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EL SR. PRESIDENT:

Benvinguts. És l’hora de començar aqueixa comissió. Primer
de tot demanaria si es produeixen substitucions, que crec que sí.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President, Carolina Torres substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Bon dia a tothom, Gabriel Martí substitueix Rosa Maria
Bauzá.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, president, Assumpció Pons, Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril, Gabriel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gabriel Barceló.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jaume Carbonero, Lourdes Aguiló.

(Intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Antoni Diéguez. I bé, veig que en falta un aquí, ja arribarà.

Compareixença del conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, per tal d'informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 10146/13, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.

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 2015, escrit RGE núm. 10146/14.

Assisteix a la sessió el Sr. Gabriel Company i Bauzá,
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
acompanyat..., ahir vàrem dir que venia un conseller
acompanyat d’un equip de futbol, però avui ve la plantilla
completa, la qual cosa està molt bé. La Sra. Ana Martínez
Cañellas, secretària general; el Sr. Lorenzo Rigo Rigo, secretari
general adjunt; Sra. Margaret Mercadal Camps, directora
general de Medi Rural i Marí; Sr. Salvador Padrosa Payeras,
director general de Recursos Hídrics; Sra. Neus Lliteras Reche,
director general del Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi

Climàtic; Sr. Jaume Porcell Alemany, director general
d’Arquitectura i Habitatge; Sr. Juan Salvador Iriarte, director
general de Transports; Sr. Juan Simonet Pons, director gerent
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears;
Sra. Noemí Vila Merino, gerent dels Serveis de Millora Agrària;
Sr. Jaime Ferriol Martí, director executiu de l’Agència Balear
de l’Aigua i la Qualitat Ambiental; Sra. Maria Magdalena
Servalls Martorell, directora gerent dels Serveis d’Informació
Territorial de les Illes Balears; Sr. Eduardo Parga Franco,
director gerent de l’Institut Balear de la Natura; Sr. José Ramón
Orta Rotger, director gerent del Serveis Ferroviaris de Mallorca;
Sr. Roberto María Cayuela Reixac, gerent de l’Institut Balear de
l’Habitatge; Sr. José Carlos Caballero Rubiato, president de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears; Sra. Oliva
Cortés Jones, cap de gabinet; Sr. Andrés Lasaga Fernández, cap
de comunicació; i Sra. María José Llompart Roig, cap de
Secretaria. No sé si ens hem deixat algú, i si ens hem deixat algú
està perdut, crec. 

Dit això, donam la paraula al conseller Sr. Gabriel Company
i Bauzá, que ens ha dit que tendrà en compte que tenim una altra
comissió després. Té la paraula, Sr. Company, sense límit de
temps. Li ho dic, jo li ho dic així.

Moltes gràcies.

(Algunes rialles)

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

Moltes gràcies, Sr. President. He entès perfectament el que
m’havia dit, i procuraré..., el que m’ha demanat, procurar que
arribem d’hora a la pròxima compareixença. Per tant faré el
possible, i si troba que em vaig passant un poquet massa m’ho
vagi dient i aniré aturant o fent-ho un poquet més ràpid.

Sempre sol començar igual; sol venir un pic cada any a
defensar el pressupost de la nostra conselleria, i m’agrada fer-ho
amb tot l’equip de directors generals i gerents de la mateixa
conselleria. És bo que ells vegin el que hi ha, i amb això esper,
perquè no és el motiu, que ningú no se senti pressionat ni
incomodat, perquè com que el president d’aquesta comissió
també s’ha dedicat a l’esport, a vegades duent més nombre
pareix que fas un poc més de por, però no és aqueix el sentit,
sinó tot el contrari, que puguin veure quin és el debat i que
puguin ajudar a aclarir coses que pugueu a un determinat
moment haver de menester.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 86 / 6 de novembre del 2014 1807

 

Per tant, si us pareix, començam, i començ dient-vos que el
pressupost de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori puja, per a l’exercici 2015, a 289.314.143 euros, la
qual cosa suposa un 7,08% més que a l’exercici anterior. Per
direccions generals resulta que la Direcció General de Recursos
Hídrics, amb un pes del 33,02%, és la de major pes específic en
el pressupost total, motivat per l’augment de les inversions per
al proveïment, sanejament i depuració d’aigües; a continuació
vendria la Direcció General de Transports, amb un pes del
31,40%; la Direcció General de Medi Rural, amb un pes del
13,53%; la Direcció General de Medi Natural, amb un 9,87%;
la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, amb un 5,18%;
i la Direcció General d’Ordenació del Territori, amb un 0,51%
del pressupost. El pes específic quant al pressupost total seria,
per a la Secretaria General, de 18.782.271 euros; Recursos
Hídrics, 95.519.183; de Medi Natural, 28.559.458; d’Ordenació
del Territori, 1.477.674; per a Medi Rural, 39.146.601; per a
Arquitectura i Habitatge, 14.983.480; i per a Transports,
90.845.476; un total, com he dit abans, de 289.314.143.

Com els he dit l’increment és d’un poquet més del 7%, i la
part més important del pressupost d’aquesta conselleria es
destina a serveis bàsics, especialment al manteniment i la
millora de les instalAlacions de proveïment, sanejament i
depuració d’aigües, sense oblidar també aquest altre servei tan
bàsic com és el transport públic i també la prevenció i la lluita
contra els incendis forestals. 

Per capítols tendríem que per a l’any 2015 el capítol 1 seria
de 24.706.923 euros; el capítol 2, de 4.306.274; el capítol 3, de
300.000 euros; el capítol 4, de 79.294.101; el capítol 6, de
76.218.671; i el capítol 7, de 104.488.174. Aquí hem de destacar
l’increment del capítol 7 en un 23% com a conseqüència
sobretot de l’augment de les inversions a ABAQUA per a
proveïment, sanejament i depuració d’aigües, així com les
ajudes del nou pla d’habitatge destinades al lloguer d’habitatges
i a la rehabilitació edificatòria, juntament amb les ajudes en
matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural amb
càrrec als fons FEDER. A això s’han de sumar també les
inversions a Serveis Ferroviaris de Mallorca i a la xarxa viària.

Quant a empreses públiques, us he de dir que per a l’any
2015 ABAQUA tendrà un pressupost de 92.087.820 euros;
IBANAT tendrà un pressupost de 17.557.465 euros; SITIBSA,
799.800; SFM, 78.493.076; CTM, el Consorci de Transports de
Mallorca, 33.628.070; IBAVI, 22.477.156; SEMILLA,
11.991.393; i el FOGAIBA, 65.270.824; la qual cosa ens dóna
un pressupost total de les empreses públiques de 322.305.604,
dels quals hi ha unes aportacions de la conselleria dins aqueix
muntant global de 158.607.021. Quant a les empreses públiques
la comparació posa de manifest un increment total del 8,22%
respecte del pressupost anterior, i la variació més significativa
es posa de manifest en el FOGAIBA, que estarà motivada per
les previsions d’increment dels fons del FEAGA, del vi, de les
ajudes per les línies de fruits secs, oví, vacum de llet del nou
PDR, del nou pla de desenvolupament rural, amb unes
previsions d’aproximadament uns 10 milions d’euros més.
L’altre augment significatiu s’experimenta a ABAQUA, com he
dit a causa principalment de les noves inversions previstes per
a proveïment, sanejament i depuració d’aigües. En resum,
aquest augment del pressupost serà finançat en part per les
aportacions de la conselleria, i l’altra part pel pressupost propi
de les empreses de la manera següent: les aportacions de la

conselleria augmenten un 6,61%, i passen de 148 milions
d’euros, 148.768.000, de l’any passat a 158.607.000 enguany;
i els pressuposts propis de les empreses augmenten un 9,82%,
i passen de 149.063.073 euros a 163.698.583 euros.

Després de la visió de les xifres globals, si us pareix bé
passarem a analitzar els pressuposts per centres gestors. La
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori està
integrada per set centres gestors: 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.

Quant a la Secretaria General he de dir que té un pressupost
per al 2015 de 18.782.271 euros, la qual cosa suposa un 0,04%
més que a l’exercici 2014; hem de dir que és la cinquena en
dotació pressupostària, un 6,49% del total. En aquesta secretaria
general la distribució per capítols serà: capítol 1, 14.490.997;
capítol 2, 3.566.274; capítol 3, 200.000; i capítol 6, 525.000,
com he dit, en total 18.782.271 euros que suposen un 0,04%
més que l’any passat. S’estructura en dos subprogrames, el
subprograma de direcció i serveis general i el d’administració
i plans mediambientals. Quant a serveis generals he de dir que
engloba les despeses de funcionament dels serveis generals,
gestió econòmica, recursos humans, serveis jurídics, assumptes
generals i informàtics, etc. No perdré molt més temps en la
descripció d’aquest subprogrames perquè si el que m’heu
demanat és que intentem complir el temps no el complirem si
em pos a explicar-vos-ho, però com que cada any pràcticament
n’hem parlat crec que no fa falta. El subprograma
d’administracions i plans mediambientals sí que us he de dir que
aquí dins inclou la Comissió Balear de Medi Ambient, que és un
òrgan colAlegiat que està format per representant de diferents
administracions públiques i que té la consideració d’òrgan
ambiental de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
relació amb els projectes, i el que sempre deim i moltes vegades
contest en preguntes parlamentàries és que la Comissió Balear
de Medi Ambient no disposa de pressupost propi, sinó que està
com un subprograma dins la Secretaria General.

Quant a la Direcció General de Recursos Hídrics, us he de
dir que té un pressupost de 95.519.183 euros, que és la primera
dotació pressupostària de tota la conselleria, amb un total d’un
33,02%. Per capítols, en el capítol 1 tendrà 1.803.701 euros; en
el capítol 2, 115.000; en el capítol 4, 4.116.269; en el capítol 6,
41.246.857; en el capítol 7, 48.237.356. Experimenta un
augment del 21.54% respecte del pressupost de 2014. Els seus
programes són el programa de proveïment d’aigües, un altre
programa és el de sanejament i depuració d’aigües, i l’altre és
de domini públic hidràulic, el pressupost dels quals té la següent
evolució: quant als serveis generals, he de dir que tenim
115.000 euros pressuposts; al proveïment d’aigües, 30.349.641
euros; a sanejament i depuració, 59.789.957 euros; i a domini
públic hidràulic, 5.264.585 euros. Aquí destaca l’increment d’un
35,47% en el sanejament i depuració en relació amb l’any 2014,
i també l’increment d’un 32.43% de tot allò relacionat amb el
domini públic hidràulic.
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Quant al programa de proveïment d’aigües, inclou tot el que
fa referència a la millora del proveïment d’aigua en alta a les
poblacions, tant les inversions realitzades en anys anteriors per
ABAQUA com les realitzades juntament amb els ajuntaments
beneficiaris amb la fórmula del consorci; el pressupost global
d’aquest programa es veu reduït en 15.896 euros, vull dir que
pràcticament estam igual que l’any passat per un 0,05%, i ens
queda que tendrem un capítol 4 de 4.116.269 euros i un capítol
7 de 26.233.372 euros. 

Del programa de sanejament i depuració d’aigües el que us
he comentat: el pressupost s’ha augmentat un 35% en relació
amb l’any passat; es transferiran 13.189.385 euros a ABAQUA
destinats a noves inversions en sanejament i depuració,
pràcticament hem duplicat la quantitat que l’any passat s’hi va
enviar, a ABAQUA, i per altra banda es continuaran atenent els
expedients d’obres finançades mitjançant el cànon de
sanejament; aquest apartat es preveu que s’incrementi en
1.899.989 euros, i passarà dels 4.641.000 de l’any passat, el
2014, a 6.541.000 en el 2015, i es deu especialment a les obres
de les depuradores que es preveuen fer d’Alcúdia, de Sant
Llorenç i de Sant Joan de Labritja; així mateix es continuaran
finançant les despeses de conservació i manteniment de
depuradores mitjançant el cànon de sanejament, i aquest apartat
també es veu incrementat en 7.159.739 euros, que passa dels
32.738.000 de l’any passat a 39.898.000 d’enguany, i això és
perquè també es comencen a pagar ja els llots de fangs de
depuradores. La resta d’import de conservació i manteniment de
depuradores es distribueix també en 16.401.000 a Mallorca,
sobre els 15,5 milions de l’any passat; els 4.828.455 a Menorca,
davant els 4.840.000 de l’any passat; els 4.091.637 a Eivissa,
davant els 4.200.000 de l’any passat; i els 202.000 euros per a
Formentera, que és la mateixa xifra que l’any passat. L’evolució
del pressupost per capítols seria: el capítol 6, 40.059.380, que és
un 21,77% més que l’any passat, i el capítol 7, 19.730.577, amb
un 75,60% més que l’any passat. El capítol 7, com sabeu, és el
cànon per inversions en depuradores, i al capítol 6 hi ha inclòs
el cànon per a manteniment de depuradores.

Quant al domini públic hidràulic, de protecció i control de
la directiva del marc de l’aigua, que té per objecte donar
compliment a la directiva marc de l’aigua, hem de dir que el
pressupost s’ha augmentat en 1.289.352 euros, un 32,43% més
que l’any passat, i que es destinarà un total d’1.724.513 euros
per actuacions a torrents en el 2015, 300.000 euros directament
des de la Direcció General de Recursos Hídrics, i 1.424.513
euros per al 2015 que executarà ABAQUA, i així es donarà
continuïtat a les tasques ja realitzades anteriorment per aquest
govern en la conservació i el manteniment dels torrents de la
nostra comunitat. També es destinaran 848.894 euros per
ABAQUA a la neteja del litoral durant el 2015 dins el Pla de
neteja litoral, que vàrem fer un plurianual que va del 2014 al
2016. Es continuaran les tasques de seguiment de l’estat de les
masses d’aigua en compliment de les obligacions imposades a
la legislació d’aigües i a la directiva marc de l’aigua; per a
aqueixes tasques es destinaran 887.477 euros en el 2015, davant
els 415.000 que es varen pressupostar en el 2014; això significa
un increment de 472.477 euros. Per capítols dins aquest
programa de domini públic hidràulic he de dir que el capítol 1
és d’1.803.701 euros; el capítol 6, 1.187.477 euros; i el capítol
7, 2.273.407 euros; en total 5.264.585, que com us he dit abans
és un 32,43% més que l’any passat.

Entrant a l’empresa pública adscrita a la Direcció General de
Recursos Hídrics, que és l’Agència Balear de l’Aigua, com tots
sabeu té competències en matèria hidràulica i de qualitat de les
aigües i en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral. Per a
l’exercici 2015 tendrà el pressupost que he comentat de
92.087.820 euros. Us explicaré directament el pressupost; el
pressupost tendrà en el capítol 1 3.102.700 euros; en el capítol
2, 14.922.548, pràcticament un poquet més que l’any passat, un
1,37; en el capítol 3, despeses financeres, 11.738.260, un poquet
menys que l’any passat també perquè els interessos han baixat;
en el capítol 6, d’inversions reals, 31.061.037, és a dir un
39,41% més que l’any passat; i en el capítol 9, 31.263.275.
Quant als ingressos es preveuen en el capítol 3 46.643.347; en
el capítol 4, de transferències corrents, 4.087.012; i en el capítol
7, 41.357.461. Les transferències que ABAQUA rebrà de la
Conselleria d’Agricultura per a l’any 2015 serien a través del
capítol 4, com he comentat abans, 4.087.012 euros, i per al
capítol 7 els 41.357.641 euros.

Passam a la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic. Aquesta direcció general té un
pressupost de 28.559.458 euros; és la quarta en dotació
pressupostària dins la conselleria, amb un 9,87% sobre el total.
En termes comparatius el pressupost d’aquesta direcció general
per al 2015 representa un augment del 5,86% respecte de l’any
2014. Per capítols, tenim que el capítol 1 suposaria 2.728.915
euros; el capítol 2, 120.000; el capítol 4, 14.504.244; capítol 6,
6.048.432 i el capítol 7, 5.158.767 euros. En total com us dic,
28.559.458 euros, que suposa el 5,86% més que l’any passat. Se
mantenen les partides destinades a qualitat ambiental, canvi
climàtic, educació ambiental i societat, qualitat de l’aire i de la
contaminació atmosfèrica, conservació i millora del medi
natural i protecció d’espècies silvestres. I s’incrementen les
partides destinades als programes de gestió de residus, amb això
feim també una convocatòria de fons FEDER, també
s’incrementen les partides destinades a la planificació forestal,
a la gestió d’espais naturals protegits i a sanitat forestal. I també
se manté el pressupost destinat a l’empresa pública IBANAT,
amb una quantitat igual a la que teníem l’any passat.

La direcció general s’estructura amb tota una sèrie de
programes que ara els comentaré per desgranar una miqueta,
sense profunditzar massa en cada un d’ells, per evitar que ens
allarguem més del que toca i perquè ho poden consultar en
qualsevol moment.

El programa de qualitat ambiental, que té un pressupost de
75.001 euros, no varia respecte de l’any anterior, per tant, es
manté igual. Això permetrà dins el marc d’aquest programa, tot
un seguit de treballs necessaris per a l’elaboració de l’estat del
medi ambient, això és una obligació legal, aprovar i revisar
mapes de renous, plans d’acció contra la contaminació acústica,
etc.
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El programa de gestió de residus. Pretén atendre aquelles
competències que la normativa vigent en aquest àmbit atribueix
a les comunitats autònomes. L’increment més important de la
direcció general es produeix en aquest programa, dotat amb
3.396.310 euros. Augment 1.322.071 euros, és a dir, un 63%
pràcticament més, com a conseqüència de les subvencions
convocades amb càrrec al fons FEDER, que s’han tramitat
durant 2014 i que han de finalitzar la seva adjudicació i satisfer
el seu pagament el 2015.

Quant al programa de canvi climàtic, té un pressupost de
60.582 euros, el mateix que l’any passat. I tot el tenim dins allò
que és el capítol 6 d’inversions. Ja sabeu que té com a objectiu
principal el desplegament de l’estratègia balear del canvi
climàtic, en tres línies d’actuació: millorar el coneixement que
se 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.

Quant al programa d’espais de rellevància ambiental, aquest
subprograma té un pressupost de 120.000 euros. El pressupost
d’aquest subprograma es destinarà al desenvolupament de les
actuacions contingudes en els plans rectors d’ús i gestió
(PRUG) i a revisió dels plans d’ordenació de recursos naturals,
iniciats ja el 2014. Com actuacions principals, l’ordenació i
declaració d’espais naturals protegits, l’elaboració d’instruments
de planificació i gestió, la conservació i gestió de la Xarxa
Natura 2000 i els plans i acords nacionals i internacionals de
biodiversitat. 

El programa d’educació ambiental i societat també pretén
desenvolupar les competències que respecte l’educació
ambiental té assignades la direcció general. Es manté el mateix
pressupost que per al 2014, amb 153.705 euros. Aquesta
estabilitat suposa la continuïtat del programa de centres
ecoambientals, el manteniment del centre de recursos
ambientals de Sa Petrolera i de l’oferta educativa a centres
educatius.

L’altre programa de qualitat ambiental, qualitat de l’aire i de
la contaminació atmosfèrica inclou les principals actuacions en
matèria de contaminació atmosfèrica. El pressupost és de
334.500 euros, el que suposa un augment del 42,95% en relació
amb l’any anterior.

Quant al programa de conservació i millora del medi natural
té un pressupost de 18.585.480 euros, que és pràcticament el
mateix import que teníem per a 2014. Aquest programa inclou
entre d’altres, les dotacions econòmiques a favor de l’empresa
pública IBANAT (Institut Balear de la Natura), a fi de dotar-la
dels mitjans humans necessaris per aconseguir els seus
objectius. Ja he dit que no hi ha pràcticament variacions
significatives, no obstant es pressuposta en el capítol 4,
14.080.508 euros, incrementant-se en 245.197 euros, que es
transfereixen a l’IBANAT per fer front a despesa de personal,
despeses corrents i interessos. Dins el capítol 7 es pressuposta
1.776.957 euros, també per a inversions d’IBANAT, d’aquests,
871.527 es destinaran a actuacions en matèria de prevenció
d’incendis forestals, millora d’instalAlacions i materials, gestió
de finques públiques i gestió d’espais naturals protegits.

Quant al programa de planificació forestal, per a l’exercici
2015 aquest programa tendrà un pressupost de 4.452.978 euros.
Ha augmentat en un 2,38% pel que fa al capítol d’inversions. És
un servei prioritari per a aquest govern, ja que en depenen els
mitjans aeris per a l’extinció dels incendis forestals i la
planificació forestal i de prevenció contra el foc de les Illes
Balears. Per a l’any 2015, a més, es preveu la instalAlació de
l’heli-base a Sa Coma d’Eivissa, el Pla de prevenció d’incendis
de Menorca i d’Eivissa, les actuacions d’autoprotecció amb
interfase urbanoforestal i continuar amb la restauració de zones
afectades per incendis forestals.

Quant al programa de gestió d’espais naturals protegits,
parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques tenim un
pressupost de 144.000 euros, s’incrementa un 20% respecte
l’any anterior, per dur a terme actuacions de gestió en els parcs
naturals, que recolliran els respectius programes anuals
pendents d’aprovar en aquests moments.

Quant al programa d’espècies silvestres, conservació i
sensibilització té un pressupost de 660.562 euros. Ja sabeu que
té per objecte atendre les despeses i inversions necessàries per
mantenir en un estat de conservació favorable, les espècies
animals i vegetals pròpies de les Illes Balears; dur endavant les
actuacions de gestió que siguin convenients en relació a
espècies conflictives i en especial, introduïdes invasores a les
Balears; i exercir les competències en matèria de caça, no
transferibles als consells insulars.

Quant al programa de sanitat forestal, està dotat amb
456.340 euros. Es veu incrementant en relació amb l’any passat
en un 63,36%. L’objectiu general d’aquest subprograma és
contribuir a preservar de la forma més eficient possible les
masses forestals de les Illes Balears, mitjançant la utilització
d’uns instruments de gestió més adequats per garantir-ne la
protecció. Es donarà també compliment a les actuacions
europees en sanitat forestal i es duran a terme actuacions en el
banyarriquer i també (...) del pi. 

Adscrita a al Direcció General de Medi Natural, tenim
l’empresa IBANAT (Institut Balear de la Natura). Per a
l’exercici 2015 comptarà amb un pressupost de 17.557.465
euros, de manera que el pressupost per a 2015 es manté respecte
el pressupost de l’any anterior. Hem de recordar que l’any
anterior ja l’havíem incrementat un 6% en relació amb l’any
2013. Les transferències que IBANAT rebrà de la conselleria
són per a capítol 4, 14.080.508 euros; capítol 7, 1.776.957
euros; un total de 15.857.465 euros. El pressupost el teniu
també, però si volen us el coment ràpidament: capítol 1,
despeses de personal, 13.253.321 euros; capítol 2, 2.419.977;
capítol 3, 107.210 euros, capítol 6, 871.527 euros; i  capítol 9,
905.430 euros. Als ingressos tendríem per taxes i altres
ingressos, capítol 3, 700.000 euros; en el capítol 4, de
transferències corrents, 15.080.508 euros; i unes transferències
de capital en el capítol 7, d’1.776.957 euros.
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Passam a la Direcció General d’Ordenació del Territori que,
amb un pressupost d’1.477.677 euros, suposa el 0,51% del total
de la conselleria, sent la setena en dotació dins la conselleria. En
termes comparatius, el pressupost d’aquesta direcció general per
a 2015 té una disminució d’un 37,05% respecte el 2014, que era
de 2.347.340 euros. Aquesta disminució s’explica per la
reducció molt considerable del capítol 7, del subprograma
d’ordenació del territori i urbanisme, bàsicament destinat a fer
front als crèdits que encara restaven del Pla Mirall. La resta de
pressupost és continuista en relació amb l’any passat, amb una
lleugera pujada d’un 1,15% del capítol 2 i un increment del
9,12% del capítol 4, que correspon a les transferències per a
despesa corrent a favor de SITIBSA. Per capítols, tenim que el
capítol 1 té 611.574 euros; el capítol 2, en té 50.000; el capítol
4, 717.700; el capítol 6, 70.000; i el capítol 7, 28.400 euros. 

Aquesta direcció general s’estructura en dos programes, un
és l’ordenació del litoral i l’altre és l’ordenació del territori. El
d’ordenació del litoral compta amb un pressupost per a 2015 de
346.210 euros, manté els 40.000 euros de capítol 6 amb la
finalitat de millorar les bases de dades geogràfiques, relatives a
l’ordenació de les instalAlacions de temporada a la costa. En
matèria de costa i litoral, partim de la base de l’ordenació del
litoral, durem a terme les actuacions que solem dur, assegurar
l’ús adequat de les platges, compatible amb el seu valor
mediambiental, controlar les actuacions a la zona de servitud de
protecció de costes, tramitar l’autorització d’abocaments de
terra a la mar i colAlaborar, si n’és el cas, amb l’Estat en obres
dins el domini marítimoterrestre. El detall del seu pressupost és
el que us he comentat abans.

El programa d’ordenació del territori comptarà amb un
pressupost d’1.081.464 euros per a l’exercici 2015, davant
1.951.631 que teníem l’any 2014, això suposa una baixada del
44,59%, per què? Aquesta disminució és a causa d’una reducció
molt considerable del capítol 7, del subprograma d’ordenació
del territori i urbanisme, que passa de 863.905 euros a 28.400,
bàsicament perquè aquests doblers de 2014 eren per acabar de
pagar els préstecs del Pla Mirall, que acaba el 2014 pel que fa
al deute de la conselleria. Concretament s’ha extingit el darrer
expedient de préstec de 10 anys del Consorci Pla Mirall de
barris. Dins aquesta àrea, les actuacions en matèria d’ordenació
del territori i urbanisme seran continuar en l’elaboració d’un
marc normatiu estable; d’altra banda continuarà la promoció de
la implementació de les noves tecnologies en el planejament i
a la gestió urbanística i es posarà 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 interoperabilitat de les dades territorials i
millorar l’eficàcia en la gestió pública. En aquest sentit i en
colAlaboració amb els consells insulars i dels ajuntaments, es
prioritzarà la tasca d’assolir una normativa que permeti
l’harmonització i la sistematització dels instruments de
planejament, tant a escala terminològica, com en gràfica i
tecnològica. Amb això s’avançarà no només en la
interoperabilitat de les dades, sinó també en la possibilitat de
millorar els processos d’innovació del planejament, a través de
tramitacions telemàtiques.

Adscrita a la Direcció General d’Ordenació del Territori,
tenim l’empresa pública SITIBSA (Serveis d’Informació
Territorials de les Illes Balears). És l’entitat del Govern que
desenvolupa la seva activitat en el camp de la cartografia i la

informació geogràfica. El 2015 SITIBSA disposarà d’un
pressupost, pràcticament igual que el de 2014, de 799.800 euros,
si bé variarà la seva distribució en les partides pressupostàries,
com a conseqüència de la seva transformació de societat
mercantil pública a entitat pública empresarial, d’acord amb
l’article 30 de la Llei de pressuposts de 2014. L’any 2015
l’empresa haurà acabat els tràmits per transformar-se en entitat
pública empresarial i haurà d’assumir les noves atribucions que
es defineixin en els seus estatuts. Les transferències corrents per
a l’any 2015 seran de 716.400 euros, que financen les despeses
de personal i les despeses de compra de béns i serveis, que es
mantenen similars a les de l’any 2014. SITIBSA rebrà de la
conselleria durant  2015 les següents transferències. Per capítol
4, 716.400 euros, i per capítol 7, 28.400 euros. El pressupost de
SITIBSA seria per a 2015, el capítol 1, 602.000 euros; el capítol
2, 169.400 euros; i el capítol 6, 28.400 euros, quant a despeses.
Quant a ingressos, per a taxes i ingressos 55.000 euros, per a
transferències corrents 716.400 i per a transferències de capital
28.400 euros.

Quant a la Direcció General de Medi Rural i Marí, el seu
pressupost per a 2015 serà de 39.146.601 euros, pràcticament el
mateix que per a l’any 2014. És la tercera de la conselleria en
dotació pressupostària, amb un 13,53% del total. L’evolució
pressupostària per capítols és la següent: capítol 1, 2.552.579,
que suposa un 2,72% més que l’any passat; capítol 4,
14.311.740; capítol 2, 225.000 euros; capítol 6, 2.685.540;
capítol 7, 19.371.742. Això ens fa el total que us he dit de
39.146.601 euros. També s’estructura amb una sèrie de
programes que els comentaré per damunt.

Primer programa, foment del sector agrari, amb un
pressupost de 36.081.220 euros, un poquet menys que el que
teníem l’any passat, per a 2014. Aquesta reducció la trobam a
partides per transferències a SEMILLA, per fer front als seus
préstecs, atès que n’hi ha que han vençut, de manera que ha
disminuït l’import d’amortitzacions, i dels préstecs vigents que
s’han regularitzat els interessos, d’acord amb l’evolució del
tipus a la baixa dels darrers anys.

Aquest programa del foment del sector agrari se subdivideix
a la vegada en quatre subprogrames: agricultura, ramaderia,
qualitat agroalimentària i investigació i formació del sector
agrari. 

El subprograma d’agricultura, que inclou les transferències
corrents i capital a les empreses públiques FOGAIBA i
SEMILLA, necessaris per al compliment dels seus objectius. Té
un seguit d’objectius: prevenció, lluita i control de plagues,
foment de la sanitat vegetal, vigilància de l’ús i comercialització
de productes fitosanitaris i execució de plans de control de
produccions vegetals.

El subprograma ramaderia que inclou les dotacions
necessàries per poder també assumir els objectius que té la
ramaderia: evitar la introducció de malalties animals, determinar
les normes i mesures necessàries per tal d’implementar el
benestar animal, vetllar per una alimentació sana i segura i
vetllar també per la higiene de la producció primària.
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El subprograma de qualitat agroalimentària, el que fa és
fomentar les noves denominacions i creació del catàleg
d’aliments tradicionals de les Illes Balears.

I el subprograma d’investigació i formació del sector agrari
inclou les dotacions necessàries perquè l’Institut de Recerca i
Formació, és a dir l’IFAP, pugui atendre els projectes
d’investigació i també les transferències dels resultats de les
investigacions i experimentacions.

Quant al programa de recursos marins i ordenació del sector
pesquer, aquest programa també es divideix en dos
subprogrames, de recursos marins, que per a l’exercici 2015
comptarà amb un pressupost d’1.520.381 euros, s’incrementa
bastant amb un 20,49% en relació amb l’any 2014: i després hi
ha el d’ordenació del sector pesquer, que la línia prioritària per
a aquest servei és la formació nàuticopesquera i el pressupost
també l’hem incrementat en quasi un 47% respecte de 2014.

L’altre programa d’infraestructures agràries hem de dir que
s’ha incrementat també considerablement, amb un 45,94%, és
a dir, hem passat de 674.000 a 985.000 euros. Aquí s’inclouen
les dotacions necessàries perquè la direcció general pugui
afrontar els objectius de continuar aprofitant òptimament els
recursos hídrics de les Illes Balears i també fomentar la
reutilització de les aigües depurades per al reg agrícola. 

Adscrit a la Direcció General de Medi Natural tenim dues
empreses públiques: SEMILLA i FOGAIBA. Servei de Millora
Agrària va ser constituïda mitjançant l’article 29 de la Llei
8/2013, de 23 de desembre, té personalitat jurídica pròpia i
diferenciada, capacitat d’actuar i autonomia de gestió plena.
Aquest procés de transformació d’una SA cap una EPE, com
dic, aquest procés de transformació d’empresa pública a entitat
pública empresarial s’ha dut a terme durant l’any 2014 i
finalitzarà, si no hi ha res de nou, el 31 de desembre d’enguany.
De manera que per a 2015 funcionarà plenament com a EPE.
Per això també s’ha incorporat tot l’actiu i passiu, així com les
activitats de l’extingida mercantil Serveis de Millora Agrària
SAU, subrogant-se en tots els seus drets i obligacions. Aquesta
nova entitat podrà assumir noves funcions, així com l’exercici
de potestats públiques. 

Per a l’exercici 2015 SEMILLA tendrà un pressupost
d’11.991.393 euros, és a dir, té una reducció, amb relació al
2014, que teníem 13.491.000 euros. Les transferències que rebrà
de la conselleria serà a través de capítol 4, 4.648.513 euros, i a
través de capítol 7, 6.926.674 euros. 

FOGAIBA, el Fons de Garantia Agrària i Pesquera, bé,
l’objecte del FOGAIBA també, ho sabeu, és executar les
polítiques que li vénen encomanades des de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i actua com a veritable
eina d’aplicació de les mesures pròpies o les que sorgeixen de
les polítiques comunitàries en benefici dels sectors agraris i
pesquers. També té encomanada la tasca de gestionar el registre
general d’explotacions agràries i la de mantenir la qualificació
d’organisme pagador de les ajudes derivades de l’execució de
les actuacions esmentades. S’establiran i es gestionaran línies
pròpies de la comunitat autònoma, del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, de la Unió Europa ja sigui en
finançament exclusiu de cada una de les institucions que he
comentat o bé les cofinançades entre totes elles. Pel que fa al

pressupost de despeses, el total de despeses arriba a la quantitat
de 65.270.886 euros, té 9.837.510 euros més que a l’exercici
2014. FOGAIBA rebrà de la conselleria les transferències a
través del capítol 4, de 9.463.226, per capítol 7, 12.445.068
euros. Per a 2015 tendrà per a capítol 1, 5.874.337 euros; per a
capítol 2, 2.033.202 euros; per a capítol 3, 304.588; per a capítol
4, 1.301.000; per a capítol 6, 330.000; per a capítol 7,
10.941.432; per a capítol 8, 43.312.530, i per a capítol 9,
1.073.637.
Quant als ingressos, a través del capítol 4 tendrà 9.513.226
euros; per a capítol 7, 12.445.068, i per a capítol 8, 43.312.530
euros.

Passam a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge,
que comptarà per a l’exercici 2015 amb un pressupost de
14.983.480 euros, la qual cosa suposa un considerable augment
de 7.709.074 euros, quasi més del doble, respecte del pressupost
de l’any 2014. És la sisena de la conselleria en dotació
pressupostària amb un 5,18% del total. Aquest augment
s’explica, principalment, per l’execució d’un nou pla autonòmic
d’habitatge amb colAlaboració amb el Pla estatal d’habitatge
2013-2016 que el 2015 suposarà un import total de 5.598.574
euros. L’altre increment prové de la convocatòria d’ajudes per
a la rehabilitació del patrimoni cultural, amb un pressupost de
4.369.808 euros que es finança amb fons europeus FEDER.
L’evolució pressupostària per capítols seria: capítol 1,
1.187.128 euros, pràcticament igual que l’any passat; capítol 2,
80.000 euros, s’incrementa en un 27%; capítol 4, 1.8929.500
euros, això pràcticament duplica, és un cent per cent, un
increment d’un 101,63%; capítol 6, 11.806.852 euros, que
suposa un increment d’un 130% també amb relació a l’any
anterior. 

La direcció general s’estructura en dos subprogrames, el
d’Arquitectura i Habitatge i el de Protecció del Patrimoni.
Quant a Arquitectura i Habitatge el pressupost d’aquest
subprograma per a 2015 serà de 9.951.805 euros, que suposa un
63% més que l’any passat, 3.847.067 euros més que a l’exercici
2014. D’aquesta pressupost es transferiran a IBAVI 301.605
euros per finançar la promoció dels 14 habitatges de protecció
oficial a Formentera destinades a lloguer, finançades en un 70%
per fons europeus del Programa LIFE. Aquest import és
l’aportació que fa la comunitat autònoma corresponent a
l’anualitat 2015. També es destinaran 1.047.513 euros a
transferències a IBAVI per finançar part dels interessos dels
préstecs que té concertats. Ara bé, com ja s’ha comentat, la gran
diferència és que es consigni una partida de 5.598.544 euros per
a la convocatòria d’ajudes de rehabilitació, lloguer i
accessibilitat. 
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Els fons es desglossen que, d’una banda, 4.198.544 euros
provenen de l’entrada en vigor del nou pla estatal de foment del
lloguer d’habitatges, rehabilitació edificatòria i regeneració i
renovació urbanes i, d’altra banda, atès que el pla esmentat no
preveu ajudes destinades a les obres per fer accessibles els
habitatges, la Direcció General d’Habitatge ha consignat
700.000 euros de fons autonòmics per al foment de
l’accessibilitat interior de l’habitatge. És a dir, per a la supressió
de barreres dins els habitatges i fer-los accessibles als seus
habitants. Això suposa 2.214.543 més respecte de l’any 2014.
Així, en total, es destinaran 2.598.543 euros més que a
l’exercici anterior a ajudes en matèria d’habitatge. 

Quant a Protecció del Patrimoni, el pressupost d’aquest
subprograma per a 2015 serà de 4.951.675 euros, és a dir,
3.844.960 euros més que l’exercici anterior, cosa que suposa un
increment d’uns 347%. Com sabeu, el més destacable que es pot
dir és que l’augment significatiu del pressupost d’aquesta
direcció general és la dotació d’una partida per a una nova
convocatòria d’ajudes per a la rehabilitació del patrimoni
cultural per un import de 4.369.808 euros amb colAlaboració
amb la Direcció General d’Economia del Govern, que ho feim
a través del fons FEDER.

Finalment, adscrita a la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge tenim l’empresa pública Institut Balear d’Habitatge,
IBAVI. Per a l’exercici 2015 l’IBAVI tendrà un pressupost de
22.477.156 euros, gairebé igual que al de 2014. Els objectius de
l’IBAVI per al 2015 són la gestió i l’administració del parc de
1.500 habitatges en lloguer i lloguer amb opció de compra amb
1.200 també aparcaments i 90 comunitats; la despesa en la
reparació i manteniment i condicionament del parc propi
d’habitatges, que hi destinarem uns 550.000 euros; la inversió,
la promoció d’habitatges ecològics per valor de 720.502 euros;
la gestió de les fiances de lloguer, segons el Decret 22/89; i
després continuar també amb la política d’ajuda als desnonats,
la paralització dels desnonaments així com d’ajuda a 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 i des de fa
mesos es treballa conjuntament amb aquestes organitzacions i
amb les administracions locals per evitar que cap persona es
quedi sense sostre. Hem donat solució a tots els casos solAlicitats
fins en el moment. L’IBAVI té reservats habitatges protegits per
a famílies afectades pels desnonaments que s’ofereixen amb un
lloguer de 150 euros mensuals. 

IBAVI rebrà de la conselleria les següents transferències:
per a capítol 4, 1.047.513 euros, i per a capítol 7, 301.605 euros.
El detall del pressupost de l’IBAVI seria: per al capítol 1,
2.334.594 euros, pràcticament igual que l’any passat; per al
capítol 2, 3.721.500 euros; per al capítol 3, de despeses
financeres, 2.947.513 euros, aquí baixa un 22% perquè han
baixat els interessos; per a capítol 6, 1.271.502 euros; per a
capítol 8, 1.300.000 euros; i per a capítol 9, 10.901.947 euros.
Quant als ingressos tendria; per a capítol 3, 1.100.000; per a
capítol 4, 2.802.936 euros; per a capítol 5, 3.535.000 euros; per
a capítol 6, 2.535.668 euros; per a capítol 7, 301.505 euros; i per
a capítol 9, 12.201.947 euros. 

Passam a la Direcció General de Transports. El pressupost
de la Direcció General de Transports per a l’exercici 2015 és de
90.845.476 euros, en termes comparatius i amb el pressupost

consolidat de transport més carreteres, s’observa una disminució
de 5.851.127 euros, un 6,05% respecte dels pressuposts de l’any
2014. És la segona de la conselleria en dotació pressupostària,
amb el 31,40% del total. Aquesta reducció que des del
pressupost els he dit s’explica principalment perquè ja s’ha
regularitzat amb molt d’esforç la situació d’endeutament amb
les concessions de les carreteres d’Eivissa que es va heretar ja
fins i tot de l’anterior govern i que l’any passat va obligar a
preveure una partida del voltant de 5 milions d’euros per satisfer
aquest deute i que, per tant, ja no és necessari en el pressupost
de 2015. A efectes de comparació entre els exercicis 2014 i
2015 s’ha de descomptar també del 2014 el 17,4 milions d’euros
de la partida corresponent al conveni de carreteres amb els
consells insulars. Aquells imports s’han incrementat a la secció
32, dels ens territorials, tal com disposa la Llei 3/2014, del
sistema de finançament definitiu dels consells insulars. La
distribució del pressupost d’aquesta direcció general per capítols
seria: el capítol 1, 1.330.929; el capítol 2, 150.000; el capítol 3,
100.000; el capítol 4, 43.814.648; el capítol 6, 25.562.842; i el
capítol 7, 19.885.057 euros. 

Aquesta direcció general s’estructura en dos subprogrames
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. Per tant, tenim
ordenació i inspecció del transport terrestre i xarxes viàries. 

Quant a l’ordenació i inspecció del transport terrestre el
pressupost d’aquest subprograma en el 2015 passa de
62.121.734 a 64.340.000, és a dir, s’incrementa en 1.878.606
euros respecte de 2014. Es manté un pressupost bastant
continuista amb el de 2014 on les diferències més significatives
es troben dins SFM. El capítol 4 disminueix en 1.738.108 euros
per la feina duita a terme l’any 2014. S’han fusionat tots els
contractes de manteniment que tenia SFM de manera que s’ha
pogut aconseguir un gran estalvi en el manteniment anual, es
tracta de contractes de manteniment de material mòbil, equips
elevadors, senyalització i infraestructures. Amb aquesta fusió
s’ha aconseguit mantenir els mateixos serveis, però, com he dit,
amb una reducció important de la despesa que es feia. També la
reducció en aquell capítol és conseqüència de la disminució dels
interessos dels préstecs. Pel que fa al capítol d’inversions
l’augment de 3.497.727 euros, un 22,37% més, és conseqüència
de preveure una gran partida d’1.950.400 euros per al contracte
de grans reparacions de les unitats diesel. La resta prové de
l’augment en 997.084 euros per finalitzar el corredor verd i de
300.000 euros per a les obres de l’estació de Sa Pobla. 

El pressupost del Consorci de Transports de Mallorca manté
un pressupost gairebé igual amb petites variacions. El Consorci
de Transports de Mallorca persegueix transportar més viatgers
amb menys despesa, per la qual cosa s’ha augmentat la venda de
títol del transport, això ha provocat que hi hagi augmentat
l’import subvencionat al passatger que assumeix CTM, per la
qual cosa també s’ha augmentat lleugerament la transferència
del capítol 4. La reducció del capítol 7 obeeix que el 2014 ja
s’han duit a terme les inversions tecnològiques previstes. Es
continua assegurant la bonificació del túnel de Sóller amb les
mateixes condicions, pressupostant la mateixa quantitat que
l’any 2014, que és d’1.500.000 euros.
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Quant al subprograma de xarxes viàries, el pressupost
d’aquest subprograma en el 2015 passa de 34.474.869 euros el
2014 a 25.695.136 euros el 2015. Ja he comentat el perquè
d’aquesta reducció. 

Si passam a les empreses adscrites a aquesta direcció general
tenim, per una part, el Consorci de Transports de Mallorca, que
és l’entitat pública que es va crear l’any 2006 i que concentra
les competències pròpies així com les delegades que
corresponen a la Direcció General de Transports sobre els
transport públic regular de viatgers, així com les que
corresponguin als ajuntaments que en el futur s’adhereixin. El
pressupost del CTM, del Consorci de Transports de Mallorca,
per a l’any 2015 és de 33.628.070 euros, la qual cosa suposa un
petit augment amb relació a l’any 2014, hem incrementat
442.337 euros. El CTM rebrà de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori les transferències següents: per a
capítol 4, 7.097.756 euros i per a capítol 7, 200.000, la qual cosa
fa un total de 7.297.756 euros. El pressupost del Consorci de
Transport de Mallorca serà en la despesa, en despesa de
personal, 651.076 euros; en el capítol de compres, 31.911.839
euros, incrementa un 2,04%. Quant a inversions reals tenim
1.065.155 euros i quant als ingressos per a l’any 2015 en taxes
i altres ingressos tenim 25.330.314 euros; en transferències
corrents, 7.097.756 euros; i en transferències de capital, 200.000
euros.

Passam a Serveis Ferroviaris de Mallorca -per anar acabant
ja, ho dic perquè intentaré complir amb aquesta hora que més o
manco m’havia demanat el president. El pressupost de Serveis
Ferroviaris de Mallorca per a l’any 2015 és de 78.493.076
euros, això suposa un augment de 3.916.932 euros respecte del
pressupost de l’any 2014. Les transferències de la conselleria
s’incrementen en 3,4 milions d’euros perquè pràcticament totes
les actuacions en inversions d’SFM es financen amb
transferències de la comunitat autònoma. Les inversions més
importants per a l’any 2015 seran les inversions de l’estació de
tren a Sa Pobla, amb uns 300.000 euros, i la continuació de la
via verda Manacor-Artà amb 997.084 euros, a més del que ja
hem comentat de les grans reparacions que s’han d’efectuar
obligatòriament en el tren diesel per valor d’1.950.400 euros.

Les aportacions que SFM rebrà de la conselleria l’any 2015
seran a través del capítol 4, 35.211.892 euros i a través del
capítol 7, 19.133.836 euros. 13.586.385 d’aquells euros a capítol
7 no els computam com a ingrés a l’empresa perquè es destinen
al pagament de crèdits bancaris i s’ingressen directament al
banc. El pressupost d’SFM desglossat seria: per al capítol 1,
10.600.000 euros, pràcticament igual, un poquet més que l’any
passat; per al capítol 2, 14.636.892 euros; per al capítol 3,
16.925.000 euros; per al capítol 6, 5.547.484 euros; i per al
capítol 9, 30.783.700 euros. Quant als ingressos, per taxes i
altres ingressos, del capítol 3, 6.500.000; pel capítol 4,
35.211.892 euros; pel capítol 5, 450.000 euros; pel capítol 7,
5.547.484 euros, i per al capítol 9, 30.783.700 euros. Com us he
dit, això suposa un total de 78.493.076 euros, que és un 5,25%
més del que hi vàrem destinar l’any 2014.

Amb això he fet un breu resum, passant bastant per sobre
dels pressuposts d’aquesta conselleria i de les seves empreses
públiques. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller, agrair-li la brevetat.
Podem continuar endavant, però saben que primer de tot
hauríem de procedir a la suspensió de la sessió, per un temps
màxim de quaranta-cinc minuts, a no ser que els portaveus em
diguin que estan preparats i que podem continuar amb les
preguntes. Sí? Podem continuar?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Un moment, Sr. President, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Sí? Sí, sí.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Em dóna uns segons per parlar una estona amb el meu
company?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, li don fins a quaranta-cinc minuts, el que em demani. 

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, Sr. President. Demanam deu minuts de suspensió.

Molt bé. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí, per tal de formular preguntes i observacions passam
a la intervenció dels grups parlamentaris, en primer lloc per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Carbonero
per un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, per la
seva breu i esquemàtica explicació, realment no acab d’entendre
si arriben a tenir sentit aquestes compareixences de pressuposts
perquè això que passa, una explicació tan detallada, malgrat que
vostè ha explicat que era un breu resum, dóna poc joc a un debat
polític, jo no he sentit cap tipus de valoració política del que
significaven els grans trets de la seva conselleria o els grans
objectius de la seva conselleria per a 2015 i, bé, com que segur
que vostè tendrà més oportunitat per fer-ho és més que probable
que després ho sentim.
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També vull donar la benvinguda al seu equip, com cada any,
jo... més que el nombre, que realment és impactant, li voldria
demanar que venguessin més, que ells venguessin més
significaria que vostè també ve, l’acompanyarien a vostè i vostè
compareixeria més en aquest parlament, en aquesta sala i tots li
ho agrairíem, multitud de preguntes que feim en comissió estan
esperant que vostè comparegui i, per tant, li agrairia que,
acompanyat, sense cap dubte, vengués més a aquesta sala.

Li faré de manera esquemàtica, perquè el temps que tenim
és molt breu i ens hi hem d’ajustar, una sèrie de preguntes per
aclarir conceptes de què vostè ha parlat o que figuren als
pressuposts que hem pogut llegir.

Primer, en matèria de transports, gran objectiu de la
conselleria o de la direcció general: elaborar el projecte de
reglament de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports. Bé,
sabem que aquesta llei sembla que té problemes una altra
vegada, una altra llei que té problemes amb l’Advocacia de
l’Estat i ens agradaria que explicàs una mica quins són aquests
problemes i com pensa elaborar aquest reglament i per quines
dates. Record que el pressupost és per a 2015, però que el mes
d’abril, maig hi ha eleccions.

També m’agradaria saber a quina partida d’ingressos figura
l’anualitat corresponent dels 333 milions d’euros del Conveni
de carreteres, si ja hi va haver una partida, segons vostès, que
encara sembla que vola, de 90 milions d’euros, doncs, què
passarà amb això, si realment aquests 90 milions hi són o si
pensen que n’arribarà la totalitat, els 333.

També m’agradaria que explicàs una mica més l’increment
de 3,5 milions d’euros a Serveis Ferroviaris de Mallorca, SFM,
a quins objectius es destinen.

També m’agradaria que ens explicàs també a tots si pensen,
durant 2015, la part amb què lògicament es pugui comprometre,
fer alguna cosa en matèria de transport públic a les illes menors,
a Menorca, a Eivissa i a Formentera.

En matèria de territori el seu gran objectiu, ja ho era en
anteriors pressuposts, és revisar les directrius, les DOT, les
Directrius d’Ordenació Territorial. Li agrairia que si pensa
iniciar aquesta tasca ens expliqui quina operativa pensa seguir
per revisar el que ara és el màxim marc d’ordenació territorial
de les nostres illes.

En matèria de carreteres també o de projectes d’obres
públiques el Conveni d’assistència tècnica amb ajuntaments i
consells, m’agradaria que em digués com va, quins han estat els
resultats de 2014 i què pensen fer per a 2105.

A Medi Ambient baixa a la meitat del pressupost de Xarxa
Natura 2000, passa de 250.000 euros a 120.000 euros, per què,
Sr. Conseller? Considera suficient 18.690.000 euros per a
conservació i millora del medi natural? 

En tema d’aigua i sanejament, depuradores i manteniment
i inversions hi ha 15 milions d’euros per a manteniment i 16
milions d’euros per a inversions, si no ho duc equivocat. Me’n
podria fer un desglossament per municipis, a quins indrets es
faran aquestes inversions i quins municipis colAlaboraran amb
vostès en el manteniment?

També m’agradaria saber en tema de dessaladores què
pensen fer per acabar la dessaladora de Ciutadella i la
interconnexió d’Eivissa i la posada en marxa de la dessaladora
de Santa Eulària. 

També li agrairia que em digués a quina partida figura la
posada en marxa de la bassa de regadiu amb aigües residuals
depurades de l’illa de Formentera.

En matèria d’agricultura li agrairia que detallàs les relacions
d’ajudes al sector agrari que es nodreixen en primer lloc de fons
propis i en segon lloc de fons europeus, concepte de l’ajuda i la
dotació econòmica i de quina partida específica pengen.

També al nostre grup li agradaria saber si dins aquestes
ajudes es mantenen les ajudes per inseminació, amb quina
quantitat i quina partida i també si hi ha alguna partida
econòmica per compensar els efectes de la liberalització de la
quota lletera prevista per al proper primer d’abril de 2015, amb
quina dotació econòmica pensen fer front a aquestes efectes de
liberalització; si ha previst alguna partida pressupostària per a
millora dels regadius i per quina quantitat, i per acabar en
matèria d’agricultura, m’agradaria que m’explicàs relació de
partides econòmiques per compensar la insularitat. 

En matèria d’habitatge vostè ha explicat que la posada en
marxa del Pla estatal d’habitatge 2013-2016 suposarà una
despesa, una inversió d’una quantia concreta, uns 7 milions
d’euros, per a ajudes a la rehabilitació, al lloguer i, si no ho he
entès malament, a la inspecció tècnica dels edificis. Crec que
aquests són els objectius del pla estatal. Jo li deman, Sr.
Conseller, el pla estatal és 2013-2016, estam fent el pressupost
de 2015, fins ara no hi ha hagut cap tipus d’aplicació a la nostra
comunitat autònoma del pla estatal. M’agradaria que explicàs
això, que explicàs... jo esper que avui dirà que es firma el
conveni avui o demà i per tant, que a partir que es firmi el
conveni, hi haurà ja partides estatals per nodrir les ajudes en
matèria d’habitatge, però pensi que duim més de dos anys de
retard, 2013-2014 i som a finals de 2015. M’agradaria que
explicàs això, com pensen fer-ho, quina quantitat de doblers han
aconseguit, al conveni, que Madrid destini a les ajudes
d’habitatge a les Balears, aquests doblers com es repartiran,
compensaran els anys en què res no s’ha fet? En definitiva, que
en aquest tema no passi amb un parell de frases, amb un resum
breu, sinó que s’hi estengui una mica perquè crec que és clau,
no només per a la legislatura que ara s’acaba, sinó també per a
la legislatura que vendrà.
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Als objectius... -vaig acabant, Sr. President-, als objectius de
l’IBAVI, primer objectiu: promoure un augment dels ingressos
de l’IBAVI, fiances, lloguers i venda, ingressos prevists el 2014,
3.575.000 euros, ingressos prevists el 2015, 3.535.000 euros.
Per tant, l’objectiu no es correspon després amb la partida que
baixa. I tenen pendent complir una proposició no de llei
d’aquest parlament que es va aprovar per unanimitat, que va
presentar el seu grup parlamentari, la seva portaveu aquí
asseguda va ser la que la va dur, en temes de fiances i el tema
està des de llavors, fa com a dos anys o dos anys i mig que es va
aprovar aquesta proposició no de llei i continuen igual, però
diuen que el seu gran objectiu és incrementar els ingressos, però
després al pressupost pressuposten uns ingressos més baixos,
perquè, clar, fins que realment no s’elabori una llei de fiances,
que és el que ha demanat aquest parlament per unanimitat, hi
haurà poques possibilitats d’inspeccionar i de fer complir la
legislació en matèria de fiances.

Tema dels habitatges a Formentera, és la promoció que
vostès duen a terme aquesta legislatura i parlen que destinaran
720.502 al plurianual de 2015, que se separa... és pràcticament
el doble del plurianual previst i m’agradaria que explicàs per
què, per què hi ha hagut aquesta diferència entre el que estava
previst i realment el que s’hi destina ara.

Per acabar, voldria recordar una qüestió que en aquest
parlament, en aquesta comissió s’ha discutit d’un conveni que
va signar l’IBAVI amb l’Ajuntament de Palma pel qual cedia
l’IBAVI a l’Ajuntament de Palma uns solars en primera línia
del Polígon de Llevant de la façana marítima de Palma. Aquests
solars varen servir per fer una operació urbanística a
l’Ajuntament de Palma, però la contrapartida, allò que havia de
retornar en solars, figurava al conveni, per part de l’Ajuntament
de Palma, mai no va arribar; i això ho vàrem discutir aquí i el
seu grup va votar en contra de la proposició no de llei que jo
havia presentat, però a pesar de tot, enguany, el 2014,
l’Ajuntament de Palma ha enviat uns doblers a l’IBAVI, i
aquests doblers -li ho voldria recordar-, aquestes quanties, són
de l’IBAVI, no són del fons comú de la comunitat autònoma
perquè allò que es va donar era de l’IBAVI, els terrenys eren de
l’IBAVI i, per tant, li agrairia que em digués si pensar posar
aquestes quanties al pressupost d’ingressos de l’IBAVI.

President, gràcies per la seva amabilitat i moltes gràcies a
tots.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots, bon dia, conseller, i una salutació a
tot el seu equip. Li voldria dir que ha començat vostè la seva
intervenció... -esperaré perquè si no, no m’escoltarà-.... li
voldria dir que vostè ha començat la seva intervenció dient que
la seva conselleria creix en més d’un 7% i jo passar de 287
milions i busques a 289 amb una simple regla de tres no hi veig
el 7% enlloc, en tot cas hi veig un 1 escàs. 

Vull dir que en l’àmbit d’un creixement o d’un pressupost
que el Govern ens vol vendre a tots i sobretot de cara a la
societat perquè som en un any previ a eleccions com a un
pressupost expansiu, la seva conselleria, el seu departament, que
a més és la conselleria del sector primari, i això vol dir el primer
que ens hauria de preocupar a tots, els que ens dóna de menjar
i també de la terra que ens dóna de menjar encara que fins i tot
no es cultivi, que és realment el nostre petroli, sembla que el
president l’ha castigat. No sé si és per allò de la relació que
diuen alguns que mantenen d’amor i odi, però no creix tant el
pressupost com vostè ens ha dit, i m’agradaria que matisàs
aquesta xifra al principi de la seva intervenció perquè sembla
que el castiguen, però bé.

Ara ja fora bromes li diré que entram ja en matèria, de cara
al que és el pressupost d’agricultura la cosa encara s’aguanta,
abans d’entrar en detall, però en medi ambient si veim el
consolidat de la legislatura ens han duit pràcticament al
dedicava el Govern de la comunitat autònoma a medi ambient
a mitjans del anys noranta. Si vol li ho dic d’una altra manera:
el seu amic Jaume Font quan li va tocar dur la Conselleria de
Medi Ambient amb el que tenen no hagués tengut ni per a pipes.

I el medi ambient també és el seu sector i comença ja a
aterrar damunt les xifres, però ho sembla, no sé si és per allò
que li he dit alguna altra vegada, que vostè sempre que li
parlaven i no sé si ha millorat en això, quan li parlen de medi
ambient només veu GOB i Verds, però això també és el seu
sector, no els ecologistes, però sí el medi ambient i la seva
responsabilitat, i això no s’arregla fent unes memòries de
pressupostos que són una mica èpiques, no?, perquè crec que les
memòries de pressupostos el que haurien de fer, sobretot, és
relatar, detallar en tot cas, les accions programades d’acord amb
el pressupost que es pretén executar i no dir per exemple coses
com “s’actuarà en el marge de les nostres competències de
manera implacable contra els culpables dels incendis,
s’impulsarà...”, perquè sembla més un programa electoral que
una... o “la Serra de Tramuntana serà una prioritat”. Crec que
una memòria de pressupostos ja des d’un punt de vista formal
hauria de ser un document una mica més descriptiu i no tant una
declaració d’intencions gairebé preelectoral i això, vull dir...,
amb la literatura no ho arreglen, aquesta mancança o aquesta
descompensació que hi ha entre el pressupost que es destina a
agricultura i el pressupost que es destina a medi ambient.

Comencem...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Abril, si és tan amable d’apropar-se el micròfon
perquè estam tenint problemes aquests dies en com se sent i
com més prop el tengui (...)

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, procuraré no menjar-me’l. Mantenen la partida de la
secretaria general que són 18,7 milions, que són dues
subpartides, una de serveis generals -ho ha dit vostè- i l’altra
que és la Comissió Balear de Medi Ambient, li vull fer una
reflexió. 
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Amb les lleis que ha aprovat aquest govern, algunes en
qüestió, com la mateixa llei de turisme l’altre dia per part de la
Comissió Europea, s’han de regular moltes coses, una de les
coses o un dels denominadors comuns, ho hem reviscut a la Llei
de transports, a la Llei de turisme que els deia, la Llei del sòl, hi
ha un intent una mica de botar-se els consells per a segons
quines coses, però el que no es poden botar és la Comissió
Balear. Si es manté la partida i una vegada que volen agilitar tot
el que afecta les avaluacions d’impacte ambiental, crec que
necessiten més recursos, i amb un simple manteniment no sé
com ho volen fer, sobretot perquè amb el desplegament de les
seves lleis tanmateix la Comissió Balear ha de continuar
funcionant i de fet haurà de continuar funcionant de manera
encara més àgil i li reconec la millora que hi ha hagut en aquesta
qüestió.

En el tema d’aigua ens sembla insuficient mantenir la
partida 441A, de proveïment d’aigües, perquè per exemple
problemes com la connexió amb la dessaladora de Ciutadella,
com queden?, no? És una de les qüestionis que m’agradaria que
aclarís, si basta amb aquest manteniment del pressupost per
cobrir aquesta qüestió.

Li valor positivament que augmenti en 15 milions el
pressupost de sanejament, sí que m’agradaria que em concretàs
quines són les inversions o quines seran les depuradores que
s’arreglaran, es milloraran o es construiran, si ho ha dit se m’ha
passat i perdoni, però tal vegada és que la seva explicació ha
estat espessa i aquesta hora... i en algun moment em puc haver
distret si ho ha dit. 

M’agradaria que explicàs també l’augment de la partida
443C, de gestió de residus que ha augmentat més d’un 50%.
Vostè s’ha referit a la gestió del fons FEDER, però m’agradaria
saber a quines accions en concret correspon aquest augment,
què han subvencionat o què ha suposat aquesta subvenció de
fons FEDER.

Volem lamentar la davallada del programa relatiu a espècies
silvestres, conservació i sensibilització, perquè pensam que la
biodiversitat és clau, sense biodiversitat no hi ha una política
mediambiental. 

Que se destinin només 60.000 euros a canvi climàtic, quan
hem tengut 32 graus el mes de novembre, ara ja ha canviat el
temps afortunadament, és una mica ridícul i per a nosaltres ni
tan sols serveix per cobrir expedient.

I el pressupost IBANAT és un autèntic copy-paste del de
l’any passat, sobretot pel que fa a despeses. Li voldria demanar
com així no tenen previst readmetre tot el personal que, amb
sentències damunt la mà, es va acomiadar el 2012 i que per a
nosaltres és totalment necessari per gestionar els espais naturals
així com toca. Així com toca i així i tot no bastaria, només vull
donar les xifres per damunt, 2005-2015 amb aquest pressupost
a la mà, 421 persones fent feina més o manco en aquesta gestió
del medi ambient, pressupost del 2015, 429 persones, el 2005 ni
tan sols s’havia declarat la Serra de Tramuntana paratge natural
i, a més, no hi havia ni tants de refugis, ni tantes àrees
recreatives, ni tants d’espais que depenen també en la gestió de
la seva conselleria. Readmissió dels 5 tècnics del paratge natural
de la Serra de Tramuntana, queda molt bé damunt el paper posar
que la Serra és una prioritat, però són 5 tècnics els que han

acomiadat, només n’han deixat 1, un tècnic a la finca de Son
Real, un tècnic al parc natural de Ses Salines d’Eivissa, tres
naturalistes a Albufera de Mallorca, d’Es Grau i reserves d’Es
Vedrà, Vedranell, illots de Ponent, un informador a Sa
Dragonera, tres administratius, set persones més de personal
administratiu d’altres categories, un mariner a Cabrera, dos
treballadors de manteniment a S’Albufera de Mallorca, dos de
manteniment a Sa Dragonera i un treballador de manteniment
a S’Albufera d’Es Grau, un en el Parc de Llevant i un a les
reserves de Cala d’Hort i Es Vedrà. Tot això fa falta, si no, està
molt bé posar damunt el paper que ens preocupen els espais
naturals, i més ara que tenen sentències que els diuen que els
han de readmetre. 

La gestió de la sanitat forestal creix, estam contents. Fins i
tot amb el creixement és menys d’una tercera part d’allò que
han dedicat a la campanya de fumigacions, que no estava
prevista l’any passat amb aquesta partida almanco. Per això
voldria primer que m’explicàs com han quadrat el pressupost
d’enguany o com el pensen quadrar. I de cara a l’any que ve, si
dins aquest augment del pressupost hi ha previst el tractament,
per exemple de la processionària dels espais de Xarxa Natura
2000, que amb aquesta campanya de fumigacions ja han dit que
no entren, perquè saben que s’arriscaven a una sanció per part
de la Unió Europea. No sé si aquesta partida també inclou la
publicitat, perquè a un centre de salut l’altre dia vaig veure una
revista un anunci, un publireportatge, supòs que subvencionat
o ajudat per la seva conselleria, que el titular deia que les
fumigacions són saludables. I no sé si aquest tipus de publicitat
està inclòs dins aquesta partida. Ja els dic, una publicació
gratuïta que regalen en els centres de salut i que diu que les
fumigacions són saludables. No sé si hi tenen res a veure o ha
estat iniciativa pròpia d’aquesta publicació. És una broma, però
perquè siguin conscients del nivell de ridícul que es pot arribar
a fer en segons quines coses. Vostè diu que el ridícul som jo per
treure l’esquitxadora, però escolti, que posin damunt un diari un
titular on diu que les fumigacions són saludables, a una cosa que
regalen en els centres de salut, ja és massa!

Planificació forestal. Jo li he reconegut que molt bé que el
Pla forestal tiri endavant, però el pressupost és el mateix, per
tant, les accions que té aquest pla forestal no sé com les pensen
dur endavant, sobretot quan per exemple la partida 533B, una
altra partida que és la gestió dels espais naturals i els espais
protegits, els parcs, també es mantenen exactament igual. És
una cosa que ens preocupa el tema de la gestió dels espais
naturals que, insistesc, també són del seu sector.

En Arquitectura i Habitatge ha explicat l’augment que es
deu sobretot a la línia d’ajudes per a rehabilitació. Hi ha 2
milions d’euros que em quadren, perquè ha dit que la partida és
de 5 milions, però l’augment del pressupost de la Direcció
d’Arquitectura és més 7 milions. No sé aquesta diferència entre
la partida i l’augment del pressupost de la direcció general a què
es deu. I si aquesta línia de subvencions està coordinada
d’alguna manera pel que fa a les prescripcions tècniques amb la
Direcció General d’Indústria, que fins i tot pens que podria ser
una eina per aconseguir recursos addicionals, que bé està que hi
hagi aquesta partida i sobretot que tengui en compte criteris
d’eficiència energètica a l’hora de rehabilitar els edificis.
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I si podria explicar aquesta partida nova que hi ha a l’IBAVI
de 720.000 euros, de promoció d’habitatges ecològics, en què
consisteix? Aquesta l’any passat no hi era, és nova i ens
agradaria tenir-ne una mica més de detall.

En el tema de transports. Crec que ja hauríem de deixar de
culpar el pacte de tots els problemes, forats i no sé quantes coses
més. Jo crec que si feim la comparació d’allò que dedica a tren
aquesta comunitat i allò que hi dedica Espanya fa feredat. No és
que aquí s’hi dediqui una dècima part, és que no s’hi dedica ni
una milAlèsima part d’allò que dedica l’Estat a trens i AVE, crec
que molt més innecessaris en la major part d’ocasions i ens
podríem referir també a altres infraestructures, que el que hi
destina aquesta comunitat. Bé, si això els serveix per amagar el
fracàs d’aquest govern a l’hora de negociar coses davant
Madrid, està molt bé, però crec que és per aquí on hauríem
d’intentar treballar perquè és molt més necessari acabar
d’electrificar la línia, que no fer una via verda, que en part és
una estafa i també m’agradaria que concretàs l’augment del
pressupost de Serveis Ferroviaris, si serà per a bé del Corte
Inglés o dels usuaris. I també que explicàs la reducció, perquè
pràcticament són 25 milions d’euros menys, de la partida de la
Direcció General de Transports o tal vegada som jo que no ho
he llegit bé, però hi ha una part del pressupost que no m’acaba
de quadrar.

En Agricultura ja li he dit, en termes globals bé. Ens
preocupa que abans d’ahir debatéssim la Llei del sector agrari
i s’estigui parlant que tots estam d’acord en potenciar el sector
agrari. Però justament la partida 714B, foment del sector agrari,
davalli pràcticament en 1 milió d’euros, sobretot quan d’aquesta
partida, i ja que no tenim l’IBABSA, depèn el tema de salut
animal, que l’altre dia vostè no hi ha era, però la nostra
companya Fina Santiago va interpelAlar el conseller de Salut, Sr.
Sansaloni, sobre temes de seguretat alimentària, molts d’ells
relatius a salut animal i el seu company de Consell de Govern,
el que va fer va ser tirar cap a vostè, dient que això és
responsabilitat del meu company. Ens preocupa sobretot, ho va
dir a la nostra companya, la reducció en els controls de
vacunació, que ha fet que augmenti de manera preocupant els
casos de tuberculosi, sobretot en el tema porcí. No és per
generar alarma, simplement m’agradaria que ens digués com
pensen compensar aquesta reducció dels controls per garantir la
salut animal, perquè la salut humana hi va darrere. Vaig
acabant.

Bé també l’increment de la partida 718A, de recursos marins
i ordenació del sector pesquer. Li volia demanar si tenen previst
que hi hagi qualque reserva marina més nova i sobretot si aquest
augment servirà per incrementar la vigilància, perquè fa poques
setmanes vàrem tenir un debat justament a la Comissió de Medi
Ambient d’aquest parlament, sobre les reserves marines i crec
que tots estàvem d’acord en què eren una de les principals
mancances per garantir l’èxit d’aquestes reserves de cara tant a
la pesca com a la biodiversitat.

I bé, tenc més coses, però en tot cas les guardaré pel segon
torn. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, benvingut a tot l’equip que l’acompanya i que
gestionarà aquest pressupost.

L’any passat acabava la meva intervenció amb motiu
d’aquesta mateixa compareixença per al pressupost de l’any
2014, manifestant la meva convicció que l’any 2015 podríem
millorar aquest pressupost, fruit de la millora de la situació
econòmica global i perquè començarien a donar fruits les
polítiques de contracció de la despesa i de la consolidació fiscal
que havia fet aquest govern aquesta legislatura. 

Idò bé Sr. Conseller, crec que allò que va ser un desig, avui
és una realitat i per aquest motiu crec que hem de felicitar en
primer lloc l’esforç fet durant tota la legislatura per tots els
ciutadans de les Illes Balears; però també, com no pot ser d’una
altra manera, l’esforç fet pels que han marcat la línia política i
en aquest cas concret, tant vostè, Sr. Conseller, com els alts
càrrecs que l’acompanyen, com tots els funcionaris i
treballadors d’aquesta conselleria, que són els principals
responsables que avui, i ho dic com a representant del Grup
Parlamentari Popular, amb orgull, amb discret orgull, tampoc és
per tirar campanes al vol, podem presentar el millor pressupost
d’aquesta legislatura per a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori. 

I aquestes coses no són debades, no passen perquè sí. Si
l’any 2014 l’economia balear no hagués crescut un 1%, si no
duguéssim 23 mesos seguits de baixada de les xifres d’atur, si
no ens haguéssim tornat una comunitat autònoma creïble en la
gestió dels seus comptes i complíssim l’objectiu de dèficit que
ens havíem plantejat de l’1%, no seria possible que avui es
presentàs un pressupost en aquest parlament, amb un increment
del 4,14%, increment de pressupost que ens permet destinar-lo
fonamentalment a inversió, perquè crec que hi ha dues qüestions
molt importants i és que és precisament aquest augment de
credibilitat de la nostra comunitat i de tot l’Estat, ens suposa un
estalvi en càrrega financera del 26,54% i en passius financers
del 9,86%. 
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Això ens permet que aquesta conselleria sigui una de les
beneficades, representa la tercera conselleria en volum del
pressupost de la comunitat autònoma, amb un 10% del
pressupost, dic que ens permet, crec que sense ànim
d’equivocar-nos, de fer una important constatació, que és que
del pressupost global de la conselleria, el 62,46% és la suma de
capítols 6 a 7, és a dir, inversió. Estam parlant que dels 289
milions i busques de la conselleria, 180.707.045 euros poden
anar a capítols 6 i 7, és a dir, a inversió directa de la conselleria
i a transferències de capital que es fan de les diferents empreses
públiques, ajuntaments, consells, etc.; perquè això és el que ens
permetrà un dels objectius estratègics que ja es va plantejar
l’any passat i que enguany crec que en bona lògica es continua,
que és que el pressupost de la comunitat autònoma, pel que fa
a aquesta conselleria, sigui una eina per millorar la nostra
competitivitat. No oblidem que hi ha sectors tan importants com
el sector primari dins aquesta conselleria i que realment es
segueix amb el procés d’inversió productiva en matèria d’obres
hidràuliques.

Fetes aquestes reflexions de caire global sobre el pressupost
de la conselleria, dins el marc de la pròpia comunitat autònoma,
vull destacar, vostè ha fet crec que una detallada explicació de
cada conselleria, una sèrie de partides que consideram
especialment rellevants. 

En primer lloc, en coherència amb aquest objectiu estratègic
plantejat de millora de les inversions productives en matèria
hidràulica, veim amb satisfacció l’increment del 21,53% del
pressupost de la Direcció General de Recursos Hídrics. Estam
parlant de més de 95,5 milions d’euros, dels quals 41,24 van a
capítol 6 i 48,23 van a capítol 7 d’aquesta direcció general.
Destacaríem els 60 milions d’euros, que suposen un 35,47%
d’increment previst, tant per a nova inversió, com per a
conservació i manteniment de les nostres depuradores. Moltes
vegades és molt fàcil limitar, fins i tot rentable quant a titulars,
limitar inversions en medi ambient a inversions en gestió
d’espais naturals, Xarxa Natura, etc., crec que seria un gran
error i tenir molt poca visió d’allò que és realment tot el medi
ambient i a tot allò que afecta, si no afirmàssim, sinó
defensàssim, que una de les millors maneres de protegir el
nostre medi ambient, és precisament fer una política d’aigua. I
això passa necessàriament per una millora en la conservació,
que havia estat molt abandonada, del funcionament de les
nostres depuradores i fer aquelles noves inversions on són
necessàries.

Complementàriament a aquesta política hidràulica, vull
destacar, perquè també crec que és vital per a la gestió del
nostre territori, per a la conservació d’aquest, la partida
destinada a torrents. El clima mediterrani té uns perills evidents,
especialment durant aquesta època, setembre especialment, de
l’any, que són les plogudes molt grosses, i crec que tots som
conscients, per poc que caminem per les nostres illes, que els
nostres torrents estaven en una veritable situació
d’abandonament quant a la seva gestió. Ja s’ha començat anys
anteriors aquesta feina i crec que els 1,7 milions d’euros
destinats enguany són una bona notícia quant a la continuïtat de
les polítiques d’aquest govern. 

He de destacar, com no pot ser d’una altra manera, els 92
milions i busques d’euros d’ABAQUA, 9 milions més que l’any
passat, dels quals 31,06 es destinaran a capítol 6, un 33,73% de

pressupost. Cal destacar que només en manteniment es puja un
10% aquest pressupost i crec que, si bé això mai no és suficient,
sí que crec que és una bona notícia. Remodelacions de
depuradores com la de Binissalem, Ferreries, la renovació del
colAlector de la Platja de Muro, l’emissari de Cala Tarida,
l’ampliació de l’EDAR d’Andratx o la remodelació de l’IDAM
de Formentera, crec que són demandes necessàries, que avui
donat el sanejament dels comptes públiques d’aquesta
comunitat, es poden afrontar de manera decidida. 

Passam ja a la Direcció General de Medi Natural, amb un
pressupost de més de 28,5 milions d’euros, també s’incrementa
en un 5,86%. I hi destacaria tres qüestions fonamentals. En
primer lloc que el gruix d’aquesta direcció general és
precisament la conservació i millora del medi natural, més de
18,5 milions d’euros. I també molt vinculat a aquesta gestió i
conservació del nostre medi natural, la planificació forestal i la
gestió d’espais protegits. Crec que si una cosa s’ha aconseguit
aquesta legislatura, i li he de reconèixer que me’n sent
especialment orgullosa com a Partit Popular, és que hem llevat
la frase de “protegir el medi ambient és dir que no a tot” i hem
implementat polítiques de gestió del medi ambient, que passen
per redactar plans de gestió a tots els espais que feia anys que
s’haurien d’haver fet i no es varen fer, i això tal vegada no és
molt significatiu en matèria pressupostària, perquè és una feina
que s’està fent des de la pròpia direcció general, però estic
convençuda que a curt termini donarà grans fruits en la millora
de la qualitat del nostre medi ambient. 

Els 17,5 milions d’IBANAT, es manté la partida de l’any
passat que ja havia tengut una pujada important -i ara ja
escurçant perquè crec que me pas del temps, molt
esquemàticament-, és molt important en pressupost, però crec
que una de les coses que evidencien les polítiques de
transparència d’aquest govern i d’aquesta conselleria, és la
partida de la Direcció General del Territori, tant destinada a
SITIBSA com a litoral. Avui qualsevol persona d’aquestes illes,
amb una despesa de poc més de 800.000 euros, és capaç de
saber com està cada pam del nostre territori, des del punt de
vista físic, des del punt de vista d’ordenació i des del punt de
vista de planejament. I ara hi afegirem enguany també el litoral.
Crec que és una part important.

Medi rural i marí, es manté el pressupost, però crec que
s’han de destacar tres qüestions. Una primera que és l’increment
en infraestructures agràries de quasi el 46%, 45,94% i també és
coherent la política que feim amb aquestes infraestructures
agràries amb el que hem dit a recursos hídrics, precisament és
per a reutilització d’aigües i per a la millora de la gestió dels
aprofitaments en matèria hidràulica. També s’ha de destacar la
pujada substancial de FOGAIBA en més d’un 15%, 65,270
milions, dels quals un 23% són a capítol d’ajudes, 54,2%, és a
dir, ajudam l’economia productiva.
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I ja per acabar, Direcció General d’Arquitectura i Habitatge,
és la que puja..., doblam aquesta direcció general una vegada
sanejats els comptes i pagades les subvencions concedides i no
pagades; crec que és una bona notícia que puguem començar a
donar subvencions de bell nou. 5,6 milions d’euros destinats a
fomentar la rehabilitació, el lloguer i la millora de
l’accessibilitat, crec que són la política necessària en aquest
moment, que ja ens podem permetre perquè hem pagat allò que
devíem, si bé no havíem estat els que ho havíem concedit. En el
cas de l’IBAVI veig que continuam amb la mateixa política
pressupostària, 22,47 milions, i crec que és just reconèixer la
feina feta durant aquest any i reconeguda, he de dir, per tots els
grups d’aquest parlament pel que fa al suport a través del Pla de
lloguer als que ho estan passant pitjor durant la crisi econòmica,
tant els desnonats com les persones amb menys possibilitats,
amb aquests 150 euros mensuals per poder tenir una casa de
lloguer.

Pel que fa a la Direcció General de Transports, és una
direcció general que baixa enguany, l’única que baixa enguany,
però vostè ha explicat molt bé que per un costat és perquè els
convenis de carreteres dels consells insulars han passat a estar
dins la nova llei de finançament de consells insulars, i en segon
lloc perquè hem aconseguit pagar els deutes que teníem. En
canvi sí que s’ha de destacar que puja en 64 milions precisament
ordenació i inspecció de transport terrestre; per tant, si bé en
percentatge és poc, crec que la quantitat és ben important. S’ha
de destacar que SFM té una pujada de 5,25%, i crec que tant el
Consorci de Transports com SFM han aconseguit fer veritat el
que va ser una frase en aquest parlament de la qual alguns es
varen riure, però que era allò de hacer más con menos, més
persones transportades, més usuaris dels serveis públics de
transport amb menys recursos. Això és una bona gestió de la
qual té tot el suport d’aquest grup parlamentari i té tot el
reconeixement a la feina feta, tant per al seu equip com per a
tots els treballadors de la casa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. I per contestar les intervencions
que l’han precedit té la paraula, Sr. Conseller.

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

Molt bé, moltes gràcies. Bé, aniré contestant per grups i
intentant agafar el que m’han dit un grup i l’altre, i fer-ho per
direccions generals o per grups de direccions generals, si és
possible, i també contestant potser algunes coses més
directament.

El Sr. Carbonero em deia que..., començava dient que no
sabia si tenia molt de sentit aquest debat o aquest tipus de debat.
Jo la veritat és que..., bé, no som qui per dir si aquests debats
tenen molt de sentit o no; vostè que fa tants d’anys que és per
aquí idò sabrà que sempre, potser, és necessari canviar-los, i els
que sou més veterans per ventura hauríeu de començar a posar
fil a l’agulla si és necessari canviar-lo o matisar-los. Jo procur
fer el debat amb una explicació el més senzilla possible del que
és el pressupost dins aquesta conselleria, que és àmplia, com
vostè sap. I en relació amb el que vostè m’ha dit, que hauria de

comparèixer més, idò, bé, jo vaig compareixent. No crec que
tengui moltes preguntes encara pendents ara, pel que veig, pel
que m’han dit, però, vaja, si es tracta de comparèixer perquè
vostè estigui content i tranquil no passi pena, jo vendré totes les
vegades que faci falta; el que passa és que és ver que ajunt un
poc totes les preguntes, que és el que solc fer. N’hi ha que diuen
que, amb malícia, un ve a contestar dues o tres preguntes perquè
així se’n du una..., la quota aquesta, què es diu el que cobram
cada pic que venim?, les dietes, i jo el que faig és al revés, jo
ajunt tot el que puc i procur contestar totes les preguntes en un
sol cop, no per res, sinó senzillament perquè tenc..., la veritat és
que tenc el temps molt ocupat i crec que determinades preguntes
es poden acumular i contestar directament. També és vera que
algunes ens fugen un poc, i l’altre dia vaig haver de venir a
contestar una sèrie de preguntes que eren escrites, però també
és que arriben a vegades uns bolics de preguntes que estan fetes
en ciclostil d’aquell d’un temps que per contestar-les has
d’acabar posant molta gent dels nostres departaments i a
vegades és difícil complir estrictament els terminis que estan
marcats. Però, vaja, procuraré venir tot el que sigui necessari.

Ha començant també parlant de transports, si tenim
problemes amb l’Estat... Bé, nosaltres quasi cada norma que es
fa avui en dia a vostès també els passava, que des de Madrid hi
ha unes certes contestacions, suposats incompliments,
inconstitucionalitats, etc., etc. Nosaltres l’únic conflicte que hi
ha amb la Llei de transports és que nosaltres deim que ens
agradaria autoritzar temes de discrecional i que ho poguéssim
fer a nivell autonòmic i l’Estat ens diu que no; bé, jo sempre els
he dit que en coses que siguin dubtoses de tenir competència
nosaltres crec que ho hem de provar sempre, m’estim més que
em diguin que no, m’estim més perdre algunes batalles, com
amb la Llei del sòl, que de set punts d’inconstitucionalitat en
vàrem guanyar quatre, per dir-ho en un sentit així de
competició, i en varen quedar tres, però els tres que quedaren jo
crec que vàrem fer bé lluitant-los, i després ja ho corregirem,
però jo crec que abans s’ha de lluitar. Però la Llei de transports,
jo que ahir encara vaig estar en el Consell Balear de Transports,
és una llei molt ben rebuda i acceptada pel sector i que ja tendrà
o ja va tenint les primeres aplicacions.

El nostre objectiu en transport públic és molt clar: el nostre
objectiu en transport públic, i ahir presentàvem una sèrie de
mesures més per empènyer el transport públic, una per a aturats
de llarga durada i l’altra per a infants, que fins ara tenien el
servei gratuït fins a 4 anys i l’hem passat fins als 12 anys, que
això per a les famílies és molt important i els suposa uns
doblerets, nosaltres el que feim o intentam fer és transportar
cada vegada més gent en transport públic, i si ho podem fer amb
menys pressupost, idò ho feim amb menys pressupost, però a
això només se li diu eficiència, i això és el que han fet tant des
del Consorci de Transports de Mallorca, com des d’SFM, com
des de la Direcció General de Transports: amb molt menys
pressupost estan transportant més viatgers; això només vol dir
que alguna cosa fallava, és a dir, que hi ha despeses supèrflues
clarament que s’han mantengut durant molts d’anys i que són
doblers públics que s’haurien pogut destinar a altres coses
potser molt més necessàries. Crec recordar que hem disminuït
-i parl de memòria- 6 d’euros dins SFM, i transportam mig
milió de passatgers més en relació amb el 2010 el 2013; i en
autobusos, en bus, hem baixat 3,5 milions d’euros de pressupost
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i hem transportat 1.300.000 o 1.400.000 més de viatgers. Per
tant això que era l’apocalipsi a un determinat moment, queda
clar que es podia fer perquè estam transportant més, amb més
bons serveis, amb serveis més racionals, evitant que hi hagi
freqüències que van a zero, que no hi va ningú, i reforçant allà
on hem hagut de reforçar. Per tant en transport nosaltres
continuam fent la mateixa estratègia. I si tenim, anam tenint,
municipis que ens van demanant que hauríem d’afinar sintonia
amb unes determinades freqüències, etc., idò ho anam fent des
de la Direcció General de Transports i des del Consorci de
Transports de Mallorca; això s’està fent diàriament.

Vostè em comentava també de la partida dels convenis, els
famosos convenis, el del 98 i el del 2004. El del 98 està tancat
i hi ha 90 milions d’euros acceptats a la comissió i que vénen,
és a dir, que no són a Tresoreria hi seran aviat; això està tancat,
està acceptat i no hi ha discussió. I estam en discussió amb el
conveni del 2004, en aqueix estam en discussió i hem de veure
com el tancarem, és a dir, vegem com acabam. També és vera
que les inversions que hi ha establertes en aquell conveni 2004
no s’han fet totes, tampoc, però, bé, el tema és veure què som
capaços d’arribar a dur cap aquí, i això s’està lluitant amb
Madrid.

Vostè també em comentava de les illes menors. Escolti, el
transport de les illes menors està transferit. És que quines
inversions hi hem de fer nosaltres, si està transferit? I li diré
més: en aqueixa darrera llei de finançació dels consells es va
posar una partida, dins el sac general, de transports; aqueixes
partides són -de memòria també li parl- devers 1.400.000 euros
a Eivissa, devers 1.200.000 a Menorca, i a Formentera no ho
record ara, però era també bastant més del que havien rebut el
temps que vostès els donaven 450.000 i 450.000; això està ficat
dins la borsa de la finançació. Per tant el que digui que no, no
s’ho ha llegit, no s’ho ha llegit o, si no, fa de mentider i de
demagog; per tant això està ficat dins la borsa, i podem parlar
amb el conseller d’Hisenda, quan vulgueu, i amb els consellers
respectius dels consells insulars, des de Formentera a Eivissa i
Menorca. Per tant ja s’hi va posar, i després el consell pot fer el
que vulgui, no són finalistes aquests doblers, però sí que quan
vàrem fer el repartiment es va fer amb aqueixa intenció.

Dins el tema de territori, bé, nosaltres en tema de territori la
idea és que ja no ens donarà temps de fer cap altra normativa ni
de fer cap altra revisió perquè ja el temps és el que és, i el
procés en què estam no ens dóna. Per tant no hi ha previsió, més
que ara dins la Llei agrària hi ha un parell de modificacions de
la Llei del sòl per adaptar-ho tot i perquè tot vagi en un mateix
sentit, però poca cosa més. 

Quant a..., per anar contestant un poc a tot, també m’han
demanat de les obres que hi havia. Nosaltres, bé, a les obres que
feim al corredor verd haurem posat uns 2.900.000 euros, en
obres diverses 300.000, hem de fer les grans reparacions dels
trens que li he comentat d’1.900.000, i a Sa Pobla 300.000, i
això ens dóna el total que els he dit de pressupost. Convenis
amb ajuntaments i consells, hem entregat aproximadament el
75% dels projectes i feim comptes continuar en aquesta línia.
Hem fet tota una sèrie d’obres també en transports; hem fet
l’aturada de Can Foradí, que crec que això és una cosa que dóna
molta de facilitat a tots els veïnats de Palma d’aquella zona. I
crec que també el que s’ha aconseguit és posar en valor un
autèntic desastre que era Manacor-Artà, així com havia quedat;

havia quedat un autèntic desastre i ho posam en valor, de fet
està totalment concorregut, la gent està totalment entusiasmada
i contenta, i si vostès hi van cada dia a tota hora hi ha gent que
empra aquell corredor verd; jo crec que això ha estat una molt
bona actuació que s’ha duit a terme i que tendrà conseqüències
ja cada pic més per a tota la zona, per als ciutadans d’aquí de les
Illes Balears, de Mallorca més concretament, i també per al
tema turístic.

Em parlava també d’on es faran els manteniments i a quins
municipis es faran els manteniments de les depuradores. Miri,
a tots allà on sigui necessari, però el cànon de sanejament el
destinam a les 77 depuradores, em pareix que tenim, i per tant
en la proporció corresponent, i depenent del tipus de depuradora
o del volum de la depuradora s’hi destina tot el que rebem del
cànon de sanejament. El cànon de sanejament ens entra des
d’Hisenda a la Direcció General de Recursos Hídrics, i des
d’allà es reparteix; vostè sap que hi ha municipis que tenen la
gestió directa de les depuradores -hi ha EMAYA, hi ha Calvià
2000, crec que a Manacor, a Alcúdia-, i n’hi ha d’altres que no,
que són les que nosaltres duim directament des d’ABAQUA;
aleshores la direcció general reparteix el cànon de sanejament
a cada un en relació amb les depuradores que té en marxa. Per
tant no duc aquí la llista total de tots els municipis on gestionam
les depuradores, però sàpiga que es reparteix pertot per igual.

M’ha demanat també per les dessaladores, i crec que, un poc
tots dos, de la dessaladora de Ciutadella, la de Santa Eulàlia i de
l’anell d’Eivissa. Miri, també ho he explica algunes vegades
aquí en el Parlament, i en públic bastants vegades. Nosaltres
quan arribam ens trobam amb una dessaladora de Ciutadella que
no està connectada més que a una petita urbanització; pot donar
aigua a tot Menorca però només està connectada a una petita
urbanització, amb un increment de pressupost importantíssim
que faria que els ciutadans -perquè tot aquest pressupost després
es trasllada a tarifa- els ciutadans de Menorca haurien de pagar
l’aigua a preu de canari jove, i nosaltres els vàrem dir que el
preu era l’estipulat, que era devers 1 euro, o 1,05 euro, crec que
parlàvem, com a màxim que es podia pagar. A partir d’aquí, no
ens entregueu, nosaltres no recepcionarem aquesta dessaladora,
primer perquè ens farà fer fallida a ABAQUA, és que farem
fallida darrere aquesta obra, perquè a partir de la recepció són
3,5 milions d’euros a pagar cada any, eh?; per tant això...
Davant nosaltres vengueren vostès i davant vostès tornàrem
venir nosaltres, és a dir, que aquí si volem culpes n’hi ha per a
tothom, però qui va fer l’ampliació va ser l’anterior govern, eh?,
qui va fer l’ampliació del pressupost va ser l’anterior govern, i
aquí s’havien d’haver aturat un poquet i mirar què s’havia de
fer. No s’ha recepcionat per això, i sí que s’ha demanat al
ministeri i s’està fent el projecte dins ACUAEST, em pareix que
és, s’està fent el projecte de travessar tot Menorca per donar
servei a la dessaladora de Ciutadella i donar servei a tots els
municipis que s’hi vulguin connectar, perquè a Menorca tots
sabem que tenim un problema de nitrats a mitja illa. Per tant
això és una actuació que s’està duent, però en aquests moments
estam..., de fet estan discutint ja als jutjats l’empresa
concessionària amb el ministeri; nosaltres esperam.
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Una cosa similar ens passa a Santa Eulàlia. A Santa Eulàlia
l’altre dia hi va haver una reunió al ministeri on va anar el
nostre director general, també amb el batle de Santa Eulàlia, per
veure si hi havia la possibilitat, mentre estam en litigi..., és la
mateixa història, perquè és que els increments són
importantíssims i nosaltres no volem que es traslladi a tarifa i
que els ciutadans de les Illes Balears, en aquest cas concret de
Menorca o d’Eivissa, hagin de pagar més per l’aigua del que hi
havia estipulat inicialment; per tant a Santa Eulàlia també el
tenim en litigi, només té que es va obrir una possibilitat que
s’estudia, que no vol dir que pugui arribar a bon port, de veure
si mentre està en litigi la dessaladora, que està acabada, es
pogués utilitzar i enganxar a l’anell d’Eivissa. Això s’està
estudiant a veure si jurídicament es pot; bé, però jurídicament
si en aquests moments hi ha les dues parts en conflicte, s’ha
d’estudiar molt bé a veure si es pot. Nosaltres estam totalment
interessats que sigui així, perquè el que fa és..., al cost que hi
havia establert, nosaltres el que no volem és que sigui al cost
molt superior a causa de l’ampliació.

I amb l’anell d’Eivissa, idò miri, l’anell d’Eivissa nosaltres
ens vàrem asseure amb el ministeri ja fa un any per tancar
definitivament l’ampliació de l’anell d’Eivissa. Aquí hi havia
una ampliació que no estava prevista, es va fer un modificat,
nosaltres el que vàrem dir va ser que hi havia tota una sèrie
d’inversions, altres inversions pactades amb el ministeri, i a
causa de les dificultats que tenia el ministeri estàvem disposats
nosaltres que inicialment es prioritzàs l’anell d’Eivissa, i que es
deixassin més pendents una altra sèrie d’actuacions, i l’anell
d’Eivissa està totalment acceptat i estam pendents que vagi a
Consell de Ministres perquè ja es dugui endavant, i això, si no
hi ha contranovetats, a nosaltres des del ministeri ens han dit
que es tira endavant. 

Igual que es tiren endavant les tres depuradores, que hi ha ja
pressupost posat al Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, les
tres depuradores que estan en una fase ja de tramitació
administrativa acabada i a punt d’entrar ja a processos de
liquidació amb els pressuposts corresponents, que són la
d’Eivissa, la de Santa Eulàlia i la d’Addaia a Menorca. La de
Can Picafort a Mallorca queda més pendent perquè ve més
endarrerida.

La bassa de regadiu de l’illa de Formentera, bé, nosaltres
tenim una partida aquí dins que són, em sembla, devers uns
300.000 -també ara ja li parl de memòria per no anar mirant tots
els papers- devers 300.000 euros que són per fer inversions en
temes de depuració d’aigües i també arribam fins devers
900.000 d’una altra partida de millores en regadius, devers
985.000, i tal. Bé, nosaltres el que pretenem és posar en marxa
ja d’una vegada per totes la bassa de regadiu; més o manco els
preus estan fixats i tenim un problema, que és que per posar-la
en marxa ara són entre 200 i 300.000 euros que s’hi han de
posar per posar-la en marxa; després almenys els regants han
d’assumir el control d’aquesta bassa, els costos de manteniment
d’aquesta bassa, d’aigua no paguen res però sí del manteniment
de les instalAlacions, i ells han assumit que han de consumir
almenys un 60% de l’aigua per tenir uns determinats preus que
s’han establert. Això és una cosa..., s’havien establert a
l’anterior legislatura, al final de l’anterior legislatura, però
després varen dir que no, no hi estaven d’acord, i va anar
canviant, va anar canviant, i hem arribat fins ara, que pareix que
hi ha una mica d’enteniment.

Quant a agricultura, que vostè em comentava, Sr.
Carbonero, bé, en agricultura m’ha parlat de definir les ajudes
europees i locals; m’ha dit que també estava molt interessat en
la inseminació, no sé si és que ha de posar ramaderia, però...,
no, però en la línia d’inseminació vull suposar la inseminació a
les vaques, no..., és la línia d’inseminació al vacum de llet;
d’acord. És que en tenim qualcuna altra, però... M’ha parlat
d’alliberar, bé, d’un pla, que és del que em parla sempre el seu
company, el Sr. Marc Pons, de la liberalització de la quota
lletera, de les millores de regadius i partides econòmiques per
compensar la insularitat. Més o manco això crec que és el que
m’ha dit en temes d’agricultura.

Miri, les ajudes europees les estam definint en aquests
moments, s’està discutint el Pla de desenvolupament rural 2015-
2002. Jo crec que tenim unes bones expectatives, amb doblers
vàrem... som la comunitat autònoma que més ha crescut amb
doblers europeus per a aquest pròxim període, sí, crec que era
un 26%, una cosa així, que vàrem incrementar i crec que, o
almenys el que nosaltres tenim plantejat en aquests moments és
posar-hi uns 20 milions d’euros més, em pareix, que l’anterior
període 2007-2014.

També li vull dir una cosa, el període 2007-2014 quan
nosaltres arribàrem, la qual cosa vol dir que vostès l’agafaren
fins el 2011, quatre anys, i nosaltres el tenim tres anys, tres anys
i un poc o tres anys, vostès tenien executat pràcticament un
25%, un 25%, i nosaltres l’acabarem en tres anys amb un 80,
85% d’execució del Pla de Desenvolupament Rural. Crec que
és molt important perquè suposa arribar doblers aquí, això
suposa posar-hi nosaltres des de Balears la nostra quota perquè
hi arribin tots els doblers de fora. S’ha fet un esforç
importantíssim, que no teníem pressupostat, però que a base de
gestionar-se des de FOGAIBA amb Hisenda, idò, s’ha
aconseguit posar sempre damunt els doblers que faltaven. Cada
any, li assegur que cada any, estam nerviosos en arribar a final
d’any perquè hi ha una cosa que es diu la regla N+2, que si no
es compleix es perden els fons i la rasquem cada vegada per
mor del retard que duim inicialment dels primers quatre anys de
no haver fet, o dels primers tres anys, perquè el primer sempre
és, 2007-2008, jo comprenc que sempre és conflictiu posar-ho
en marxa, però dúiem un retard tan gran que ens ha fet estar en
una situació complicada.

Quant a la inseminació, miri, nosaltres mantenim les
mateixes línies, no tocam pràcticament res, les mateixes línies
que hem tengut d’ajuda al sector primari, al sector agrari,  en
aquest cas al sector ramader, les mantenim ben igual. Vull dir,
no tocam res, són línies que vénen des de 15, 20, 25 anys enrere,
una vintena d’anys segur. Per tant, nosaltres intentam mantenir-
les, no ha estat bo de fer mantenir les línies d’ajudes, sobretot
les d’aquí, les finançades amb doblers d’aquí, de les Illes
Balears, però llevat d’una línia que és el PROAGRO que hi
havia inicialment en el sector vacum lleter, tota la resta jo crec
que podem dir que sí s’ha mantingut. 
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La liberalització de quota lletera, miri, també ho vaig
explicar, crec, que l’altre dia amb una pinzellada. Dins la Unió
Europea si hi ha cosa que es té molt en compte, que no volen
que s’intervengui dins el mercat, volen que hi hagi competència
lliure, competència lliure i lleial. Si cada comunitat autònoma,
és a dir, cada regió de cada territori de la Unió Europea es posàs
a donar ajudes, segons volguessin, encara que siguin ajudes
d’Estat que estan molt limitades, amb això la Unió Europea ens
aturaria a tots, i de fet això ho aturaria. Per tant, un pla per
compensar la liberalització de la quota lletera no ens el deixaran
fer. Nosaltres hem aconseguit altres coses i és per qüestions
d’insularitat, que vostè em parlava, hem aconseguit que en el
sector vacum lleter arribin molts més doblers dels que
arribaven, que això diu tot ajuda. L’important és que entrin dins
els comptes d’explotació de les nostres ramaderies doblers per
compensar tot el que necessiten compensar.

Després és veritat que l’orientació en el mercat, que ja l’any
2000 va dir la Unió Europea, aquí s’ha de fer, s’haurà de fer i no
serà una cosa senzilla i haurem de combatre i haurem de veure
com s’ha de combatre perquè efectivament a nivell de península
i a nivell d’Europa hi ha molta concentració, granges molt
grosses i això, en teoria, en economies d’escala podria fer que
produeixin a costos més barats, no vol dir que la llet baixi,
fluctua molt el preu de la llet, però tal vegada a nivell de costos
sí que poden competir a altres explotacions grosses, molt més
que nosaltres que tenim explotacions més mitjanes i petites.
Però fer un pla per liberalitzar la quota lletera, qui ho demana,
el que sap, el que demostra és que no sap que la Unió Europea
això no ho permet. Per tant si no ho permet i és ilAlegal, i vostè
ara fa una estona em parlava que Madrid ens ha aturat amb
temes d’inconstitucionalitat, això també ho aturaria. S’hauria de
capgirar. 

En la millora de regadius nosaltres també hi feim feina, hi ha
pressupost aquí dins, però també l’altre dia, aquí mateix, vaig
dir, tenim un problema, eh?, pràcticament només es rega un
15% de l’aigua depurada que tenim, i això per què és? Idò, això
ens ho haurem de fer mirar, per les circumstàncies que tenim,
segurament. I també ho vaig dir al Sr. Pons, li vaig dir, miri,
nosaltres fer segons quin tipus d’inversió per estar com estam a
Formentera sense poder-ho utilitzar, és que tal vegada ens ho
hem plantejar i tal vegada al sector li hem de fer arribar els
doblers d’una altra manera, els mateixos doblers però d’una
altra manera.

Les partides que m’ha demanat vostè per compensar la
insularitat, jo li he de dir que per primera vegada en la història,
almenys en la història recent, des de l’any 92 que jo record la
gran primera reforma de la política agrària, per primera vegada
se’ns recordarà la insularitat, però on toca, la insularitat l’ha de
reconèixer Madrid i BrusselAles, es reconeix filosòficament i es
reconeix amb doblers, i no estarem molt a posar-ho
definitivament damunt la taula. Filosòficament, que és una de
les coses que sempre s’ha dit, però també amb doblers i Balears,
i també li vaig dir l’altre dia, hi ha qualque comunitat autònoma
governada pel seu partit que s’ha queixat escandalosament en
contra de Balears, en contra de Balears en públic, diaris i
asseguts a taules, aquí hi ha el gerent del FOGAIBA, que ens
han pegat llosques, algunes comunitats autònomes del seu partit
ens han pegat llosques a Balears, per tant, jo, què li demanaria?
Si vol després li dic quines són, que si em pot donar una mà
estaré encantadíssim, almanco que no piulin, que ens deixin

acabar d’arribar a lloc. Amb això, gràcies a Déu, tenim el
Ministeri d’Agricultura, amb la ministra, i abans amb el
ministre, que tenen molt clar que tenim un problema, no és que
ens vulguin regalar res, però tenen molt clar... ja han assumit
que tenim un problema d’insularitat i ens ajudaran. Això
suposarà per als pagesos de les Illes Balears i per als ramaders
unes ajudes importants.

Bé, el Pla d’Habitatge de 2013 a 2016, bé, s’ha firmat molt
endarrerit, ni nosaltres ni cap comunitat autònoma, és a dir, es
firmen ara els plans i es duran a terme i nosaltres, idò, miri,
intentarem per a l’any que ve, com li dic, crec que són devers 5
milions d’euros, una cosa així que tenim, nosaltres intentarem,
bé, veure de no perdre els doblers que ens toquin.

M’ha parlat d’un tema també que... d’IBAVI, de promoure
ingressos i de les fiances, jo, si vol, ho deixam... val més no
parlar-ne perquè quan jo vaig arribar les fiances estaven en un
2 o un 4%, han d’estar en el 30. Vostè, que duia aquell tema, sap
que es varen emprar els doblers per allò que es varen emprar
d’anar fent coses i tal. Jo quan vaig arribar al gerent d’IBAVI a
un consell d’administració vaig dir, d’aquells doblers no se’n
toca ni un, no només això, els pujam, i ara estam en el 20%,
pràcticament en el 20%, però vostè me’l va deixar en el 4, eh?
Ho dic perquè hi ha una llei que diu que hem d’estar en el 30 i
d’això n’hauríem de parlar, hi ha comunitat autònomes que
estan en el 30 i n’hi ha que estan en el 20, tal vegada el 30 és
massa i el 20 és una quantitat que... en això ens hauríem
d’entendre, Sr. Carbonero. No vull fer més batalla d’això, però
jo sí que... em va preocupar molt aquell tema perquè nosaltres,
clar, agafant doblers d’aquí sí que podem fer coses, però vàrem
decidir que no, que aquests doblers són per al que són i han de
donar l’estabilitat i la tranquilAlitat a la gent que té dipositada les
fiances. Hem fet moltíssima feina perquè, ja li dic, l’hem pujat
del 4 al 20%.

Bé, amb els habitatges de Formentera em sembla que m’ha
demanat per què hi havia una diferència... bé, hi ha un
desfasament entre l’obra i el plurianual que tenim. Aquesta és
una obra que es fa amb una visió ecològica, s’empren materials
de la zona, s’empra posidònia per posar d’aïllament, etc., i això
fa que també els materials han de reposar més, vostè que és
arquitecte, idò, ho entendrà més que jo, i ens diuen que nosaltres
fent una estructura normal per ventura estam un parell de mesos,
amb això, idò, hem de deixar reposar, ha de passar un any,
després ens plega la temporada, hem d’esperar un poc més. És
a dir, és una obra que s’allargarà un parell d’anys quan amb un
sistema tradicional d’obra es faria en cinc o sis mesos.
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Del conveni d’IBAVI amb l’Ajuntament de Palma, a mi
també em va estranyar, Sr. Carbonero, perquè jo som el
president d’IBAVI i jo mentalitat així d’empresa privada,
perdoni, jo tenc aquí, l’Ajuntament de Palma em deu uns
doblers a mi, encara ens deu devers 8 o 9 milions d’euros i em
deu a IBAVI. El que passa és que em varen posar damunt la
taula l’article... em pareix 143, de la Llei de capitalitat, que diu
que... parla en general de les institucions autonòmiques, i
nosaltres des d’Hisenda, i li dic que jo em vaig... em vaig posar
un poc... vaig voler tots els informes habidos y por haber, i des
d’Hisenda ens varen dir que no, que són totes les
administracions, totes les institucions autonòmiques les que
encaixen dins aquest article 143 de capitalitat i, per tant,
nosaltres també havíem de contribuir en aquesta història. Això
és la veritat. No em va parèixer de tot d’una tal, però amb tots
els informes jurídics damunt la taula, vaig, com a president
d’IBAVI, sí que vaig anar a firmar aquesta cessió. Dins una
empresa privada seria totalment ilAlògic, és a dir, jo et don, però
tu em dones. Com es compensa això lògicament? Que allò que
no podem cobrar de l’Ajuntament de Palma ens ho haurà de
donar el Govern a nosaltres compensant aquells doblers.
Realment ve a ser un triangle.

Contestant un poquet al Grup MÉS, supòs que vaig un poc...
a quina hora era l’altra?

(Se sent una veu de fons que diu: “fa mitja hora”)

D’acord. Perdonau, però per contestar un poquet també al
Grup MÉS. Bé, miri, a mi no em castiga el president, a mi el
que em castiga és el que vostès em deixaren, això és el que em
castiga, i fort. Si vostès m’haguessin deixat la situació d’una
altra manera estaria, haguéssim... bé, haguéssim viscut molt
millor, tot el meu equip. Per tant, el càstig, el càstig, vostè és un
poc copartícip del càstig que jo m’he trobat i que duc damunt
l’esquena, però bé, com que hi estic perquè vull, he de dur
aquest càstig també damunt. 

Clar, vostè, a més, m’ha dit que la memòria de pressuposts
sembla un programa electoral, escolti, Sr. Abril, i podem mirar
els seus, eh!, és el que diu el Sr. Carbonero, això ve així des de
fa molts d’anys, això és com l’acudit aquell del conyac que diu,
vostè ja ha entrat així, no empipem. 

Em demana més recursos -també m’ha fet gràcia- per a la
Comissió Balear de Medi Ambient perquè funcioni més bé i
més àgil. Escolti, és que quan vostès em deixaren la Comissió
Balear de Medi Ambient, i al darrer la començaven a obrir, em
deixaren 870 expedients oberts, ara n’hi 34 o 35 pendents de la
Comissió Balear de Medi Ambient. Funciona bé, funciona bé i
vostè m’ho ha dit. Què ens passa?, que com que funciona bé
també rebem més expedients, és a dir, la gent ara diu coses que
tal vegada no hi duria, ara sí. Sí que és veritat que aquesta
Comissió Balear de Medi Ambient, i ho saben els meus
colAlaboradors i amb la directora general de Medi Natural
moltes vegades en parlam, jo sempre dic, aquest organisme ha
de funcionar molt bé perquè atura tota l’economia. És a dir, si
políticament, que em pareix que feren un poc vostès, varen
aturar l’economia a través de la Comissió Balear de Medi
Ambient perquè aquest projecte no m’agrada, aquest no
m’agrada, aquest no m’agrada i aquest no m’agrada i es retarda
i es retarda. Nosaltres hem dit, s’obri la Comissió Balear de
Medi Ambient fent les coses ben fetes, ens agradi més el que

presentin o ens agradi menys si compleix la llei que tiri
endavant i si no compleix la llei, negatiu i punt. Però no podem
estar amb expedients, com ens trobàrem nosaltres, de l’any
2000. És a dir, l’expedient que no va bé se li comunica que no
va bé i santes pasqües.

Per tant, vaja, jo crec que em falta dins la conselleria, a tots
els departaments que els ho deman, a cada un dels meus
directors generals o gerents li diran que ens falta de tot. Vull dir,
no sé qui em deia, pressupost, és clar que sí, em deien, 18
milions d’euros basten, bé, si em donassin 36 també els
empraríem. El que passa és que quan comences a emprar més
del que toca també és veritat que es perden, a vegades, en coses
que no, que no... vaja, que no tocarien.

Crec que li he comentat una sèrie de coses que ja estan amb
el PSOE, crec que es pot donar per satisfet. Miri, sí que vull fer
una referència perquè és veritat que el meu company conseller
Martí Sansaloni va rebre l’altre dia, entre d’altres coses perquè
també la pregunta seva parlava de... em pareix que era de
seguretat alimentària i res més. Jo si hagués estat... si li vol dir
a la seva companya que em faci la pregunta a mi li contestaré
ben tranquilAlament, i, per descomptat, no li admetré de cap
manera que haguem baixat els nivells, això de cap manera, i que
estigui en qüestió la salut per aquests temes, no, no, això sí que
no li admetré, si no, li demani que, per favor, em faci la
pregunta en el Ple i amb molt de gust li contestaré, amb molt de
gust, perquè a mi aquestes demagògies no m’agraden i menys
en qüestions sanitàries, aquesta demagògia s’ha d’anar molt en
compte a fer-se perquè això pot fer molt de mal al sector, i aquí
hi ha qualque persona que li importa un pebre el sector, però a
mi no, jo em pos tens quan parlen d’aquest sector, em sap greu,
és que ho duc dins la sang, i que la seva companya volgués fer
aquí cosetes d’aquestes per intentar erosionar el Govern, fer mal
a un sector, crec que no està bé, quan és mentida. Li pot
traslladar de part meva, és mentida que s’hagi baixat la guàrdia
en coses d’aquestes, aquí es fan els controls necessaris segons
ens diuen els tècnics i segons marca la normativa. I es
continuaran fent ben igual, aquí hem donat prioritat. 

Vostè diu, no existeix IBABSA, no, escolti, ha entrat dins
SEMILLA, està dins SEMILLA, i es fan les feines que s’han de
fer. Si vol que un dia parlem com es feien determinades feines
pagant ilAlegalment determinats treballadors que feien feina per
IBABSA des de fora, també en podem parlar. I això va ser una
de les coses que vàrem tallar, que hi havia tota una sèrie de gent
que donava serveis i es facturaven de forma no correcta, i això
jo quan ho vaig saber ho vaig aturar i qui cobrava li va saber
greu i aquells després se’n van i parlen pel diari o el telefonen
a vostè. Per cert, em diuen que ofereix càrrecs de directors
generals a tort i a dret dins la meva conselleria, perdoni per
aquesta maldat...

(Algunes rialles)

... deu ser... perdoni, no, però no va per dir, no, és una maldat,
però és que ara me n’he recordat...
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EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Conseller, vagi acabant. Jo només li agrairia...

(Algunes rialles)

... que té tota la Conselleria de Salut fora i...

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

Bé, no...

EL SR. PRESIDENT:

... l’altre conseller (...) una mica.

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

... jo crec que pràcticament he contestat a tot, si voleu en
aquesta segona si queden un parell de cosetes haver d’acabar de
contestar, idò, amb molt de gust ho faré.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, i perdoni’m l’atreviment, però
això està estipulat com està estipulat i tenim dues hores per a
cada compareixença i se’ns van (...) i ja sabem, tenim assumit
que no dinarem tampoc avui, però bé, tot sigui perquè les
explicacions siguin suficients.

En torn de rèplica per part dels grups que han intervengut,
té la paraula el Sr. Carbonero per part del Grup Socialista.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sr. President, no sé si el Grup Popular havia de replicar al
conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Ja està fet, ara som en el segon torn, som en el torn de
rèplica i tenen cinc minuts cada un dels grups per a la rèplica.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Disculpi. Gràcies. Vegem, conseller, miri, aquest és un
pressupost que vostès en gestionaran una part, vostè parla que
han estat tres anys, però la veritat és que li queden set mesos o
sis mesos, és a dir, tres anys i mig, i aquest és un pressupost que
vostès podran gestionar amb un ics per cent que no sabem en
aquest moment, no sabem si el podran gestionar només la
meitat, si el gestionaran tot, però la veritat és que és un
pressupost, des del meu punt de vista, una mica decebedor. Els
primers pressuposts que vostès varen presentar deien que eren
els pressuposts de l’austeritat, després, l’any passat, ja varen
presentar uns pressuposts que deien que eren els de la
recuperació, ja era el de la recuperació, ja tot anava molt bé i en
aquest, enguany, jo no he vist que, a aquest. li hagin posat
llinatges, però tal vegada se li podria dir el pressupost de

l’acomiadament. No tant, no ho dic per vostès, eh!, no ho dic
per vostès, jo som molt respectuós, ja veurem què passa a les
eleccions i, per tant, pot ser sigui l’acomiadament d’un
determinat govern i també els vull dir que també és el meu
acomiadament i, per tant, és difícil, en aquests moments, entrar
en un debat sobre qüestions molt concretes que no sabem fins a
quin punt es duran a terme.

Jo li agrairia que aquells aspectes que vostè ha anunciat aquí
i que fa temps que ve anunciant i que estan pendents de qualque
qüestió, li agrairia que fes tots els esforços perquè durant
aquests sis mesos que li queden com a conseller aquests
aspectes es finalitzin, que després no digués aquí vàrem fer molt
d’esforç, és una paraula, és un adjectiu que s’empra moltíssim,
hem fet un gran esforç i hem fet un gran esforç, i els resultats,
on són?

Vostè, per exemple, Sr. Conseller, ha dit que hi ha 90
milions d’euros, ni més ni manco, del conveni de carreteres que
ja són aquí. Bé, això l’any passat ja ho vàrem escoltar i aquest
viatge es fa molt llarg des de Madrid fins aquí. Per tant, aquests
doblers li agrairia que com més aviat millor els pugui
materialitzar, si ja tanmateix està d’acord, ja la bilateral mixta
s’ha reunit i ja ha destinat aquests doblers a les nostres illes,
doncs, que els incorporin al pressupost com a ingrés. També li
demanaria que els doblers que puguin aconseguir amb relació a
l’altre conveni també els incorporin amb caràcter finalista. Li
demanaré que aquesta finalitat d’aquest doblers sigui per
rescatar les concessions de les autovies d’Eivissa, per rescatar
aquestes concessions i, per tant, la quantitat, gairebé 20 milions
d’euros que cada any ha de posar el Govern en aquestes
carreteres, doncs, s’estalviïn de cara al futur.

Això mateix li deman en matèria de carreteres li demanaria
en totes les altres qüestions que vostè ha dit, depuradores,
qüestions agràries i qüestions d’habitatge.

Miri, jo no entraré en la provocació de si nosaltres vàrem fer
més o vàrem fer manco quant a les fiances, no tenc les dades
aquí, però puc dir que estic segur que vostè s’equivoca, n’estic
segur, però bé, quan tengui les dades ho podrem veure. Però sí
que li diria una cosa per acabar. Miri, vostè, al tema de
l’habitatge, vostès en general, el Partit Popular, durant anys,
durant legislatures i legislatures no li han fet massa cas, no ha
estat una prioritat, jo ho vaig viure quan vaig ser director
general d’Habitatge anava a Madrid a veure el director general
d’Habitatge del Sr. Cascos i em deia “i per què em demanau
doblers per a habitatges si a la comunitat autònoma fermau els
cans amb llonganisses? Vosaltres teniu tots els doblers del món,
no ens demaneu doblers a nosaltres”, no era una prioritat, no ho
ha estat, es veu clarament que el pla estatal arriba tard i arriba
mal dotat, vostè no ha arribat a dir quina quantitat total de
dotació pensa l’Estat que vendrà a la nostra comunitat autònoma
ni la que vostès han acceptat, quina han acceptat per a aquest
tema.
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En definitiva, i veient les coses amb una mica de
retrospectiva, sincerament li he de dir que la comunitat
autònoma que jo he conegut durant tots aquests anys en aquesta
legislatura ha empitjorat en matèria d’habitatge, en matèria de
territori, en matèria de medi ambient; i li agrairia que en algun
moment, si no és ara, en algun moment faci una mica de
reflexió, d’autocrítica d’aquests aspectes que encara es poden
millorar, té sis mesos, aprofiti’ls.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Sr. Company, crec que pel poc que ens coneixem vostè
sap que...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...sí, vostè sap que no és el meu estil això d’anar oferint càrrecs
pel món, vull dir que revisi les seves fonts, li ho diré
amablement.

No m’ha contestat gairebé a res, realment quan ha de
recórrer a allò de la mejor respuesta es un buen ataque i
amollar coses, vol dir que va insegur damunt la seva pròpia
política, damunt el seu propi pressupost, que és del que venim
a parlar avui i jo li he fet preguntes molt concretes, vostè m’ha
sortit allà amb cinquanta mil coses, però ha sortit a l’ofensiva,
que és el seu estil, li ho reconec i li va molt bé, però no m’ha
contestat pràcticament a res, pràcticament a res. I sincerament
no té dret a queixar-se que aquest diputat o qui sigui li feim
massa preguntes, venir aquí amb tot el seu exèrcit, amb tota la
seva infanteria i queixar-se que ha de dedicar massa recursos a
contestar preguntes meves, per favor!, a mi també em suposa
molta feina fer aquesta feina i també és la seva obligació venir
aquí quan se li demana, jo no n’hi faig moltes de preguntes
orals, perquè tampoc no el vull atabalar, però és que és la seva
obligació i el Parlament hi és per això, per fer lleis i per
controlar el Govern i, si no, idò dissolem el Parlament que algú
del seu partit estaria encantat, però, de veritat, no se’m queixi
per això, no se’m queixi per això, perquè és la seva obligació,
igual que és la meva fer la meva feina que pens que la intent fer
bé.

Medi ambient, tampoc no ens adjudiqui, al meu grup, la
gestió de tres anys d’Unió Mallorquina, que a vostè també li
anava molt bé quan... només anava en nom del sector, no en
nom d’un partit, també li anava molt bé quan hi havia els
d’Unió Mallorquina a la conselleria. Nosaltres també ens vàrem
trobar un bon marrón, jo, particularment, me’n vaig trobar un
de bo i segurament encara la seva directora general encara ha
rebut part d’aquella herència, però vostè des del sector no li
anava gens malament, li obrien les portes d’aquella conselleria,
eh?, no...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Bé, un dia m’ho conta, però ara, a sobre no m’adjudiqui a mi
si funcionava millor o pitjor la Conselleria de Medi Ambient, si
va millorar va ser per nosaltres, no, no...segons què...

Del tema de les depuradores, és veritat que ha dit que ho
repartiran equitativament, però tots tenim clar que hi ha
urgències, l’únic que li he demanat és que em concreti aquestes
urgències, si d’aquest increment de pressupost, que valoram
positivament, hi haurà alguna acció prioritària, a part de repartir,
jo sé que a vegades és difícil quan hi ha eleccions dir aquí o allà,
però, concreti.

Dessaladores, tampoc no em vulgui adjudicar a nosaltres les
dessaladores. Si vol feim un pacte, deim: la de Santa Eulària, la
de Ciutadella, acabam el que s’ha d’acabar, el que és prioritari
i allò altre...feim un pacte i, governi qui governi, tornam les
claus a Madrid. Perquè vostè sap que un dels llastres
d’ABAQUA és el regal de les dessaladores que ens va deixar
Matas, no el govern del pacte, no, una cosa que no havia
demanat ningú, ni cap govern de cap color polític aquí.

Dels espais naturals, que és un dels temes que més ens
preocupen, de la gestió dels espais naturals, del seu
departament, tot i reconèixer segons quines millores en els
temes de prevenció d’incendis. Li ho reconec, d’acord?, però,
seriosament, tenim un pressupost de més de 4.000 milions
d’euros de cara a 2015, un pressupost expansiu, fa deu anys,
2005, el pressupost de la comunitat eren 2.000 milions, la
meitat, i en l’àmbit del que és política mediambiental el
pressupost que es dedica a la part de medi ambient de la seva
conselleria és pitjor, i en això li insistesc que políticament hi ha
una descompensació -hi ha una descompensació- i avui dia se
suposa que a tothom li preocupa més el medi ambient que fa
deu anys i que tots n’estam molt conscienciats, però amb la
consciència no basta, és amb recursos i avui aquí estam per
parlar de pressuposts, de medi ambient no m’ha respost
pràcticament a res.

De serveis ferroviaris, ja li dic que més enllà de lamentar-se
el que és ofensiu és el que destina l’Estat i el poc que s’hi
destina aquí i que continuïn utilitzant d’excusa el tema del
conveni d’aquí, que tal, que nosaltres vàrem fer les coses
malament, malament?, dedicar menys d’una milAlèsima part del
que hi dedica l’Estat a tren i que... retregui al PSOE si hi ha a
les seves comunitats autònomes li posen entrebancs..., faci vostè
el mateix en el tema del tren.

Bé, voldria saber si això que surt avui de la venda dels
vagons diesel que crec que són 3 i busques de milions d’euros
sortirà... no surt, veig que no surt al pressupost, no sé si és que
ha de sortir a Patrimoni l’operació, si ha de ser al pressupost
d’enguany, si serà al pressupost de l’any que ve, perquè
pràcticament és l’equivalent a l’augment d’inversions d’SFM.
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En agricultura, de veritat, el to, si hi hagués estat ho sabria,
de la nostra portaveu a l’hora de plantejar el tema de salut
animal i de seguretat alimentària al Sr. Sansaloni no va ser de
demagògia i aquí en tot cas si menteix algú tal vegada menteix
el Govern, perquè nosaltres el que vàrem treure són les dades
que hi ha al Govern no per generar alarmisme, sinó en primera
instància perquè diguin a veure què hem de fer davant això, què
hem de fer davant això?, hi ha temes que s’arreglen de manera
molt fàcil que és amb recursos, no tornant tirar la pedra a
l’oposició com si tot fos culpa nostra, que ja som a finals de
legislatura, per favor!

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que no només aquesta
comunitat autònoma, el nostre medi ambient i la nostra
agricultura no han empitjorat aquesta legislatura, sinó tot el
contrari i prova d’això són els pressupostos que avui vostè ens
ha explicat en aquesta comissió. Per tant, reiter la satisfacció i
l’orgull que sentim perquè hem aconseguit en poc més de tres
anys redreçar la situació econòmica d’aquesta comunitat i això
ens ha permès presentar uns pressupostos que són, en primer
lloc, creïbles, però que en segon lloc són els que es necessiten,
i coincidesc amb vostè que tot el que governa en vol més, però
són creïbles, són possibles, són sostenibles i per tant, no podem
acceptar mai que siguin uns pressuposts d’acomiadament. Crec
que són uns pressupostos de consolidació d’una política
econòmica que estic convençuda que gràcies a la confiança dels
ciutadans, dipositant el seu vot a les urnes, podrem executar al
cent per cent i permeti’m també una maldat, almenys amb
l’improbable cas que això no fos així el que vengui darrere es
trobarà un pressupost aprovat, no varen tenir vostès tanta sort
perquè a l’any 2011 per no haver-hi, no hi havia ni pressupost.
Per tant, ja no era un tema d’executar-lo, sinó de tenir-lo, però
bé, permetin-me la maldat perquè també, Sr. Carbonero, crec
que és el meu darrer debat de pressupostos i crec que tots
podem fer alguna maldat.

Dit això, vull remarcar una qüestió que em sembla
important. Crec que es parteix d’un error a l’hora d’analitzar
aquest pressupost en el qual no vol caure el Partit Popular, el
pressupost per a medi ambient no és el pressupost de la Direcció
General de Medi Ambient o Medi Natural, etc., que és molt
llarg. És el pressupost de tota la conselleria, perquè agricultura
és medi ambient, perquè recursos hídrics és medi ambient,
perquè gestió de territori és medi ambient. Per tant, Sr.
Conseller, continuïn fent feina vostè i tot l’equip en aquesta
línia, crec que és la línia encertada i estic segura que si són
capaços de mantenir el rigor en l’execució pressupostària que
s’ha dut fins ara d’aconseguir els recursos que estan reclamant
a Madrid i que ens mereixem.

Permeti’m, Sr. Carbonero, si a vostè li deien que es
fermaven els cans amb llonganisses, jo encara record un Diari
de Sessions quan es discutia el REB cap a l’any 1998 que, un
eivissenc -la qual cosa em va saber molt de greu- deia que

éramos unos pedigüeños, de pedigüeños res. Crec que s’ha
aconseguit per primera vegada en la història que la insularitat
sigui un factor a tenir en compte als pressupostos de l’Estat i als
pressupostos de la Unió Europea, i una de les conselleries més
beneficiades per aquesta qüestió és precisament la Conselleria
d’Agricultura. Això no és un motiu per baixar la guàrdia, sinó
tot el contrari, ha de ser un estímul per continuar fent feina i per
continuar reclamant el que necessitam, el que mereixem i el que
els nostres ciutadans volen que aconseguim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica, Sr. Conseller,
té la paraula ara sí per un temps de cinc minuts, però sàpiga que
tampoc no el tallaré. Té la paraula.

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

Moltes gràcies, president. Bé, no sé si em fa ganes
acomiadar-me també perquè aquí tots els que parlen diuen que
no tornaran, però bé, pel que pugui ser... , ens trobarem a altres
bandes, segur, que Mallorca és petita i les Illes Balears també,
per tant, no sé on seré o on no seré, però sí que feim uns
pressupost, la veritat és que els veig uns pressuposts
continuistes dins la línia d’anar cap a una recuperació total i
consolidar ja una situació més o manco estable.

Primer..., perquè és veritat que no li he comentat massa
coses de medi ambient al Sr. Abril i venint d’on ve és el que
més li interessa, almenys dues pinzellades i dir-li que nosaltres,
en tema de canvi climàtic, hi feim feina, coordinam les
polítiques, a l’any 2020 tenim previst una (...) del 23% i al 2015
també l’acabarem amb la redacció del pla d’adaptació. Vull dir,
que, vaja, hi feim feina.

M’ha comentat també dels tècnics d’IBANAT i
d’acomiadats, miri, els tècnics de Tramuntana feien informes
tècnics i duien subvencions i les subvencions es varen eliminar
des de fa molts d’anys. Per tant, no s’ha fet..., realment no ha
tengut cap efecte i això què ho demostra?, vostès em varen estar
acusant des del primer dia que el tema d’incendis seria un
desastre perquè havíem... vaja, hem llevat gent de pertot, no ha
estat cap desastre, tot el contrari. Avui, vostè em reconeix que
es fa una molt bona feina. L’únic que hem fet ha estat coordinar
i reestructurar la gent i donar-los també els mitjans que tal
vegada els faltaven i que continuen faltant, perquè és veritat que
segueixen faltant, sobretot als agents de medi ambient, és que es
passegen amb cotxes de fa devuit anys i nosaltres poc a poc els
anam canviant, però fa quatre anys en tenien catorze ja d’anys,
eh?, vull dir que ja eren vells. Aquí, hi hem d’anar fent feina.

La disminució que tenim a Xarxa de Natura, el pressupost,
és perquè ja estan fets els plans de gestió. Nosaltres enguany hi
havíem destinat un import important per fer els plans de gestió,
com que estan fets, idò els llevam. 
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Quant a la suficiència dels 18 milions d’euros que m’ha
contat vostè abans, etc., és veritat, escolti, si en tenguéssim més,
n’empraríem més, sense cap dubte, però no hem deixat de donar
cap servei, hem gestionat els temes de manera eficient i ho
continuarem fent, hem incrementat els recursos que tenim
materials i hem innovat tecnològicament i això, continuam... o
feim comptes seguir-ho fent.

En tema de residus, dins el fons FEDER hi ha una subvenció
d’1.300.000 euros per tancament d’abocadors, concretament el
d’Andratx, que sap vostè que els abocadors municipals han
d’estar tancats per a l’any 2020, etc., d’acord?

Quant a la planificació forestal també, bé, a la memòria surt
que el pressupost d’enguany és el que diu el pla forestal i se
n’ha d’anar incrementant un 5% cada any. Per tant, la translació
del que diu el pla forestal està dins aquests pressuposts. Això,
un poquet amb el que li havia de dir.

La readmissió dels treballadors acomiadats o no
readmissió..., bé, miri això està, ens ho dur Advocacia. Per tant,
segons el que ens vagin dient i marcant, nosaltres idò anirem
executant el que se’ns vagi dient que hem de fer.

Sr. Carbonero, tenc una manera de fer feina, de tota la vida,
que faig feina fins al darrer dia, com si hagués de continuar
sempre, fins al darrer dia, com si hagués de... i mai no sé quan
és el darrer dia, per tant,... jo faré això mateix i segueix discutint
amb Madrid i intentant aconseguir el millor possible perquè
arribi a les Illes Balears i és veritat que hi faig feina amb aquell
sentiment, eh?, i és veritat que m’agradaria aconseguir més del
que aconseguesc.

Els 90 milions d’euros estan pressupostats dins el 2014,
però... per tant, els tenim, el que ens falta és la liquiditat, és a
dir, a la transferència, aquesta és la transferència que li dic que
està a punt de fer-se ja, és a dir, que aquí també els tendrem ja
amb doblers, una cosa és el pressupost i l’altra cosa és la
tresoreria com bé vostè sap, eh? El pressupost hi és, està tancat
i acceptat i la tresoreria en qüestió de... em varen dir fa deu
deies, qüestió de dies.

En tots els aspectes que jo tengui pendents que acabi, idò jo
el que li dic, jo, perquè no sé ni seré aquí ni si seré allà ni on
seré, però faig feina com si hi estigués sempre que crec que és
com s’ha de fer feina i com deu fer feina vostè, perquè el que
vengui darrere, almenys intentar que es trobi les coses el més bé
possible, sigui del meu partit o sigui del seu, m’és igual o sigui
del grup MÉS. Jo me’n vull anar amb la consciència tranquilAla
el dia que me’n vagi, sigui ara o sigui d’aquí a un mes, sigui
d’aquí a vint anys o sigui d’aquí a tal dient “mira, jo he deixat
això i he aconseguit millorar coses”, almenys anar-me’n amb
aquesta consciència.

Discrep amb vostè que aquesta legislatura hagi empitjorat.
Miri, és que la situació que ens hem trobat, vostè ho sap perquè
fa anys que es dedica a això i els que són veterans com vostè del
seu partit, del meu partit, del grup del PSM-MÉS, etc., tots
diuen que ningú no havia viscut una legislatura com aquesta,
ningú, ni els més veterans, en temps de democràcia (...) i
nosaltres idò ens l’hem hagut d’empassolar i crec que l’hem
batallada i l’hem lluitada bé, bastant bé dins el que són les

condicions que ens hem trobat aquí i a Madrid. Les condicions
han estat i continuen sent encara molt complicades.

El Sr. Abril em demanava també el tema de la venda dels
diesel, nosaltres ja des de fa estona, igual que no posam..., és a
dir, damunt el pressupost d’ingressos no hi posam mai..., mentre
no siguin ingressos tancats i assegurats, per tant, hi feim feina,
són trens que estan aturats, completament aturats, i si nosaltres
podem fer la venda per 3.100.000 euros, sembla que és la
quantitat que es mou, idò sense cap dubte hi estam molt
interessats perquè és un ingrés important per a Serveis
Ferroviaris de Mallorca.

Després, només dir-li que les dades en si no fan mal, les
dades que es manegen en el tema per exemple de sanitat animal
no fan mal, és la interpretació que se’n fa. Per tant, aquí sí que
jo els demanaria bé, la màxima... no sé com dir-li-ho, la màxima
prudència en la interpretació perquè després sense voler es fa
mal al sector, és l’únic que he volgut dir. Les dades són les que
són, però quan interpretes i mires les normatives que hi ha dius
“per què he rebaixat la quantitat d’inspeccions que feim en
aquesta ramaderia per aquesta malaltia?” idò senzillament
perquè hem estat declarats indemnes i la normativa ens diu que
des del moment en què ets indemne automàticament no has de
fer, tal vegada, un 10% de controls o a tota la cabanya, sinó que
basta fer-ne un 5, és per això, coses d’aquestes, eh?

Després, bé, ja només agrair-los a tots, no sé si seran els
meus darrers pressupostos o no, però agrair-los a tots la
colAlaboració i bé, l’esperit més o manco constructiu que hi ha
hagut en aquest debat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia, només ens queda agrair
la presència del conseller i de tots els seus acompanyants,
desitjant que el pressupost sigui un bon pressupost, no?, això sí.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Bon dia a tots.
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