...
Encara no els ha posat, no els va posar l’any passat, no els posa
enguany, aquests 74 no ens els posa. Els únics que sap segur són
5.940.000?; això m’ho pot assegurar avui, avui vostè allò
prudent és dir que l’Estat ens dóna a tota la seva
macroconselleria 5.940.000 euros, aquesta misèria, Sr.
Conseller? Li ho deman.

Jo ja no el compr, eh?, jo ja no li compr la versió del Sr.
Carbonero. Aprovats 2012, tots hi estam d’acord, 333,
unanimitat del Parlament. Ja ho hem interpretat, això!
L’intèrpret autèntic de les sentències és el Partit Popular, ens ha
dit el que diuen, ho hem aprovat per unanimitat l’any passat en
aquest parlament i són 333 milions! Ara no baixarem d’aquí, ara
no, meem!, vostè no em dirà que ara hem d’arrufar-nos, després
d’haver mostrat la cua durant tot aquest temps... Bé, ja deu
haver passat el festeig però ara volem els 333, o no?, perquè
està aprovat pel Parlament de l’any passat, això, eh?, em sembla
que a proposta seva.

Li ho deman, li ho deman. I en tot cas jo crec que sí que en
el tema en què li demanam que faci un esforç és en espais
naturals. Què teníem? Jo el que dic és que vostè ha mantingut
el gruix d’alguns tipus de polítiques, però les del servei de
benestar comunitari i millora del medi ambient han baixat a la
meitat, a la meitat; a la meitat, de 50 milions a 25, grosso modo,
però estam..., realment totes les altres vostè les manté, però
llevant un programa d’aquí, llevant d’allà, llevant Espais de
Natura, llevant programes d’una banda i de l’altra ho està
deixant en no-res. Que llavors diguin que volen posar els espais
naturals com el mostrador, com una qüestió que una potència
turística mundial com les Illes Balears, a més a més de la
preocupació ecològica n’ha de tenir d’altres, són les nostres
fotos, i ho hem deixat tot a la meitat, doncs em pareix imprudent
i nosaltres evidentment no ho confirmarem.

Per altra banda s’ha dit en habitatge, jo no hi he volgut
insistir; crec que s’ha fet aquesta gestió i mantenc les meves
paraules, però, clar, vostè també ha pogut viure de les inversions
que està pagant, perquè si hem passat de 32 milions, que alguns
n’ha hagut de passar vostè de liquidació 2010, a 7 del programa
a ara, és perquè deu tenir un estoc, perquè si no, no puc entendre
que pugui fer aquesta gestió. La té perquè també té un matalàs
amb el qual poder actuar.

En qualsevol cas...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, se li acaba el temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sr. President. Ara del que es tracta és de prendre
decisions valentes. No em podré allargar sobre el que nosaltres
vàrem fer i no vàrem fer amb les dessaladores; no vàrem rebre
les que..., hem denunciat en tot moment quina era la situació, i
en tot cas vostè -ja ens ho ha dit mil vegades- és cent vegades
millor gestor que nosaltres, no es degradi, vostè és un torero, és
a dir..., però vostè arregli-ho!, perquè després no em bravegi tot
el dia perquè va fent el mateix que feien els altres, més o manco.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Marí té la paraula també per un temps de 5 minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President, no l’exhauriré. Simplement vull
reiterar la felicitació a la conselleria i a tot l’equip per la feina
realitzada i pel pressupost que presenten en aquest parlament, i
estam convençuts, a més, que amb les aportacions de tots
aconseguirem enriquir- lo durant la tramitació parlamentària.

I crec que és just constatar que aquest és un pressupost que
reflecteix aquest tímid però real inici de la recuperació
econòmica de la nostra comunitat autònoma, que ens permet,
tímidament, repetesc, tímidament, afrontar inversions que l’any
passat i l’altre anys no estàvem en condicions d’afrontar. Igual
que haver complit amb els principis d’austeritat a l’hora de
pressupostar i de responsabilitat és fer un esforç importantíssim
de reestructuració interna, i fruit d’ell és el mateix pressupost,
que en alguns casos han agrupat empreses públiques com el cas
d’IBANAT i Espais de Natura, el cas de SEMILLA i tants
d’altres, que ens ha permès aprimar l’administració, i quan
aprimes l’administració d’allò que potser en una altra època es
podia fer però que en la situació actual evidentment ni podem
ni volem, ni els ciutadans no ens perdonarien que gastàssim un
euro que no estigués plenament justificat, crec que gràcies a tot
això, gràcies a aquest esforç de tota la societat de Balears i del
Govern de què vostè forma part, podem fer aquestes inversions.

I al final comptarem, que diuen a Mallorca. Jo crec que
realment la línia és la correcta, la liquidació de pressuposts,
l’avanç que es presenta amb aquest pressupost demostra que
complim el que deim, per tant hem fugit d’aquella època en què
s’aprovaven uns pressupostos i llavors a la liquidació un havia
de fer realment uns intensos esforços de fer fulls de càlcul per
entendre alguna cosa. Per tant ja està bé que s’hagi implantat la
cultura que un pressupost no és un document per escriure sinó
que és un full de ruta per complir. Per tant enhorabona i que
continuïn amb la feina iniciada. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. I com a torn de contrarèplica i per tancar,
Sr. Conseller té la paraula, i ara sí, ara té un temps de 5 minuts,
i li assegur que seran 5 minuts, perquè si estem molt més es
farà...

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el que comentàvem del
pressupost, nosaltres sempre començam amb un pressupost, ho
hem dit des de..., quan vàrem fer ja el del 2012, que no posam
res que no tenguem ben segur damunt el pressupost. Després
van venint partides? Idò l’anam incrementant, i de fet això és el
que ha passat amb el pressupost del 2012 i amb el del 2013, i a
l’execució pressupostària es veu clarament.

Mirin, no hi ha cap partida finalista per a Cabrera, no n’hi ha
cap. És a dir, és fals que hi hagi una partida finalista per a
Cabrera. Hi ha una partida que es va fer, com fan amb tots els
fons, que quan entren amb transferències idò es fiquen dins una
bossa, i aquesta ja ve dins tota una bossa de transferències. Per
tant no n’hi ha cap. A un moment donat es va fer una
transferència, com es va fer també crec que eren 500 milions de
pessetes amb el tema del ferrocarril, que es varen fer les
transferències, l’any noranta..., és igual, però ja no és una
partida finalista, això està tot dins la bossa de transferències. Per
tant no... Si em digués que és una partida finalista nosaltres amb
la directora general de Medi Natural sempre havíem somiat que
ho pogués ser, finalista, perquè li assegur que li donaríem una
bona utilitat, però no és possible. El que crec que sí s’ha de fer
és, amb el que tenim, jugar el millor possible.

I m’han dit “bé, és que hem reduït, no hem reduït”. Escolti,
sí, s’ha reduït un 50% en alguns temes, jo crec que els ho he
comentat; en alguns molt més, eh? L’escorxador de Palma
costava a la Conselleria d’Agricultura, al Govern, 1 milió
d’euros anual els darrers deu anys, pràcticament; ara com a
molt, com a molt, ens en costarà 200.000, i l’escorxador
funciona millor que mai. Per tant també em podria dir “és que
hi destinam un 80% menys”; sí, però és que funciona millor que
abans. Això què deu voler dir?, idò que potser no s’estaven fent
les coses bé. Li he posat l’exemple també del centre
d’interpretació de Cabrera: d’1.200.000 a 300.000, i està igual
o millor que estava abans.

Però, miri, el Consorci del Transport de Mallorca l’any 2010
va destinar 10 milions d’euros de pressupost per transportar 8,2
milions de viatgers; l’any 2013 hi hem destinat 6,5 milions
d’euros, i n’hem transportat 9,5, de milions de viatgers. És a dir,
crec que hi ha exemples suficients per dir, escoltau, aquí
possiblement hi havia molt per ajustar i molt per gestionar
perquè les coses funcionin igual o millor, és a dir, sense cap
dubte, sense cap dubte ni un; si no fos així no funcionarien
aquests serveis. Per tant jo crec que en aquest aspecte el que
hem de veure és si es fan les coses bé dins una situació lògica i
normal, i jo crec que s’hi estan fent.

Bé, de la proposta ilAlògica que vostè em deia d’Oceana,
miri, no són els individus, que són lògics o ilAlògics, no és una
organització que és lògica o ilAlògica, són les actuacions, són les
declaracions; a això sí que li podem posar l’adjectiu d’ilAlògic,
no a l’organització. Jo no he posat cap organització en dubte,
però sí que ho seguesc pensant i crec que ho he de poder dir, i
em sap greu que no m’ho deixi dir vostè, em sap greu perquè
això seria coartar la meva llibertat i crec que sigui el que vostè
vol fer. Jo crec que és totalment ilAlògic fer segons quines coses,
i no crec que..., vaja, no crec que amb això..., no crec que
tenguem la pell tan fina, ara m’ha sorprès que tenguem la pell
tan fina.

I li he de dir, perquè no tenc molt de temps i tampoc no em
vull entretenir, però li he de dir, Sr. Alorda, que li agraesc que
digui que som un torero, perquè, bé, diria que és una professió
que tampoc no és que me molesti gaire, però li hauria de dir que
vostè és un mestre torero, i li he de reconèixer que en moltes
coses, en altres no, però en moltes coses em serveix d’exemple
i m’ajuda a perseverar per arribar a ser com vostè en alguns
temes. Per tant pensi que si vostè és un mestre torero jo vull fer
feina per almenys arribar a estar a l’altura del mestre, i li ho dic
de veres encara que amb un poc de pardaleria, li ho dic de veres
perquè crec que té moltes coses que es podrien considerar
virtuts i d’altres, des del meu punt de vista, no, però bé...

No vull acabar sense dir-li que per molt torero que jo pugui
ser o mestre torero vostè nosaltres no som..., és a dir, el mort,
quan està a punt de morir, està a punt de morir, per la qual cosa
és mal de salvar, amb la qual cosa no som el bon Jesús per
ressuscitar res, però sí que li agraesc que em tengui en tal alta
consideració. L’únic que li puc dir és que jo també l’estim, Sr.
Alorda. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller, sobretot perquè hem
acabat.

I una vegada esgotat l’ordre del dia vull...

(Algunes rialles)

No, no, jo no voldria que ningú m’entengués malament, però
deman a tots els que són aquí que entenguin que els membres de
la Mesa portam aquí des de les deu i mitja del matí, tres dies
seguits, i al final un necessita que les coses es vagin ajustant al
temps, no per res, vull dir que no se m’ocorreria tallar la paraula
al conseller, perquè som a un parlament i s’ha de poder explicar
tot el que faci falta, només faltaria.

Idò una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només vull
agrair al Sr. Conseller i a tots els acompanyants la seva
presència aquí avui.

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

Bona nit i bona sort a tots.
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