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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Buenas tardes, Sra. Presidenta, Alejandro Sanz sustituye a
Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Damià Borràs.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Jaume Carbonero.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens substitueix Jaime Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
preguntes RGE núm. 9024, 9025 i 9026/14.

Assisteix el Sr. Gabriel Company i Bauzá, conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, acompanyat pel Sr.
José Carlos Caballero i Rubiato, president de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears, el Sr. Llorenç Rigo i Rigo,
secretari general adjunt; la Sra. Olivia Cortes Jones, cap de
gabinet, el Sr. Jaime Olesqueaga assessor i pel Sr. Andrés
Lasaga, cap de premsa.

1) Pregunta RGE núm. 9024/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista,  relativa a funcionament dels escorxadors a les
Illes (I).

2) Pregunta RGE núm. 9025/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a funcionament dels escorxadors a les
Illes (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 9024/14, relativa a
funcionament dels escorxadors a les illes, intervé la diputada
Sra. Joana Barceló i Martí del Grup Parlamentari Socialista,
autora de la mateixa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, agraesc la
seva presència aquí en aquesta comissió avui, per donar resposta
a tres preguntes que s’havien formulat per escrit i a finals de la
legislatura que ens trobam, és l’única manera d’obtenir una
resposta, demanar el trasllat perquè fossin respostes orals en
comissió. Són preguntes que es van formular el mes d’octubre
de l’any passat. I les dues primeres, si vol, evidentment, poden
ser objecte de resposta conjunta, va lligada al mateix concepte.

Són dues preguntes que lliguen amb el suport del Govern de
les Illes Balears en dos conceptes, sigui de manteniment o de
funcionament dels escorxadors de les nostres illes.

És a dir, la primera pregunta fa referència a quina és la
quantia econòmica que el Govern aportà en el 2013 per al
manteniment o funcionament a cada un dels escorxadors de les
Illes Balears, referida al 2013, i la mateixa pregunta referida a
l’any 2014. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contesta el 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. Bé, Sra. Diputada, li dic
primer el del 2013, com sap vostè, varen sortir unes línies
d’ajuda publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears, una
per al 2013 i una per al 2014, per la qual cosa li faré referència
primer a les ajudes del 2013, que són: al Consell Insular de
Formentera es va concedir un import de 3.612,75 euros per a
determinades inversions, -les quals, si vol també després les hi
puc comentar- i es va acabar amb un import d’ajuda pagada de
3.606,97 euros. És a dir, se li concedeix una ajuda de 3.612,75
i acaba amb una ajuda amb dret a 3.606, una vegada ens
justifica les inversions.

A l’escorxador de Felanitx, que du Ramaders Agrupats SAT
4054, té un import d’ajuda concedida de 44.219,76 euros i un
import d’ajuda pagada de 44.219,76 euros. És a dir, el 100% del
que se li havia concedit.

A l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, se li concedeix
una ajuda de 34.918,79 i l’import de l’ajuda pagada són
34.131,42; un poquet menys, 780 euros menys que també per
mor de la justificació la qual no va ser totalment la que hi havia
inicialment prevista com a inversió.

A l’Ajuntament de Manacor, 44.219,76 euros d’ajuda
concedida, que va acabar finalment amb una ajuda pagada de
43.502,45.

A la Mancomunitat de serveis públics insulars, 12.829,22
euros d’ajuda concedida i en total 11.758,15 euros d’ajuda
pagada.

A l’Escorxador i Serveis Càrnics de Palma una ajuda de
69.323,23 euros d’ajuda concedida i finalment una ajuda pagada
de 66.528,23 euros, un poc menys també del que tenia dret a
rebre, perquè no es va justificar la totalitat de la inversió.

I finalment, a l’Escorxador d’Inca 44.219,76 euros d’ajuda
concedida i 39.463,01 euros d’ajuda pagada.
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Això faria un total per al 2013, que es varen concedir
253.343,27 euros i vàrem acabar pagant 243.209,99 euros.

Quant a la mateixa línia d’ajudes, la qual, com dic, es va
publicar en Butlletí Oficial de les Illes Balears, per al 2014:
tendríem que a l’Ajuntament de Manacor, se li ha concedit una
ajuda de 58.361,70 euros, no hi ha import d’ajuda pagada,
perquè ha demanat pròrroga, perquè encara no han pogut fer
tota la inversió, és a dir que estam en un període concedit de
pròrroga.

Quant a Ramaders Agrupats SAT 4054, se li varen concedir
58.361,70 i encara està pendent de pagament aquesta quantitat,
però la té concedida i està pendent de pagament.

A l’Escorxador i Serveis Càrnics de Palma, SL, va solAlicitar
una ajuda i se li va concedir per 97.969 euros i en principi ens
consta com a pagada l’ajuda de 97.969.

El Consell Insular de Formentera té una ajuda concedida de
4.111,81 euros i està pendent de pagament.

La Mancomunitat de serveis públics insulars, 7.895,80 euros
d’ajuda concedida, també pendent de pagament.

I a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, 36.999,74 euros
d’ajuda concedida, ens ha demanat una pròrroga, està en la
mateixa situació que Manacor. 

El mateix passa a la Cooperativa Virgen de Monte Toro que
té 36.999,74 euros concedits i ens ha demanat una pròrroga per
fer les inversions que li resten pendents.

Aquestes són en principi les ajudes que en el 2013 i 2014
s’han habilitat directament als escorxadors.

Aquí hi ha una altra ajuda que es dóna, però que no es dóna
directament, és a l’escorxador de Palma, que, com saben vostès,
a més compleix un mandat o una PNL, una proposició no de llei
d’aquest Parlament, que és una ajuda a l’Ajuntament de Palma,
perquè després l’Ajuntament de Palma a través de Mercasa i
Mercapalma, donin també una ajuda per al manteniment de
l’escorxador de Palma, que abans era de Carnilla, com saben
vostès, i Carnilla es va dissoldre, i per tal que es pogués
mantenir l’escorxador de Palma obert, es va fer un conveni amb
Palma pel qual es concedeix una ajuda a l’Ajuntament de
Palma, però no als escorxadors, que és el que vostè em
demanava directament, i directament només són aquestes que jo
li he dit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé la Sra. Barceló i Martí, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Simplement agrair la informació donada pel
Govern. I en tot cas, si era possible conèixer la quantia del 2013
i 2014 atorgada a través de l’Ajuntament de Palma per al
manteniment i funcionament d’escorxadors. Evidentment agrair
les respostes del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

En 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):

Moltes gràcies, Presidenta. No li he comentat, li coment i li
apunt un poquet d’informació. Efectivament, el 2013 es donà
una ajuda a l’Ajuntament de Palma de 30.267,03 euros, a l’any
2013. I a l’any 2014 hi ha una subvenció de 176.888,48 euros.

Aquí l’operació que es va fer, una vegada eliminada
Carnilla, SA, bé, Carnilla, SA, només per informació, també li
dic, les pèrdues..., el que costava a la conselleria, al Govern...,
tenc des del 2000, però si vol, el 2007, 1.010.000 euros; el 2008,
1.111.784 euros; el 2009, 1.251.714 euros; el 2010, 1.161.038
euros; el 2011 n’hi va costar 936.271, i el 2012, 1.084.267
euros. És a dir, l’escorxador de Palma costava al Govern balear
a través de la Conselleria d’Agricultura, a través de SEMILLA,
més d’1 milió d’euros el darrer des del 2007, va començar ja el
2001amb 576.953; 563.000 l’any 2002, etcètera, una mitjana
anual de 929.783 euros els darrers 12 anys.

Nosaltres, quan vàrem dir no es pot aguantar aquest tema,
vàrem decidir que l’escorxador s’havia de tancar si no quedava
més remei, o que ho agafàs l’ajuntament, perquè no ens hem
d’oblidar que això són competències municipals. I vàrem arribar
a una entesa en què el Govern com a màxim destinaria 200.000
euros a l’Ajuntament de Palma cada any per al manteniment de
l’escorxador de Palma, perquè té més del 50% de la matança de
tota Mallorca, això també és vera, que sense l’escorxador de
Palma la situació era molt complicada de mantenir quant a
matança. I nosaltres vàrem decidir va ser: escoltau, no podem
anar a 1 milió d’euros, nosaltres, el Govern, hi destina 200.000
euros com a màxim. 

Què ha suposat això? Com dic, hem passat del 2009,
1.251.000; el 2010, 1.161.000; el 2012, 1.084.000, hem passat
a 30.000 el 2013 i a 176.888 en el 2014. Tot això mantenint un
servei que funciona, fins i tot millor en aquest moment que com
funcionava quan Carnilla, SA, era la que ho duia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que ja donem per formulada la pregunta RGE núm.
9025/14.
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3) Pregunta RGE núm. 9026/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a expedients a la Comissió Balear de
Medi Ambient.

I passam a la pregunta RGE núm. 9026/14, relativa a
expedients a la Comissió Balear de Medi Ambient. Intervé la
diputada Sra. Joana Barceló i Martí del Grup Parlamentari
Socialista, autora d’aquesta, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, la següent pregunta fa
referència a quina és la relació detallada dels expedients
pendents de resolució a la Comissió Balear de Medi Ambient.

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. Per contestar aquesta pregunta, és difícil
contestar exactament perquè això és viu cada dia, és a dir, cada
dia entren expedients, cada dia se’n resolen de cap a exposició
pública, o de cap als sotscomitès i de cap a la Comissió Balear
de Medi Ambient. Per tant, si li sembla li donaria dos flaixos:
un primer flaix, tancat pràcticament a 31 de desembre del 2014,
això suposaria que en aquells moments a la Comissió Balear de
Medi Ambient hi havia uns 309 expedients, hi havia 309
expedients que havien entrat dels quals 246 es trobaven
pendents d’aportació de documentació per part del promotor; 46
es trobaven en exposició pública i 17 es trobaven pendents
d’informe tècnic per part de la Comissió de Medi Ambient. Per
tant, hi havia 17 expedients que es trobaven pendents de
resoldre’s pel propi funcionament de la Comissió Balear de
Medi Ambient. La resta es trobaven o pendents de què ens
aportassin documentació el promotor o en exposició pública, a
l’espera que passassin a poder-se resoldre. Ho dic perquè això
és viu.

En aquests moments, amb les darreres informacions que hi
ha, que avui ja en seria una altra, segurament, perquè és cada
dia, a més es dóna la circumstància que darrerament n’entren
més, n’entren més perquè tothom es posa nerviós i tothom vol
treure els seus expedients, les darreres dades més actualitzades
que tenc eren: 307 els expedients que hi havia, ja veu que de
309 que teníem, ara estam en 307, dels quals 234 es troben
pendents d’aportació de documentació per part del promotor, 36
es troben en informació pública o pendents de taxa o similar, i
37 són els que en aquest moment tenim pendents d’informe
tècnic.

Ho he agrupat en tres grans grups, perquè nosaltres realment
en manejam 7 o 8 de grups, perquè una cosa és que estigui
pendent de taxa, una cosa és que estigui pendent d’informació
pública, etcètera. Però, en principi a dia d’avui, pendents de
resoldre’s, que ara en qüestió de dies farem un altre sotscomitè
i farem la permanent, etcètera, doncs en aquests moments en
tenim 37, i cada vegada, cada tongada que es reuneix la

Comissió Balear de Medi Ambient se’n solen treure entre 10,
15, 20 expedients.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, intervé la Sra. Barceló i Martí, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Som conscients que aquesta relació que es
demana és una relació viva, un dia és una i l’endemà ben segur
que serà una altra. Es demana a un moment determinat, quan es
respon a la pregunta, quina és la relació i per açò demanam, no
la relació numèrica del nombre d’expedients, la relació dels
expedients, perquè de fet aquesta pregunta el conseller ja me
l’ha contestada altres vegades, no és la primera vegada que li
faig, i la primera vegada evidentment es va donar la resposta
que pertocava, es va donar la relació, al costat de cada un de la
definició del projecte posava qui era el promotor i posava en
quina fase estava, si estava pendent d’informe, si estava
pendent..., en si la relació com estava.

Però es plantejava i es donava per part del Govern de les
Illes Balears, per part del mateix conseller, a un moment
determinat la foto de com estaven els expedients dins la
Comissió Balear de Medi Ambient. No ha suposat cap problema
respondre aquesta pregunta per part de la conselleria. I per açò
l’hem demanada, s’havia demanat, i com que som a finals de
legislatura i bàsicament es demanava una altra vegada la foto de
la data que sigui, evidentment perquè som conscients que
l’endemà en poden entrar 10 o en poden resoldre 20, a un
moment determinat quina és la relació dels expedients que
existeixen a cada una d’aquestes fases, a l’engròs evidentment,
perquè pendents de complementar documentació, evidentment
poden ser de molt de tipus, en som conscients, i que,
evidentment, tampoc no és el motiu d’interès d’aquesta
consellera. Però sí la relació d’aquests expedients que hi ha i a
partir d’aquí, aquesta era la pregunta, no només la relació
numèrica, evidentment, sinó la relació dels projectes que es
troben pendent de resoldre’s, sigui la fase que sigui, dins la
Comissió Balear de Medi Ambient.

Repetesc, és una resposta que a un moment determinat
s’havia donat amb molta claredat per part de la Conselleria de
Medi Ambient i que reiteràvem en aquest moment a finals de
legislatura, perquè es tornés contestar, conscients que és una
situació diferent a un moment determinat. I per tant, insistim si
ens pot facilitar, o llegir la relació detallada dels expedients
pendents de resolució a la Comissió Balear de Medi Ambient.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica, intervé el Sr. Conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sí, li puc llegir la relació, si
li sembla començaré pels 37 que es troben pendents estrictament
de la ..., i si vol que continuem amb tots els que han entrat,
supòs que amb cinc minuts no n’hi haurà prou, però llegiré fins
on em deixeu.

Vull recordar, de totes maneres, perquè quedi constància
també, que quan entràrem a la Comissió Balear de Medi
Ambient n’hi havia 777 d’aturats. És a dir, que hem arribat a un
límit on era important..., i no només n’hi havia 777, i no ho duc
aquí, sinó que els terminis de resolució han passat de dos anys
i catorze mesos, pràcticament, a dos/tres mesos, que això també
és important, és a dir, no entreté el paper ara allà dins, i això és
demostrable en qualsevol moment. És a dir que també és un
tema crec que molt important i que a la Comissió Balear de
Medi Ambient hem procurat que sempre faci avaluacions
mediambientals, no polítiques ni socials, sinó mediambientals.
Això mediambientalment és correcte? Sí, tira endavant. No és
correcte? Tira endarrera. Pot sortir? Pot sortir, però posant-hi
aquests entrebancs o això. Que després una altra administració
haurà de tenir en compte les qüestions socials, urbanístiques, el
que sigui, polítiques, ens sembla molt bé, però el que hem fet
amb això ha estat canviar la manera de funcionar d’aquesta
Comissió Balear de Medi Ambient, on s’aturaven expedients
per qüestions socials, polítiques, etcètera.

Bé, li llegesc els primers 37 expedients que li he dit que
realment es troben pendents d’informe tècnic, és a dir, aquests
ja són per anar al sostcomitè i a la Comissió Balear de Medi
Ambient: expedient 216. Pla de gestió de risc d’inundació.

Un altre expedient, el 219, ampliació reformat de l’EDAR
i nova EDAR de Bellevue.

El 220, centre de descontaminació i reciclatge de
Montecristo.

El 3412813, camp de vol d’ultralleugers.
L’expedient 17, aquest és el 2015 ja, però bé; l’expedient 17,

projecte d’urbanització de la carretera d’enllaç a Can Pastilla.
El 2881913, brollador de la Font de Sa Senyora.
El 1383411, l’aparcament de Ses Covetes.
L’expedient 66, revisió de les normes subsidiàries, el

planejament municipal, no em posen d’on és, però si vol després
li ho puc ampliar a un altre moment.

L’expedient 23, Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric.
L’expedient 1 del 2015, millora de la carretera a S’Estanyol,

circuit estratègic, la MA 6014.
L’expedient 190, quadres per a explotació equina al polígon

4, parcelAla 191.
L’expedient 19, reforma i ampliació de Ses Cases de

S’Estelrica per a agroturisme.
L’expedient 2, millora per a.... del 2015 també, són aquests

darrers que li dic, la millora de la carretera MA 6100 de Ses
Salines a Sa Colònia de Sant Jordi.

L’expedient 2, modificació, del 2014 aquest, modificació
puntual de les normes subsidiàries de planejament.

L’expedient 5, del 2015 també, legalització d’edificis
existents per a ús com a agroturisme.

L’expedient 1119112, projecte de vaqueria, formatgeria i
línia elèctrica de baixa tensió a S’Arangí.

L’expedient 16, projecte de reforma del Parc Verd de
Residus de Mancor de la Vall.

L’expedient 2047112, ampliació del Port Esportiu del Club
Nàutic de S’Arenal i ampliació de la platja.

L’expedient 17, modificació 1/2013 de les normes
subsidiàries.

L’expedient 204, endegament de llera a la desembocadura
del torrent d’Es Pou des Lleó.

L’expedient 1506909, Font de S’Aritja, Font des Teix i
planta d’envasament; L’expedient 21, substitució del
conductor soterrat de la línia de 30 quilovats de Sant Jordi
de Formentera.
L’expedient 223, centre de descontaminació i reciclatge de

cotxes.
L’expedient 65, modificació de les normes subsidiàries de

planejament.
L’expedient 75, legalització del centre de telecomunicacions

de la Serra d’Alfàbia.
L’expedient 83, nau d’estabulació en cubicles magatzem i

fossa de purins.
L’expedient 221, condicionament del terrenys per a treballs

agrícoles a la Finca de Binigarba.
L’expedient 2881813, el brollador de Sa Font Major.
L’expedient 114, reforma parcial i ampliació de

l’agroturisme al polígon 13, parcelAla 70.
L’expedient 127, revisió del Pla especial del Camí de

Cavalls.
L’expedient 146, revisió del Pla hidrològic de les Illes

Balears per al cicle 2015-2021.
L’expedient 160, ampliació de l’autorització per a gestió de

residus.
El 161, clausura parcial a l’abocador de Biniatria, aquest és

un expedient que ve de l’any 2011, si no està equivocat.
L’expedient 195, xarxa en baixa tensió de les aigües de

Pollença, a les parcelAles 69, 574 i 577.
L’expedient 741513, heliport de l’hospital de Formentera.
L’expedient 168, modificació puntual per a la restitució

urbana de Formentor.
I l’expedient 330513, projecte d’ampliació i restauració de

Sa Pedrera de San Esteban.

Aquests serien els 37 expedients que li he comentat que
tenim en tramitació pendents d’informe tècnic. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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