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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sra. Presidenta, Fina Santiago substitueix David Abril.

EL SR. BONET I BONET:

Sra. Presidenta, Cosme Bonet substitueix Jaume Carbonero.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José María Camps substitueix Jaume Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
preguntes RGE núm. 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8710,
8711, 8712, 15328, 15329 i 15330/13 i 1442, 1443, 1444, 1445,
1446 i 1447/14.

Assisteix a la sessió el Sr. Gabriel Company i Bauzá,
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, acompanyat
del Sr. Joan Simonet i Pons, director general de FOGAIBA; del
Sr. Eduardo Pargo i Francos, director general d’IBANAT; de la
Sra. Olivia Cortes i Jones, cap de gabinet; i del Sr. Andrés
Losada i Fernández, cap de premsa.

1) Pregunta RGE núm. 8705/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a brigades forestals d'IBANAT (2).
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2) Pregunta RGE núm. 8706/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a brigades forestals d'IBANAT (3).

3) Pregunta RGE núm. 8707/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a brigades forestals d'IBANAT (4).

4) Pregunta RGE núm. 8708/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a brigades forestals d'IBANAT (5).

5) Pregunta RGE núm. 8709/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contractes laborals d'IBANAT (1).

6) Pregunta RGE núm. 8710/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contractes laborals d'IBANAT (2).

7) Pregunta RGE núm. 8711/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contractes laborals d'IBANAT (3).

8) Pregunta RGE núm. 8712/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contractes laborals d'IBANAT (4).

Per formular la pregunta RGE núm. 8705/13, relativa a
brigades forestals d’IBANAT, intervé el diputat Sr. Cosme
Bonet i Bonet del Grup Parlamentari Socialista, per un temps de
deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvingut, Sr. Conseller, gràcies
per ser aquí avui per contestar totes aquestes preguntes que són
amb solAlicituds de resposta escrita, però que han passat a
resposta oral perquè no hem rebut la resposta, tal com estableix
el Reglament. Li avanç que, tot i que ara utilitzaré aquesta
intervenció inicial per formular simplement la pregunta RGE
núm. 8705 i justificar per quin motiu es va fer en el seu
moment, també ja els avanç, senyors diputats i Sr. Conseller,
que crec que podem resumir aquesta sessió en tres blocs
clarament diferenciats: un fa referència a les brigades forestals
de l’IBANAT, un segon bloc faria referència a la Serra de
Tramuntana i un tercer bloc faria referència a la neteja de la
zona afectada per l’incendi d’Andratx de l’estiu passat.

Com deia, em referiré inicialment a les preguntes sobre les
brigades forestals d’IBANAT, les RGE núm. 8705, 8706, 8707,
8708, 8709, 8710, 8711 i 8712. En primer lloc la RGE núm.
8705, que formen part totes elles del mateix tema, la gestió de
les brigades forestals de l’IBANAT. N’hi puc formular una a
una per facilitar la resposta, o em pot respondre vostè
globalment, com prefereixi.

Nosaltres vàrem presentar aquestes preguntes perquè volíem
recaptar informació sobre una situació que ens preocupava.
Recordem un poc la situació en el moment en què presentam
aquestes preguntes. La data de presentació 2 d’agost, és el
mateix dia en què es va comunicar que l’incendi d’Andratx

estava controlat, un incendi que recordaran de 26 de juliol a 13
d’agost va consumir 2.335 hectàrees en els municipis
d’Andratx, Estellencs i Calvià a l’illa de Mallorca.

Però clar, tot això arribava després que s’haguessin donat tot
un seguit de situacions dins l’empresa pública IBANAT,
acomiadaments, quan es va procedir a la unificació amb Espais
de Natura. Jo li recordaré que a la seva compareixença que va
tenir lloc el 18 de setembre de 2013, li vaig recordar quan ja es
donava l’incendi per controlat, s’havia dit per part de
treballadors d’IBANAT “para el Govern la prevención de
incendios no es una prioridad y lo está demostrando”, en
referència a les retallades del pressupost i els acomiadaments
que s’havien produït a finals de 2012 com hem dit, 650.000
euros en reducció de despesa de personal durant el darrer any;
86.000 euros menys reduint les partides de béns i serveis; un
13,25% de baixada del pressupost total. Nosaltres li dèiem que
la informació que ens havia arribat és que s’havien contractat 4
persones per quatre mesos, en lloc de les 30 persones per sis
mesos que se solien contractar anteriorment i que entre el 2011
i el 2013 hi havia 60 persones menys a IBANAT, 18 d’elles
vigilants. 

Per tant, d’alguna manera allò que volíem amb aquestes
preguntes que li formulàvem era aclarir aquesta informació que
teníem, no contrastada, de la font original, que no era altra que
l’IBANAT. El 6 de novembre de 2013 els agents
mediambientals advertien també de la falta de mitjans. Per tant,
d’alguna manera vàrem fer aquesta bateria de preguntes. 

És cert que varen contestar una de les preguntes, la primera,
i amb això acab aquesta intervenció, la RGE núm. 8704/13,
quantes brigades dependents de l’IBANAT va destacar la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per
participar en l’extinció de l’incendi originat a Andratx el 26 de
juliol de 2013?, i la resposta va ser que la conselleria va destacar
16 brigades dependents de l’IBANAT a l’extinció de l’incendi,
etc.

La següent pregunta era quants de membres tenen
actualment les brigades forestals dependents de l’IBANAT com
a mitjana. I aquesta és la que li formulam avui de manera oral,
sent la primera que s’ha inclòs en aquest ordre del dia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Respecte d'aquest grup de
preguntes, els he de dir primer de tot que, com vostès saben,
l’Institut Balear de la Natura, IBANAT, és una empresa que té
la competència de les activitats relacionades amb la protecció
del medi ambient i té un volum considerable de personal
prestant servei a totes les illes, a dia d’avui aquesta entitat
compta amb més de 400 persones d’alta a la seva plantilla.
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L’organització dels distints treballs a realitzar depèn de
criteris tècnics, de funcionalitat i d’eficiència sobre la tasca o
tasques a realitzar. Per aquest motiu hi ha activitats que se
desenvolupen en grups o unitats reduïdes de 2 o 3 persones,
perquè es considera més adequat i altres que es realitzen amb
unitats organitzatives més amples, les quals són conegudes per
tots com les brigades forestals, que es composen d’un capatàs
o responsable, més un seguit de treballadors especialistes. El
nombre de components d’aquestes brigades varia segons l’època
de l’any a la qual ens trobam. Així per exemple, llevat de
l’època d’alt risc d’incendi, aquestes estan composades per una
mitjana de cinc persones i a mesura que s’acosta l’època de
perill, es reforça el nombre de components. Així es planifica i
es decideix cada any entre els mesos d’abril i maig i es fa
efectiu dia 1 de juny de cada campanya.

Una vegada dit això i per contestar la pregunta dir-li que tant
l’any 2013, a què es refereix la pregunta, com a l’actualitat el
nombre mitjà de components de les esmentades brigades, com
li he dit, en temporada baixa, per dir-ho d’alguna manera, és de
cinc treballadors, i a partir de l’1 de juny, que és la temporada
d’incendis que li deim nosaltres, aquesta xifra s’incrementa a sis
treballadors. Aquesta xifra és exactament la mateixa que a la
campanya de l’any 2011, que no havíem planificat nosaltres, el
nou govern, sinó que ja venia planificada.

Per altra banda també em fa la pregunta en relació als anys
2010, 2011 i 2012. Si li pareix, a continuació li donaré a
conèixer les xifres d’aquests anys, així com d’altres que puguin
ser d’interès per a tots. 

El quadre resum, li he de dir que el nombre de components
de les brigades en temporada alta l’any 2007 era de 8; l'any
2008 era de 8; any 2009 el varen rebaixar a 7; l'any 2010
continuaven sent 7 i l'any 2011, quan nosaltres ja arribàrem,
l’anterior Govern l’havia rebaixat a 6 persones per a cada
brigada, nombre que hem mantingut nosaltres ben igual. Per
tant, com li he dit en reiterades ocasions, nosaltres no hem tocat
ningú, continuam mantenint els mateixos efectius contra
incendis que ens trobàrem. S’ha demostrat, si ens basam en les
estadístiques d’incendis, el nombre d’incendis que hem tengut,
que és una quantitat raonable per a situacions que es puguin
donar que no superin allò que és una cosa raonable.

Per tant, amb les dades que li acab de proporcionar, es
dedueix clarament que les reduccions del nombre de
components mitjanes de brigada no les hem realitzat dins
aquesta legislatura. Com veu, ja li ho he dit, l’any 2007, que
encara governava el Partit Popular, es va deixar una campanya
planificada amb 8 components. Nosaltres creim que ara, així
com estan,  6, fent les reestructuracions que hem fet, la veritat
és que funcionen correctament. I nosaltres, com ja li he dit,
mantenim en l’actualitat els mateixos mitjans humans i
materials en matèria de prevenció i extinció d’incendis, a pesar
de la greu situació econòmica que hem patit durant aquests anys
i que encara arrossegam. Jo crec que amb això es dóna
contestació al primer bloc sobre nombre de brigades forestals
que tenim. 

Si vol li don una mica de contestació a la pregunta de
contractes laborals subscrits per reforçar les tasques de
vigilància, si li pareix. Crec que ha dit que volia englobar fins
la 8712?

Idò, entre el servei que es reforcen o comencen, hi ha les
tasques de vigilància forestal, que estan incloses dins la
campanya de prevenció i extinció d’incendis forestals. Per això
es realitzen les incorporacions de personal necessari per al
correcte funcionament del servei o serveis. 

Li detall també com a resum el servei que es presten o s’han
prestat els darrers anys. Hi ha tot un operatiu d’extinció
d’incendis, reforçam els llocs de vigilància fixos, les unitats de
vigilància mòbil, després tenim les brigades, ja li he comentat
que van en un número de 7, hi ha sobreactius d’autobombes i
mitjans aeris, els mitjans aeris, com saben vostès, començam la
campanya també a principis de juny; l’operatiu d’extinció
d’incendis forestals que té un poc en global allò que li he dit,
des del lloc de vigilància fixos, la unitat de vigilància mòbil, les
brigades terrestres, les brigades helitransportades, les
autobombes i els mitjans aeris. Això seria un poc l’estructura
d’allò que és IBANAT, una vegada que hem parlat dels serveis
que es presten o que s’han prestat, també li vull detallar el
personal de reforç, a més de la plantilla de tot l’any que s’han
incorporat per a la prestació dels esmentats serveis. 

El reforç de la campanya d’estiu contra incendis forestals en
qüestió de vigilància d’incendis, per fer un repàs i per veure
l’evolució, l’any 2010 hi havia 54 persones; l’any 2011, 47
persones; en aquests moments estam en 38; l’any 2012 es va
reduir a 38; any 2013, 38 i actualment en tenim 38.

Treballadors forestals l’any 2011 n’hi havia 35 i actualment
en tenim 35. Operador de comunicacions l’any 2010 no n’hi
havia; l’any 2011 no n’hi havia; l’any 2012 vàrem començar a
posar-hi una persona destinada a això. I personal del
departament de biodiversitat, nosaltres dins la reestructuració
vàrem agafar personal que estava dins el departament de
biodiversitat, aquest personal no participava a la campanya
d’incendis, se’l va formar i se'l va equipar corresponentment,
per tant, vàrem disposar de 17 persones l’any 2012 i enguany en
tendrem 10.

En definitiva, el que es veu és que des de 2010 a 2011 hi
torna haver una reducció important, de 110 varen passar a 82
persones. Nosaltres en aquest moment, l’any 2014, en tendrem
85. Per tant, si analitzam un poc aquestes dades, veim que on hi
ha una reducció del 25% és des de 2010 a 2011, campanya que
ja li dic, ens trobàrem nosaltres en el mes de juny totalment
encaminada.
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L’any 2014, ja li ho he comentat, tendrem 11 persones més
de reforç a incendis per si fos necessari. A part de tot, he de dir
que també el personal de reforç de vigilància i extinció
d’incendis..., bé, hi hauríem d’afegir que a partir de l’any 2012
se varen instalAlar càmeres de videovigilància que permeten la
detecció de les columnes de fum des de la central de
comunicacions de l’IBANAT, mitjançant aquesta nova xarxa de
transport que té el sistema de comunicacions TETRAIB. A dia
d’avui hi ha 5 càmeres a l’illa de Mallorca: 1 a Tudosa, 1 a
Alfàbia, 1 a Na Burguesa, 1 al polígon de Son Rossinyol i 1 a
l’Albufera de Mallorca. I a les illes de Menorca i Eivissa d’està
estudiant també la seva possible instalAlació. Voldria dir que la
instalAlació d’aquestes càmeres no suposa, ni suposarà, la falta
de contractació de personal de reforç de cada campanya.

I crec que sobre allò que vostè comentava de declaracions i
manifestacions que s’hagin fet, és ver que ja a la meva
compareixença de dia 18 de setembre vaig intentar deixar molt
clar que nosaltres..., precisament el sistema operatiu d’incendis
amb el personal, l’hem mantengut totalment. Ha estat
precisament una prioritat d’aquest govern i crec que també
podem dir que així com hem funcionat, s’ha funcionat de forma
molt correcta, amb personal molt eficaç, molt professional, que
ens han demostrat que en alguns moments que han tengut, com
he dit en altres ocasions, 10 i 11 incendis a la vegada i que han
estat capaços entre tots de solucionar les difícils situacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé el Sr. Bonet i Bonet per un temps
de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Molt breument, presidenta. Simplement donam per
contestades les preguntes que havíem esmentat en el principi.
Ens pareix bé que consideri que el servei s’ha cobert,
analitzarem les dades en deteniment, de totes maneres una cosa
que desitjam tots és que per ventura sigui suficient, donat
l’antecedent que tenim d’aquest greu incendi que va succeir
l’any passat i que esperam que no s’hagi de repetir. Per tant, res
més, gràcies, per la seva resposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a formular la pregunta relativa..., entenc que també
agrupem la resta, Sr. Bonet?

EL SR. BONET I BONET:

Sí, totes les del primer bloc com he dit fins...

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria a les RGE núm. 15328, 15329 i 15330/13.

9) Pregunta RGE núm. 15328/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consorci de la Serra de Tramuntana (I).

10) Pregunta RGE núm. 15329/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consorci de la Serra de Tramuntana (II).

11) Pregunta RGE núm. 15330/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consorci de la Serra de Tramuntana (III).

Per formular la pregunta relativa a Consorci de la Serra de
Tramuntana intervé el diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet del
Grup Parlamentari Socialista, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes tres preguntes deriven,
que formen part d’un altre bloc de preguntes, de la resposta que
es va donar a la 1493/13, sobre quines mesures de suport a la
indústria agrícola i ramadera s’havien dut a terme per part del
Govern a la Serra de Tramuntana. La resposta va ser que
bàsicament havien estat dues, assessorament, qualsevol
indústria agrària pot demanar assessorament tant si és en termes
urbanístics, etiquetatges,  maneig de ramaderia o producció
d’agricultura; i la segona mesura comprèn les ajudes que
existeixen, modernització d’explotació i de valor afegit, a més
de moltes altres a què es poden acollir.

Voldríem una mica més de concreció en aquestes preguntes,
vàrem fer tot un seguit de preguntes de mesures de suport que
es feien a distintes conselleries a l’entorn de la Serra de
Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. I aquí hi hem dedicat
molta atenció desgraciadament a partir de l’incendi. Es va
contestar una d’aquestes preguntes derivades d’aquesta resposta,
amb els números de CIF de les empreses beneficiàries de les
ajudes de valor afegit, de la convocatòria 2012, però després no
vàrem tenir concreció sobre a qui corresponia aquests CIF. Jo
entenc que per ventura no me pot contestar de paraula, però
seria una d’aquestes les que reformularíem.

S’ha de dir que respecte de la Serra de Tramuntana,
nosaltres consideram que s’hauria d’haver actuat amb una major
coordinació i no per part de la Conselleria de Medi Ambient,
sinó que des del principi hem tengut la sensació que el Consorci
de la Serra de Tramuntana i les actuacions a la Serra de
Tramuntana el Govern no li ha donat la importància que hauria
de tenir. Les respostes per exemple que hem rebut de la
Conselleria de Presidència respecte de les colAlaboracions amb
municipis de la Serra de Tramuntana han estat inconcretes,
sense esmentar ni un sol municipi. Es té intenció de convocar
als ajuntaments que puguin tenir interès en articular la
participació en el consorci sense indicar res. Respecte de
coordinació i a sinèrgies entre entitats locals, s’establirà segons
diuen els estatuts, a través d’un consell de participació i un
comitè d’experts dels que no hem sabut res. Sobre actuacions
que permetin comptabilitzar l’ús públic del territori, l’ús privat
dels propietaris tampoc no es concreta. 



934 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 66 / 28 de maig del 2014 

 

Clar, l’única concreció que hem rebut és part de la
Conselleria de Turisme que ens diu que “los eventos que en el
2012 han resultados beneficiarios que se realizan en la Serra
de Tramuntana son: Ultra Mallorca Serra de Tramuntana, por
un importe de 4.665 euros y Mallorca 312, 1503 euros”.
Aquesta i la resposta que se’ns va donar des de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, que ja li he esmentat
referent a les ajudes, modernització d’explotacions i valor afegit
i moltes altres, com diu a la resposta. Qualsevol indústria pot
demanar assessorament, ens deien, però sense concretar si
alguna ho havia demanat, quin tipus d’assessorament se
demanava. I també s’esmentaven ajudes que existeixen a la
modernització d’explotacions com li he dit abans.

Per tant, les tres preguntes van relacionades amb la
concreció d’aquestes ajudes que s’han donat, que, com li he dit,
excepte la Conselleria de Turisme i aquestes respostes que avui
estam coneixent, relacionades amb les preguntes que mantenim
avui, són les úniques concrecions que hem aconseguit del
Govern, amb actuacions de ver, concretes, amb pressupost a la
Serra de Tramuntana.

Per tant, li demanaria una mica de concreció si és possible
sobre aquestes tres preguntes que avui li formulam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori per un temps de deu minuts.

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

Molt bé, Sra. Presidenta. Jo li contestaré..., no era bo de fer
contestar quines actuacions feim, com ens deia la pregunta seva,
crec recordar, mesures d’assessorament o de suport a la
indústria agrícola i ramadera, sense parlar-li de totes les línies
d’ajudes que hi ha. Jo miraré de fer-li una mica de repàs de les
que hi ha.

Clar, vostè em demana quines indústries o persones
físiques..., les tenc aquí, si vol després ho repàs una a una, amb
tot el llistat que hi ha, diferenciant cada una de les línies. El que
passa és que se’ns farà un poc llarg, no sé si tendrem temps,
però almanco els blocs globals si que els hi donaré.

Li he de dir que les línies d’inversió més importants són les
que es gestionen des de la nostra conselleria, sense cap dubte,
a través del FOGAIBA i són les línies de modernització
d’explotacions agràries i les d’increment de valor afegit.
Després li parlaré de tota una sèrie més de línies que hi ha.

Les primeres, les de modernització d’explotacions, estan
destinades a augmentar la rendibilitat de les explotacions dels
nostres pagesos amb ajudes tant en la compra de maquinària, en
la construcció de noves infraestructures que millorin el benestar
dels animals, que optimitzin el maneig de les explotacions etc.,
són línies d’ajudes típiques que tenim i que estan incloses dins
el Pla de Desenvolupament Rural. 

En cas, sempre sol ser així, quan hi ha un cas que no se’ns
ha donat perquè hem pogut cobrir fins ara totes les peticions,
però si hi ha un cas de manca de pressupost el que es fa dins les

línies de PDR és prioritzar els pagesos professionals i els situats
en zones de protecció ambiental, Xarxa Natura 2000, que és el
cas precisament que ens ocupa aquí a la Serra de Tramuntana.
No obstant això, i com li he dit, mai no hem hagut, almenys
nosaltres no hem hagut de deixar ningú fora en les
convocatòries que hem gestionat i hem procurat sempre fer
l’ampliació de crèdit necessari perquè tothom, tots els
peticionaris estiguessin coberts.

Aquesta línia que li coment és una línia que està
confinançada un 35% amb fons FEADER, un 40% amb fons del
Magrama i la resta amb fons de la CAIB. Aquesta és una línia
que, agafant només els beneficiaris ubicats a la Serra de
Tramuntana, ens pujaria una inversió total de 2.238.000 euros
amb una ajuda de 896.263 per als beneficiaris, amb ajudes que
van des dels 2.698,62 euros, 4.388,40, 11.172,50, 13.794,
59.012, és a dir, diferents quantitats d’ajuda amb relació a les
inversions que s’hagin pogut fer.

La segona línia d’ajudes és la d’augment de valor afegit i
aquesta està enfocada a les indústries de transformació agrària
que són, com vostè bé sap, fonamentals per a la subsistència del
sector productor. Quan no hi ha indústria que estiri de
transformació i comercialització, com solem dir, si no hi ha
tafones no hi ha oliveres, si no hi ha bodegues no hi ha vinyes,
si no hi ha magatzems de transformació de l’ametlla no hi ha
ametllers. Es tracta també d’una línia del PRD amb un
cofinançament igual al que li he comentat abans. Dins la Serra
de Tramuntana a dia d’avui, i referida a les dues convocatòries,
tenim també tota una sèrie d’expedients concedits que són els
que fan referència a aquells números de NIF que vostè també
em demanava a una de les seves preguntes, amb una inversió,
parl només de municipis perquè és la manera de basar-nos en els
municipis de la Serra de Tramuntana, amb una inversió de
9.108.268 euros i amb una ajuda, una subvenció, de 2.389.775.

A més d’aquestes ajudes, que ja li he citat, en voldria citar
també de passada algunes més com podria ser la que nosaltres
li deim de marges, aquesta és una línia molt important per al
manteniment del paisatge i del patrimoni de la Serra de
Tramuntana. Aquesta línia l’hem anat dotant i convocant de
forma anual per un total de prop d’1 milió d’euros cada vegada.
Just a la darrera convocatòria de 2012 ja tenim pagat un total de
setanta expedients a diferents pobles de la Serra de Tramuntana
amb una ajuda total de 240.000 euros, i així anam fins arribar al
milió. En tramitació, com li he dit, hi ha més de cent expedients
que tot d’una que es justifiquen en un termini màxim d’un mes
reben l’ajuda corresponent. Des del moment que nosaltres
concedim l’ajuda, bé, ens la demanen, concedim l’ajuda, donam
dret a tenir l’ajuda, després les persones peticionàries han de fer
la inversió, ens han de justificar la inversió i feim la resolució
de pagament que és quan després tot d’una que ens han justificat
en un mes ho feim, però és veritat que hem d’esperar que facin
l’oportuna inversió, i tenen almenys un termini d’un any i mig,
dos, depenent de la gent.
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Per citar altres línies d’ajuda són les ajudes compensatòries
de muntanya, el 2012 varen representar un total de 180.000 i les
de 2013 195.000 euros. Vull dir-li també que les de 2013 estan
totes pagades i enguany també feim comptes pagar les de 2014
que ens imaginam pujaran una quantitat semblant. Aquestes
ajudes serveixen per compensar les dificultats inherents que
tenen les explotacions de la Serra de Tramuntana, lògicament
determinades explotacions a l’hora de collir l’oliva no és el
mateix haver-la de collir dins una zona com la Serra de
Tramuntana que dins el Pla on les feines són més bones de fer,
i això ens passa amb les taronges, amb passa amb els animals,
etcètera. El nou pla de desenvolupament rural se simplificarà la
seva gestió i tenim esperances que s’augmentin, a més, les
dotacions.

Una altra línia d’especial influència a la zona de la Serra de
Tramuntana és la de terrasses i la de la lluita contra l’erosió. En
aquesta línia també amb totes les anualitats d’anys enrere
pagades i tramitant els expedients d’enguany s’ha abonat als
pagesos de la Serra de Tramuntana 530.000 euros corresponents
a l’any 2012, 340.000 al 2012 i en duim justificats i pagats
160.000 de 2013, en total 1.028.000 euros pagats el 2013.

Per acabar, li citaré que les ajudes de la política agrària
comunitària que, si bé no són específiques de la Serra, també
tenen una influència directa al manteniment de les explotacions
fet que es veu augmentat des que som els primers d’Espanya
que pagam les bestretes el primer dia que legalment es pot.
Aquestes ajudes afecten, si ens centram només a municipis de
la Serra de Tramuntana, afecten un milenar de pagesos,
d’agricultors i ascendeixen a uns 3,5 milions d’euros anuals
més. Per tant, tornam a estar davant una línia important.

El darrer, li citaré també altres ajudes com puguin ser,
encara que siguin colAlaterals, les de les ADS, dels productors
d’oví, de les races autòctones, replantació d’arbres, Pla Renove
que entre el 2012 i el 2013 s’han tramitat dins aquesta zona
setanta-tres expedients amb un total de 330.000 euros més
d’ajudes dins la Serra de Tramuntana.

Per ampliar-li un poc més també dir-li, perquè quan vostè
ens feia la pregunta i parlava de... nosaltres també li dèiem
d’assessorament, etcètera, o línies d’inversió que hi ha, també
que sàpiga que hi ha una línia d’assessorament als pagesos que
cada pagès la pot solAlicitar i crec recordar que li cobreix fins a
un 80% del seu cost amb un màxim d’ajuda cada tres anys, bé,
dins la convocatòria de 2010 i 2012, que són els tres anys
corresponents també a un màxima ajuda que es permet de 1.500
euros a cada un d’aquells pagesos, idò, s’han concedit també
40.000 euros més, tal vegada aquí hi ha una vintena de pagesos
més.

Això seria un poc, en global, les línies d’ajuda que nosaltres
des de la conselleria hem tengut, o tenim, i feim comptes
mantenir dins la Serra de Tramuntana. Ja li dic també que... i
amb la nova llei agrària és el que es pretén, és un dels puntals
que duim, és reforçar tota la part forestal dins les explotacions
agràries. Tots sabem què ha passat els darrers quaranta anys,
sabem que el fet que no hi ha negoci dins el moviment de
llenya, els números no surten perquè la gent s’hi pugui dedicar
i treure-hi un profit, nosaltres pretenem amb aquesta llei agrària
és impulsar-la, impulsar molt aquesta pota d’explotació agrària,
però vinculada a la fusta i vinculada a la biomassa.

A la vegada intentam, i crec que podrem donar notícies en
qüestió de mesos, pocs mesos, intentam que el nou pla de
desenvolupament rural, que és on hi ha les ajudes, dugui
qualque línia per ajudar d’incorporar els doblers necessaris
perquè faci viable la possibilitat de fer els nostres boscos més
nets i transformar el que és ara fusta, que ens dóna un perill
enorme, que n’hi ha moltíssima més de la que hi hauria d’haver
dins els boscos de les Illes Balears, transformar-la en energia a
través de la biomassa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé el Sr. Bonet i Bonet, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, li he de dir, li he dit al principi,
que aquestes preguntes que ara avui li hem formulat de forma
oral estan dins una bateria de preguntes que vàrem plantejar de
manera transversal a distintes conselleries per saber quina era
l’actuació del Govern respecte de la Serra de Tramuntana,
entenent que hi havia d’haver una actuació transversal a un
espai com és la Serra de Tramuntana recentment declarada
Patrimoni de la Humanitat en categoria de Paisatge Cultural. 

Vostè m’ha parlat sobretot, o bàsicament, de mesures de
caràcter agrari, amb les quals es fa molta feina i és lloable que
sigui la seva conselleria que faci més intervencions en el marc
d’unes polítiques que ja impulsen de manera general, és a dir,
dins el marc del PDR, dins el marc de les polítiques que impulsa
com a conseller d’Agricultura. També podria fer més coses
segurament com a conseller de Medi Ambient que també és.

M’ha preocupat, i això ja a mode de reflexió, que vostè em
diu l’explicaré, però sense saber totes les línies d’ajuda que
existeixen, naturalment, això és un tema de caràcter transversal
que no té perquè saber-ho vostè, crec que aquí hi ha la crítica
que des del nostre grup hem de fer al Govern. Ja ens va
preocupar l’octubre de 2011 una resposta que em va fer vostè
sobre quines mesures ha pensat impulsar des de la seva
conselleria per a la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la
UNESCO, i em va dir que era el Consell de Mallorca que
s’encarregava de la gestió d’aquesta figura. En realitat, com ens
ha explicat ara, té moltes actuacions relacionades amb el món
agrari sobre la Serra de Tramuntana, naturalment, però clar,
d’alguna manera ens genera preocupació el fet que no veim una
política transversal del Govern respecte de la Serra de
Tramuntana, que per suposat tampoc li veim al Consell de
Mallorca que ha estat, per a nosaltres, desaparegut en aquest
aspecte. 

El consorci no és un tema menor, permeti'm que acabi fent
aquesta reflexió, el Consorci de la Serra de Tramuntana és un
tema molt important perquè la UNESCO a l’hora de valorar a
quins candidats declara Patrimoni de la Humanitat, Patrimoni
UNESCO, exigeix que hi existeixi una autoritat única, única,
per tot el territori que es vulgui declarar com a Patrimoni de la



936 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 66 / 28 de maig del 2014 

 

Humanitat. El consell en aquells moments, en la legislatura
passada, impulsa la creació d’aquest consorci i contacta amb
ajuntaments, parla amb el Govern, es constitueix ja dins aquesta
legislatura, que és quan es concedeix la categoria de Patrimoni
de la Humanitat, però clar, a partir d’aquí aquest consorci hauria
de ser una entitat molt activa, una entitat molt activa implicant
ajuntaments, implicant entitats, implicant-se les diferents
conselleries del Govern i, evidentment, implicant-se el Consell
de Mallorca. 

Aquesta reflexió li faig aprofitant l’avinentesa, perquè crec
que sí li podem demanar, que tenint en compte que és una
conselleria que fa molta feina esperam o esperaríem, que hi
hagués una visió global respecte de la gestió de la Serra de
Tramuntana i esperam, aprofitant que el tenim aquí, que
transmeti a qui hagi de transmetre, al Consell de Govern o a
l’equip de Govern, els seus companys de partit, que s’agafin
més seriosament, que facin una actuació realment transversal,
que es comuniquin quines línies d’actuació té cada conselleria
a la Serra de Tramuntana i que ens prenguem seriosament la
Serra de Tramuntana que és un patrimoni de la humanitat, que
és, crec jo, una distinció que els distints estats es peguen cops de
colze per tenir-la i que nosaltres hauríem de posar en el seu just
valor i la sensació que ens transmet, no per la seva resposta
d’avui sinó per les respostes que globalment hem obtingut de les
preguntes que hem fet, és que el Govern fins aquest moment no
s’ha pres seriosament com s’hauria de prendre la Serra de
Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica. Intervé el Sr. Conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, per un temps de cinc minuts.

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

Sí, moltes gràcies. Bé, a nivell mediambiental lògicament no
li he dit les actuacions que duim dins la Serra de Tramuntant,
ara supòs que en parlarem també per les feines que hi ha a nivell
de l’incendi que tenguérem, però que quan no hi ha incendi
seguim fent feines de restauració, de tallaboscs, fins i tot de fer
torrents nets, etc. Crec que, si no record malament, les preguntes
eren quines empreses o persones físiques s’hi havien acollit, què
es feia amb determinades línies d’ajuda que venia, com vostè bé
ha dit, arran d’una primera que va fer vostè. A vostè no li he
comentat o no hem entrat a parlar d’altres coses de la línia
mediambiental i també dels recursos hídrics que feim, per tant,
això existeix.

Des de la part agrària, ho dic perquè a vegades també la gent
no ho té molt clar, la política agrària comunitària té una visió
mediambiental important i una pota mediambiental molt
important. De fet, el Pla de Desenvolupament Rural cada
vegada, des de l’any 2000, és molt mediambientalista. Aquí hi
ha el gerent del FOGAIBA, hi ha el gerent de l’IBANAT i
IBANAT rep ajudes del FOGAIBA. És a dir, IBANAT, quan
una cosa la dius pareix increïble, bé, ell ho fa per fer
determinades actuacions i això ve a través de la política agrària
comunitària. Per tant, cada actuació d’aquestes que hi ha du
aparellada que qualsevol de la gent que ho rep ha de dur a terme

tota una sèrie de mesures agroambientals i s’ha de comprometre
a actuar bé sobre el territori. 

Crec que les actuacions de coordinació hi són, jo li vaig
contestar que efectivament és veritat que el consorci qui el
gestiona i qui el du és a través del Consell de Mallorca, però sí
li he de dir que nosaltres hem fet feina de forma continuada amb
el consorci, hi ha bastant de contacte amb nosaltres des del
consorci amb la nostra gent i, de fet, nosaltres en formam part,
per tant crec que la coordinació hi es, sincerament li he de dir,
crec que hi és. Evidentment nosaltres després d’aquesta
coordinació ens dedicam a fer la feina que hi ha dins la nostra
àrea, però dins unes línies generals.

Això de posar en valor la Serra jo crec que està en valor la
Serra i si hi ha qualque cosa que a mi m’ha preocupat moltes
vegades és que a vegades i li he dit sempre aquella frase que
gestionar no és prohibir, perdó, protegir no és prohibir, protegir
és gestionar la Serra, els nostres pares i padrins varen gestionar
la Serra i nosaltres hem de procurar que segueixi gestionada,
però d’una forma habitada com sabem que està. En relació amb
això no crec que haguem de tenir problemes perquè la
UNESCO  continuï considerant-nos, que és el que volem tots a
més, crec que això és una cosa de país, nosaltres volem
evidentment tenir una serra ben cuidada i perquè estigui ben
cuidada -repetesc- ha d’estar ben gestionada. 

A més, d’on venc, de la meva història, crec que la millor
forma de gestionar-la és tenint, per exemple, en aquest cas,
tornam a una llei que doni un bon emparo tant als propietaris
d’aquestes finques rústiques, que són el 95 o 96% de la Serra de
Tramuntana, com als pagesos i ramaders que són a la Serra.
Crec que ho hem d’enfocar bé, amb una idea que aquests
paratges han de continuar estant conservats, però oblidar-nos un
poc de la prohibició per prohibir, prohibir per prohibir no, hi ha
coses que evidentment no s’han de poder fer, i ho hem de tenir
molt clar tots, però altres coses que s’han de poder fer, per
exemple, parl d’indústries agroalimentaris, parl d’una tafona. És
a dir, per què no s’ha de poder fer una tafona a la Serra de
Tramuntana dins instalAlacions que, a més, ja existeixen? O, per
què no s’ha de poder fer una bodega com la que hi ha a
Pollença? Vull dir, crec que aquestes coses sí les hem de... hem
de tenir coneixement per saber què s’ha de poder fer i després
que es faci amb tota la cura que pertoqui. 

Per tant, en resum, des de la nostra conselleria només li he
parlat d’una sèrie de línies d’ajudes, però d’actuacions en
queden moltes més que es fan i, com li dic, amb una certa
assiduïtat amb total coordinació i contacte amb el consorci.

Moltes gràcies.
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12) Pregunta RGE núm. 1442/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a despesa en tasques de neteja de la zona afectada
d'Andratx el mes de desembre.

13) Pregunta RGE núm. 1443/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a despesa en tasques de neteja de la zona afectada
d'Andratx el mes de gener.

14) Pregunta RGE núm. 1444/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a despesa en tasques de neteja de la zona afectada
d'Andratx el mes de novembre.

15) Pregunta RGE núm. 1445/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a despesa en tasques de neteja de la zona afectada
d'Andratx el mes d'octubre.

16) Pregunta RGE núm. 1446/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a despesa en tasques de neteja de la zona afectada
d'Andratx el mes de setembre.

17) Pregunta RGE núm. 1447/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a despesa en tasques de neteja de la zona afectada
d'Andratx pel 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem al següent bloc que agruparia les preguntes RGE
núm. 1442, 1443, 1444, 1445, 1446 i 1447/2014, relatives a
despesa en tasques de neteja de la zona afectada d’Andratx.
Intervé el diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, presidenta. Efectivament, Sr. Conseller, crec que si
hi ha un tema que uneix les distintes preguntes que formulam
avui, disset en tres blocs, és precisament la gestió de la Serra de
Tramuntana i té sentit que puguem parlar d’això per la
importància que té. Amb relació al que deia abans,
efectivament, si la Serra de Tramuntana és declarada Patrimoni
de la UNESCO és en categoria de Paisatge Cultural, i això vol
dir que no és només pels valors mediambientals sinó per l’acció
de l’home sobre la Serra, la percepció de l’home amb la pedra,
amb les margades, vull dir que, per posar un exemple, vostè ha
parlat d’aquesta línia d’ajudes per al manteniment de marges és
fonamental aquesta feina. 

Crec que en aquest sentit ho hem de tenir molt present
perquè quan parlam de la Serra de Tramuntana parlam d’una
actuació com a paisatge cultural que no vol dir simplement
gestió mediambiental o gestió agrícola sinó que parlam de
moltes més coses que, com dic, hauria d’implicar una
transversalitat que nosaltres hem notat a faltar, tot i que... és a
dir, no és un tema que haguem de parlar avui aquí sinó que
altres conselleries segurament tenen més responsabilitat que la
seva en aquest sentit.

Les preguntes que agrupam ara, de la 1442 a la 1447, totes
seguides, fan referència al pressupost que s’ha dedicat a neteja,
restauració, reforestació de la zona afectada per l’incendi
d’Andratx i tenen origen, diguem, a allò que vostè a la
compareixença que ja hem esmentat avui es marcava com a
objectiu una vegada apagat l’incendi, parlava vostè de diversos
eixos, de cinc eixos, el primer eix ens deia que era actuació de
retirada d’arbres cremats que amenaçaven infraestructures vials,
línies elèctriques, telefòniques, immobles, actuacions de
prevenció de despreniments, xarxa i carreteres, principals
camins, etcètera; actuacions totes elles que eren d’urgència i
que, evidentment, es varen fer al moment.

Ens va parlar d’un segon eix per lluitar contra fenòmens
erosius, processos de desertificació, establiment de cordons de
vegetació, formació de barreres de contenció, etcètera, que
també hem vist i, de fet, he pogut visitar in situ com es feien,
sobretot en la primera etapa. 

El tercer eix era la regeneració de la coberta vegetal que
havia d’acabar en la recuperació de cultius, infraestructures
agràries en funció dels danys detectats, avaluar les necessitats
de recuperació de tancaments pecuaris, recuperació de zones de
cultiu, olivars, fruiters, etc.

El quart eix seria l’establiment d’hàbitats i poblacions. I el
cinquè un eix de sensibilització i cultura de risc que,
evidentment, és imprescindible. 

Després, l’octubre presenten vostès, en el marc de la
Comissió Tots per la Serra, el Pla de Restauració Ambiental i
com a claus varen presentar a la premsa la garantia de seguretat
per a persones i béns, que era d’alguna manera la concreció
d’aquests eixos que ens va dir a la comissió: control i prevenció
de processos de desertificació, seguiment per a la regeneració de
la coberta vegetal, recuperació de la flora i la fauna (...) i la
sensibilització, tal com hem esmentat abans.

La dada de la despesa que es preveia destinar era de 4
milions d’euros, segons també varen informar vostès a la
premsa el 15 d’octubre, 4 milions dels quals 2 havien de ser del
Govern, 2 més de mecenatge o del Sr. Cañete, fins ara ministre
d’Agricultura, ara eurodiputat, 2 milions que s’havien de fer
efectius en quatre anys, és a dir, si fossin partides iguals serien
250.000 euros cada any. En el context en què fa poc han
presentat un objectiu de dèficit en què han complit sobradament
l’objectiu que se’ls havia marcat, entenem nosaltres que vostès
haguessin pogut invertir tot això que s’havia compromès, i per
tant aquestes actuacions que es preveien per a la zona afecta de
la Serra de Tramuntana per l’incendi d’Andratx ens agradaria
saber, fins al moment, des del setembre fins la gener d’enguany,
quin ha estat el pressupost que hi han destinat.

Evidentment aquestes són preguntes senzilles que tenen una
resposta senzilla.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com bé deia
vostè, Sr. Bonet, el que vàrem fer va ser presentar un pla de
restauració de la zona, i aquest pla de restauració duia tota una
sèrie d’eixos que vostè ha comentat. El primer eix era garantir
la seguretat de les persones i els béns, i era qüestió de tot el
tema d’assegurar la carretera, que com tots recordaran va estar
tancada una sèrie de dies; assegurar les línies d’alta tensió, les
línies telefòniques, etc. El segon eix era control i prevenció de
desertificació i també prevenció de l’aparició de plagues. El
tercer, la regeneració de la coberta vegetal; el quart, recuperació
de les espècies de flora i fauna; i, el cinquè, sensibilitzar envers
la necessitat de l’autoprotecció i difondre la cultura del risc.

I com bé ha dit vostè, tot el que és el pla de restauració té un
pressupost estimat d’uns 4 milions d’euros, i tots sabem que,
d’aqueixes línies, n’hi havia que eren a curt termini, a mig
termini i a llarg termini. Les de curt termini jo crec que s’estan
fent, se n’han fet algunes i les hi comentaré.

Les que ja s’han desenvolupat en els mesos immediatament
posteriors a l’incendi són aquestes a curt termini i que a dia
d’avui estan finalitzades; per tant podríem dir que pràcticament
les tasques del primer eix del pla de restauració estan acabades
o a punt d’acabar. Una vegada acabades les tasques relacionades
amb la seguretat, també es va començar a treballar en les
prioritats marcades pel pla de restauració, que eren l’erosió, la
regeneració de la coberta vegetal, paisatge, etc., i per fer front
a aqueixes tasques a executar durant l’any 2014, enguany, la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha previst
un pressupost total del capítol 6 de 420.000 euros, distribuïts
entre la Direcció General de Medi Natural i l’Institut Balear de
la Natura, IBANAT; concretament des d’IBANAT hi ha uns
300.000 euros, i de la direcció general, uns 120.000. A part es
té previst destinar mitjans propis entre personal i maquinària
d’IBANAT per valor d’uns 200.000 euros per dur a terme les
tasques de neteja, restauració i reforestació de la zona afectada
per l’incendi d’Andratx.

A més d’aquestes partides pressupostàries assignades per
part d’aquesta conselleria a la restauració de la zona incendiada
durant el present any, li he de dir que actualment ja es tenen
compromeses i algunes ja s’estan duent a terme mitjançant
aportacions per part d’entitats com La Caixa, amb una aportació
de 250.000 euros, i una altra aportació del Ministeri
d’Agricultura i Medi Ambient enguany, a principi d’any, de
150.000 euros, que se sumen als 350.000 euros de l’any passat,
de final d’any. Això vol dir que en aquests moments el ministeri
ja hi ha posat 500.000 euros, que era el que s’havia compromès
en una primera tongada.

Amb això podem veure que s’hi ha fet ja bastant de feina,
bastant de pressupost; es veu a la zona, evidentment la zona té
una dimensió molt grossa a nivell de superfície cremada, però
s’hi està fent, ja dic, bastant de feina, i crec que és de justícia
també agrair tota la colAlaboració ciutadana, tant en aportacions
com també els voluntaris que cada dissabte durant tota una sèrie
de mesos han estat allà fent feina, com aquell que diu tant si feia
sol com si plovia. 

Per tant crec que estam en la bona línia, essent molt
conscients que el que es va cremar en un parell de dies tarda
anys i més anys a tornar-se a recuperar. S’ha fet ressembra ja de
molts d’arbres a tota la zona de més pendent perquè aquests
arbres vagin creixent i puguin aguantar la terra i evitar l’erosió;
i després continuam fent neteja, traient molts de pins, se n’han
tret moltíssims, i acabant de triturar molta branca per deixar fins
i tot damunt el terreny a fi d’evitar, quan plogui, l’erosió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé el Sr. Bonet i Bonet per un temps
de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

No és necessari, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, vol afegir qualque cosa més? No.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència del Sr. Conseller i dels alts càrrecs que l’han
acompanyat.

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

Bona tarda.
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