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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

i, en primer lloc, els deman si es produeixen substitucions. 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sra. Presidenta, Conxa Obrador substitueix Andreu

Alcover.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Margalida Capellà substitueix Antoni Reus.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Biel Company substitueix Rafel Nadal.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez substitueix Salva Aguilera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ja està? Moltes gràcies.

Compareixença del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre el Projecte de

llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença del

conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal

d’explicar els pressuposts de la seva conselleria per a l’any

2016.

Assisteix el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Sr. Vicenç Vidal Matas acompanyat de ... -no m’han passat la

“xuleta”, perdonin, no, ho he de dir, ho he de dir- ... de la Sra.

Catalina Inés Perelló i Carbonell, secretària general; del Sr.

Mateu Ginard i Sampol, director general d’Agricultura i

Ramaderia; del Sr. Joan Mercant i Terrassa, director general de

Pesca i Medi Marí; de la Sra. Joana Maria Garau i Muntaner,

directora general de Recursos Hídrics; del Sr. Sebastià Sansó

i Jaume, director general d’Educació Ambiental, Qualitat

Ambiental i Residus; de la Sra. Catalina Amengual i Morro,

directora general d’Espais Naturals i Biodiversitat; del Sr.

Guillem Rosselló i Alzina, director gerent del Fons de Garantia

Agrària i Pesquera de les Illes Balears; del Sr. Antoni Garcias

i Coll, director executiu de l’Agència Balear de l’Aigua i la

Qualitat Ambiental... no?, no hi és, és absent; del Sr. Joan

Ramon Villalonga, director gerent de l’Institut Balear de

Natura; del Sr. Josep Maria Ferrer i Terrassa, cap de Gabinet;

de la Sra. Glòria Franquet i Aroca, cap de Comunicació.

Molt bé. Doncs té la paraula el conseller per fer l’exposició

oral, sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Havia començat amb un bon dia, jo no sé si dir un bones

tardes, procurarem que continuï sent el bon dia. 

És la meva primera compareixença com a conseller en

aquest cas per explicar els pressuposts, acompanyat de la

presència del meu equip, moltes gràcies per ser aquí, per la

feinada feta durant aquest temps, per preparar aquesta

exposició, per preparar aquests pressuposts. Ha estat una tasca

dura i una tasca interessantíssima.

Posarem xifres a les polítiques que l’altre dia a la

compareixença vos explicàvem. Posam xifres, el difícil, passam

de les paraules als fets. Però evidentment no seria un bon

conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca si no

manifestàs que aquests són els pressuposts possibles, els

pressuposts possibles amb les condicions que Madrid exerceix

damunt aquesta comunitat autònoma. Per tant, evidentment

com a bon conseller he de reivindicar un major finançament i

un millor finançament per als nostres serveis públics, perquè

aquesta terra s’ho mereix.

A la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ens

hem marcat com a objectius clau d’aquests pressuposts la

recuperació de la dignitat dels nostres espais naturals protegits,

estar al costat dels pagesos i ramaders i els pescadors, i garantir

la qualitat dels nostres serveis públics. Quan deim això,

evidentment posam l’accent de la qualitat de l’aigua i en el seu

tractament.

El sector primari: l’agricultura, la ramaderia, la pesca, amb

el medi ambient, de vegades qualcú tendeix a establir-ho com

dues estructures diferenciades. En aquesta conselleria els

pressuposts, són prova d’això, ho mesclam. Evidentment des

del medi ambient feim polítiques agràries i des d’agricultura

feim polítiques ambientals, d’una forma transversal i conjunta.

Un bon exemple va ser la línia de marges que presentàrem ahir,

amb 4,5 milions fomentam els marges de recuperació les

margades de paret seca, les bardisses i tancaments ramaders.

Per tant, és una actuació des del punt de vista agrari per

conservar els nostres sòls, per conservar l’agricultura a segons

quines zones, però també no podem llevar que limita el risc

d’erosió de la nostra terra. Per tant, un clar exemple

d’interacció entre polítiques ambientals i polítiques agràries.

El pressupost de la nostra conselleria ascendeix a

180.954.877 euros. Aquest pressupost significa una petita

baixada del 0,43% respecte de l’any anterior. Explicaré aquesta

baixada del 0,43% posteriorment. Cal destacar que tenim 56,38

milions d’euros destinats als capítols 1, 2, 3 i 4, despesa

corrent, suposant un 4,69% menys. En canvi, en inversió, és

l’important, capítols 6 i 7, feim únicament un 1,61%, i tenim la

xifra de 124.860.747 euros. Per tant, com deia, la conselleria

realment ha incrementat el seu pressupost en inversió i despesa

de capital. Ha reduït, a causa del fraccionament de la

Conselleria de Medi Ambient en Territori. Per tant, el capítol

1 que era de 21 milions l’any 2015, el 2016 es redueix a 17
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milions; i el capítol 2, de despesa corrent, que el 2015 era de

4.147.000 passa el 2016 a 3.750.000. Per tant, aquesta lleu

reducció de pressuposts en xifres globals de la conselleria es

deu bàsicament a aquest fraccionament de la conselleria i

també a les despeses derivades dels interessos bancaris que

s’han vist reduïts.

Per capítols. Capítol 1, personal, hi destinam 17.619.130

euros, un 9,74% del pressupost. A capítol 2, despeses corrents,

3.750.245 euros, un 2,07% del pressupost. Capítol 3, 10.000

euros, un 0,01% del pressupost. Capítol 4, transferències i

subvencions corrents, 34.714.755 euros, un 19,18% del

pressupost. Capítol 6, que m’agradaria destacar, 54.675.416

euros, és a dir, un 30,21% del nostre pressupost. A capítol 7,

que són les transferències i subvencions de capital, que van

dirigides especialment a les empreses públiques, tenim

70.185.331 euros, un 38,79% del nostre pressupost.

Cal destacar que el pressupost de la conselleria es

complementa per l’acció del seu sector instrumental,

bàsicament ABAQUA que té un pressupost propi de

93.101.000 euros; IBANAT amb 18.650.000 euros; FOGAIBA

amb 66 milions aproximadament i SEMILLA amb uns 10

milions d’euros aproximadament, per tant, el sector

instrumental que es nodreix de les transferències de la

conselleria i dels ingressos propis.

Un cop donat els nombres majors de la conselleria,

passaríem a analitzar les dades direcció general per direcció

general.

Secretaria General té un pressupost de 14.387.195 euros,

que suposa un 7,96% del nostre pressupost. Aquí hem de

destacar que baixa el 27,15% en personal i el 5,47% en despesa

corrent, bàsicament per la divisió de les conselleries, com

anteriorment he explicat. Dels programes de Secretaria

General, m’agradaria destacar tot l’esforç fet de reducció de

despesa corrent. Cal destacar els (...) de transport per als agents

de medi ambient, amb 100.000 euros; innovació tecnològica

per als agents de medi ambient 75.000 euros i aplicacions

informàtiques amb 150.000 euros, on es troben les inversions

de la Comissió Balear de Medi Ambient, per millorar la

transferència i per millorar l’accés de la informació dels nostres

ciutadans. Per tant, la Secretaria General redueix en despesa

corrent, però invertim en millorar els mitjans dels nostres

agents de medi ambient i invertim perquè la Comissió Balear

de Medi Ambient sigui més transparent.

La Direcció General de Recursos Hídrics té un pressupost

de 98.031.792 euros, que suposa el 54% del pressupost de la

conselleria, distribuït en tres programes: proveïment d’aigua,

amb 29 milions aproximadament; sanejament i depuració, amb

uns 62 milions; i domini públic amb uns 5,8 milions d’euros. El

programa de sanejament i depuració d’aigües és el programa

amb més inversió d’aquesta conselleria, que suposa el 34,7%

del pressupost total.

Analitzant programa per programa, començarem per

proveïment d’aigües. En el capítol 4 té 3,6 milions ABAQUA

i diferents consorcis per tema de crèdits. Bàsicament ha baixat

aquesta partida un 12% perquè els interessos han baixat. En

capítol 7 transferim 25,2 milions bàsicament a ABAQUA, que

representa un 3% menys que l’any passat. En aquest cas es deu

també a la baixada dels préstecs i d’amortitzacions, i hem de

destacar les noves inversions, que hi destinam 820.000 euros.

Aquestes noves inversions van destinades a obres de millora de

Sa Costera, a la connexió de la dessaladora de Santa Eulària, a

obres a S’Estremera, a obres a l’IDAM de la Badia de Palma,

al bypass de Sa Marineta, i també tenim 1,8 milions més que

vénen d’un plurianual anterior, d’un plurianual 2014-2017, que

es farà una intervenció al dipòsit de Costa d’En Blanes,

inversions a Sa Marineta, també a l’IDAM de Palma i l’IDAM

de Formentera. Disculpin, IDAM són les dessaladores. A més

també, amb diferents consorcis que encara queden de gestió

d’aigües, en préstecs hi hauria 338.000 euros. Per tant baixam

aquestes partides, no baixam en inversió sinó que baixam en

interessos, en despeses financeres.

En sanejament i depuració d’aigües, en capítol 6

transferim..., en inversió realitzam 42.466.153, el que suposa

un 7% més de pressupost. Bàsicament va destinat a pagar

l’IVA d’ABAQUA, la reclamació dels fangs de 2014 -hem de

remarcar que és un cost que s’ha d’assumir perquè TIRME

cobra els fangs i des del 2014 no s’havien pagat, per tant els

incorporam dins aquest pressupost de 2016-; el cànon de

manteniment de totes les illes, de totes les instalAlacions

depuradores, és a dir, que funcionin les depuradores; i l’estat

d’aigües, el seguiment que feim a través del laboratori de la

direcció general, que puja un 17% respecte de l’any anterior.

Cal destacar aquesta pujada dins el laboratori, perquè és

important poder fer un seguiment de la qualitat de l’aigua,

perquè si no tenim el laboratori en condicions no podrem fer

les polítiques pertinents.

Dins aquest programa de sanejament, al capítol 7 transferim

20.241.340 euros bàsicament a ABAQUA, uns 11 milions que

aniran destinats a acabar la depuradora de Santa Maria, la de

Sant Joan, Ferreries i Binissalem; iniciar la primera fase a

Andratx, l’emissari de Ciutadella, l’inici de la depuradora de

Porreres i a Cala Tarida. A més els cànons per sanejament per

fer inversions a diferents ajuntaments amb 2,7 milions, i el

cànon a empreses públiques, també d’altres ajuntaments, amb

5,9 milions d’euros.

Dins el programa de domini públic hidràulic tenim, en

capítol 6, 1,4 milions d’euros, bé, 1.492.000 euros, que

bàsicament destinam a xarxa hidràulica, és a dir, a torrents, a

manteniment dels nostre torrents, 724.000 euros; a plans de

gestió de risc d’inundació, a la revisió del Pla hidrològic,

campanyes de conscienciació sobre la sequera, a tots els estudis

necessaris. Creim que començam un nou període de revisió del

Pla hidrològic i fer uns estudis de seguiment de com està la

nostra massa d’aigua, hi destinarem 454.000 euros. En capítol

7,  a través de..., transferirem 2.495.000 euros, 147, perdó,

2.495.147. Bàsicament van destinats a ABAQUA, amb un

projecte plurianual d’1.600.000 euros destinats a torrents, i

800.000 euros destinats a la neteja del litoral amb barques.

Cal destacar, dins la Direcció General de Recursos Hídrics,

doncs, que pujam el pressupost en un 2,63%; que garantim la

qualitat i la quantitat d’aigua, sobretot (...) amb la revisió del

Pla hidrològic; que gestionarem el risc d’inundació

desenvolupant el pla; i entre la Direcció General de Recursos
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Hídrics i ABAQUA el proper any s’invertiran 2.408.132 euros

als torrents de les Illes Balears.

Canviam de direcció, passam a la Direcció d’Espais

Naturals i Biodiversitat. Simplement el nom ja diu molt. Espais

naturals; posam en valor la figura dels nostres espais naturals

protegits. Té un pressupost total de 26.092.632 euros, que

suposa un increment d’un 14,42%. Es distribueix en els

següents programes: espais de rellevància ambiental, 200.000

euros; conservació i millora del medi natural, 18.692.000

euros; planificació forestal, 4,1 milions; gestió d’espais

naturals, 1,7 milions, 1,1 milions, perdó; espècies silvestres,

668.000 euros; i sanitat forestal, 465.000 euros. Anirem

analitzant programa per programa. 

M’agradaria destacar el programa d’espais de rellevància

ambiental, on es produeix un increment de partida; bàsicament

suposa un increment d’un 66%. Destinam 200.000 euros

bàsicament a fer tots els instruments de gestió dels nostres

espais naturals protegits: PORN, PRUG, (...) hem de fer front

a l’ampliació de Cabrera i hem de fer front a la planificació

d’Es Trenc Salobrar de Campos. Per tant amb aquests 200.000

euros farem aquest tipus de planificació. 

En conservació i millora del medi natural, dins aquest

programa és el programa bàsicament que dóna suport a

l’IBANAT, a l’acció de l’IBANAT; per tant tenim dins el

capítol 4 15.028.946 euros, que a més de l’IBANAT també

eixuga deute dels consorcis de La Gola, (...) i del Verger. I en

capítol 7, és a dir, en inversió transferida cap a IBANAT,

1.831.430; es dedicarà bàsicament al manteniment dels parcs

naturals, 365.000 euros; a la reforma de S’Arenalet d’Aubarca,

al funcionament del Parc Nacional de Cabrera i altres parcs i

àrees recreatives. En gestió forestal, passam al programa de

planificació forestal, és a dir, tot aquell que controla el risc que

prevenció d’incendis; en aquest programa tenim el capítol 6

amb 4.850.000 euros, que suposa un increment d’un 8,9%;

milloram, per tant, la lluita i la prevenció contra incendis, el

finançament; delimitarem els monts públics, acabarem les

pistes de Menorca i d’Eivissa, millorarem en vehicles a

Menorca i a Eivissa, la millora de mitjans aeris a Eivissa,

especialment al nou contracte es té previst que actuï un avió

conegut com a “zapatones”, per tant és un avió menut que pot

incrementar la càrrega perquè l’aeroport d’Eivissa ens suposa

un problema a l’hora de fer el transport. També canviarem de

disposició d’helicòpters, incrementam amb mitjans...,

perdonau, reduirem, canviarem un helicòpter gros per dos petits

i això ens donarà una major cobertura a la zona nord de

Mallorca i a Menorca. Per tant el que feim és incrementar el

pressupost per poder tenir més mitjans aeris per fer front als

incendis. A més també les faixes de seguretat.

En el programa de gestió d’espais naturals protegits, parcs

naturals, àrees recreatives i finques públiques, m’agradaria

destacar aquest programa, el programa 53301; en capítol 6

s’incrementa la partida en un 800%, passa de..., s’ha

incrementat la partida..., sí, no és cap error, és un 800%;

s’incrementa la partida en 1.045.000 euros; per tant per a la

gestió dels nostres espais naturals hi haurà una xifra total

d’1.175.000 euros. Crec que és la partida que puja més. Amb

aquests projectes es realitzarà la reparació dels aljubs de

Cabrera, 100.000 euros; projectes en els espais naturals de

Xarxa Natura 2000, 560.000; (...) a S’Albufera, restauració de

les cases d’Aubarca, restauració de les dunes d’Es Trenc, a

Formentera la restauració de les plaques solars de Can Marroig.

El control i la vigilància dels espais naturals protegits també

s’incrementa en 95.000 euros; aquest control es farà en el

fondeig sobre posidònia, especialment a Eivissa i Formentera,

passam d’uns 40.000 euros a uns 90.000 euros. I evidentment

si volem gestionar els nostres espais naturals hem de saber què

hi passa, per tant hem de tornar a habilitar les partides de

seguiment; per tant als estudis i seguiments d’hàbitats dels

parcs s’incrementa la partida en 345.000 euros, i divulgació i

comunicació, 75.000. 

Cal afegir que amb aquests doblers que estam..., amb aquest

esforç que estam fent sobre aquests programes d’espais naturals

hi ha també l’acció dels convenis que tenim amb empreses

privades, ja sigui Red Eléctrica o La Caixa, que sumaran a

aquestes polítiques.

Dins el programa s’espècies silvestres, conservació i

sensibilització, hi destinam 668.236 euros. En capítol 4, que va

destinat al Jardí Botànic i al COFIB, transferim 470.000 euros.

El COFIB veu incrementat el seu finançament atès que puja la

partida pel centre de recuperació de fauna de Menorca. Dins el

capítol 6 transferim..., en inversió hi ha 137.000 euros destinats

als plans de conservació de diferents espècies de flora i fauna

terrestre, i un capítol especial a les invasores, avui en dia tan de

moda, i la colAlaboració també respecte de les espècies marines

que es farà amb la Direcció General de Pesca.

Dins sanitat forestal en capítol 6 s’invertiran 256.000 euros,

que és fer el seguiment de les diferents plagues i amenaces que

tenim en sanitat forestal.

Per tant m’agradaria destacar que situam els espais naturals

protegits al capdamunt de la prioritat de la conservació, i hem

de planificar, gestionar i divulgar, són els tres eixos de treball

que ens marcam per a aquest any, i inculcar coneixement sobre

el risc del foc i continuar amb les tasques de prevenció i

extinció. És a dir, evidentment aquests esforços, aquest

increment d’aquest 9% en prevenció i extinció d’incendis, si no

l’acompanyam de la divulgació no ens servirà de res. 

Si em permeteu, passam a la Direcció General d’Educació

Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, que té un pressupost

de 4.897.805 euros, que suposa un increment d’un 2,68%... No,

disculpin, amb tants de nombres un s’embulla. ... significa del

pressupost un 2,68%, ha incrementat un 32% damunt el

pressupost de l’any anterior, quan vaig comparèixer aquí a

explicar les nostres línies polítiques vàrem explicar que

l’educació ambiental és una peça clau perquè la ciutadania

produeixi el canvi, perquè posi en valor els nostres espais

naturals protegits, perquè consumeixi producte local,

l’educació és la peça clau i la peça transformadora, per tant,

creim que havíem de recuperar... la recuperació d’aquesta

direcció general ve acompanyada també del seu pressupost.

Al programa de qualitat ambiental destinarem 747.000

euros; al programa de gestió de residus, 3.800.000; i al

programa d’educació ambiental, 240.000.
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Dins el programa de qualitat ambiental, 443B01, hem pujat

un 46%; a capítol 6, en gestió de qualitat ambiental es destinen

50.000 euros; a Agenda Local 21, 30.000; i a la promoció de la

qualitat ambiental, 30.000. Cal recordar també que durant

aquests anys a partir del pròxim semestre dirigirem la postura

comuna de les comunitats autònomes en temes ambientals a la

Unió Europa de l’Estat espanyol, per tant, ens hem de preparar.

Al programa de gestió de residus puja a 3.843.590 que

suposa un increment del 13%. Dins aquest programa de residus

cal destacar en capítol 4 la subvenció del Consell Insular de

Formentera d’1.736.000 euros, 300.000 per al transport de

residus del 2016 i 1.436.000 per al transport de residus de

l’anterior legislatura. En capítol 6 dins el programa de residus

hi ha 100.000 per a tasques de sòls contaminants. En capítol 7,

subvencions als plans directors de residus, hi ha 2.007.589

euros dels quals es destinen 1.900.000 a Mallorca, 44.798 a

Menorca i 55.000 a Eivissa i Formentera.

Dins el programa d’educació ambiental i societat, que té un

pressupost de 240.000 euros, hi ha un increment d’un 56%

respecte a l’anterior pressupost. En capítol 4 recuperam les

subvencions de l’educació ambiental a entitats sense ànim de

lucre i els premis als ecocentres amb una partida de 50.000

euros. Al capítol 6, educació ambiental, hi ha 190.000 euros

que es destinaran al servei d’informadors d’Es Amunts

d’Eivissa, a Sa Petrolera a Palma i als programes d’educació

d’activitats ambientals. Per tant, el que cal destacar és la

recuperació de l’educació ambiental com a un instrument pel

canvi.

Au, Biel, posa les orelles que ara ve Agricultura, vinga!,

concentra’t...

(Algunes rialles)

És que si no amb tants de percentatges us veia molt seriosos

i no sabia si estàveu desperts o si estàveu adormits.

Començarem amb la Direcció General d’Agricultura i

Ramaderia, té un pressupost total de 35.583.606 euros, que

suposa un 19,66% del pressupost total d’aquesta conselleria, es

distribueix en: infraestructures agràries, 986.000 euros, capítol

6; foment del sector agrari, 33.552.096 euros, que són els

capítol 4, 6 i 7, que suposa un 18,54% del pressupost de la

conselleria; ramaderia, amb 411.000 euros; qualitat

agroalimentària, 60.000; investigació i formació, 478.460

euros.

Dins el programa de formació del sector agrari, en aquest

pressupost que deia de 33.552.096 euros tenim en capítol 4,

13.822.000 que significa una reducció del 3,34%, bàsicament

per la reducció d’interessos a SEMILLA i a FOGAIBA. Cal

destacar que aquestes transferències es fan a SEMILLA,

FOGAIBA i l’Escorxador de Palma, a SEMILLA, 4,5 milions

d’euros; a FOGAIBA, uns 9 milions d’euros; i la subvenció per

a l’Escorxador de Palma, un plurianual fins al 2017 de 200.000

euros.

En capítol 6, 362.000 euros en agricultura que es

distribuiran per a la lluita i el control de plagues, el control de

plagues de quarantena, al foment de la sanitat vegetal, la

vigilància de l’ús de productes fitosanitaris i el pla de vigilància

d’ús de productes. En capítol 7 transferirem els... 17.987.733

euros bàsicament 5,5 a SEMILLA i uns 11,8 milions a

FOGAIBA. Aquests diners es destinen a dur a terme tot el que

són les polítiques europees i tot el que són les polítiques de

l’Estat i les subvencions de la comunitat autònoma.

Cal destacar que, evidentment, hem de fer front als

compromisos del PDR on hi ha totes les línies de

modernització del sector agrícola, d’incorporació de joves, el

suport de l’agricultura ecològica, continuarem apostant pels

productors de fruits de closca i garrovers, el foment de les races

autòctones, les ajudes a les assegurances agràries, donar suport

a les agrupacions de prevenció de sanitat vegetal i animal,

fomentar les races de ramaderia, foment de la activitat

associativa d’agricultors i ramaders, la reconversió del fruit de

closca, ajudes al sector fruiter, lleter, apícola i vinícola.

Evidentment, en aquesta gran transferència trobam tota l’acció

de FOGAIBA com a braç executor de la política agrària.

Dins ramaderia, dins el programa de ramaderia destacaríem

que tenim un pressupost de 411.000 euros, a capítol 4, 200.000

i en capítol 6, 211.000. Per tant, seguirem amb els controls i

vigilàncies de l’eradicació de les malalties amb aplicacions

informàtiques per facilitar el que és el transport amb moviments

dins les illes de la ramaderia i a fixar les pautes de control

d’entrada de bestiar de fora de l’illa.

Dins el programa de qualitat agroalimentària amb 60.000

euros impulsarem el catàleg d’aliments tradicionals, millorarem

la web Illes Balears Qualitat i seguirem defensant el nom de

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a les marques.

M’agradaria destacar el programa del qual em sent

especialment orgullós, el programa 714B04, d’investigació i

formació del sector agrari i pesquer, on IRFAP, que és l’Institut

d’Investigació, Recerca i Formació Agrària i Pesquera, treu una

línia pròpia, passam de 165.000 euros l’any passat a 258.000

enguany, a més (...) el 2015 aportava 180.000 per a

investigació i enguany passam a 220.000 euros, per tant en

investigació i formació, dins aquest servei, enguany hi haurà

478.000 euros, per tant, apostam clarament per la recerca i la

investigació per transferir coneixement al sector agrari i al

sector pesquer.

Si volen alguns exemples de programa de formació, hi

haurà la catalització i conservació de varietats tradicionals

d’ametller a Mallorca, el manteniment (...) colAlocació de

fruiters autòctons, catalització de les varietats hortícoles

elaborant les fixes divulgatives, hi ha tota una sèrie de línies

d’investigació que el que pretenen és transferir coneixement als

nostres pagesos, és a dir, transferir ciència, coneixement a

l’aplicació del camp.

En infraestructures agràries, en capítol 6, hi ha una inversió

de 486.000 euros, bàsicament en l’ampliació i el manteniment

de regadius, la zona d’Inca i la zona de Vilafranca i la

promoció de regadius dins les comunitats de regants, tenim tota

una sèrie de basses, volem tancar aquest cicle de l’aigua, volen

utilitzar aquestes aigües depurades per a reg. 
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Cal destacar doncs dins la Direcció General d’Agricultura

que l’objectiu és millorar la rendibilitat de les explotacions

agràries i del sector agroalimentari, en conjunt, aplicar les

polítiques del PDR, el PAC i altres ajuts amb tota agilitat i

simplificant el possible, promoure el consum de producte local,

potenciar l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera,

mitjançant l’IRFAP, les inversions en escorxadors, fomentar les

pràctiques agràries compatibles amb el medi ambient, donar

suport a les agrupacions de defensa sanitària i vegetal a

l’agricultura ecològica i a la producció integrada, associacions

de productors i, com he dit, cal tancar el cicle de l’aigua.

Perdoni que vagi un poc ràpid perquè es va fent tard i no m’he

d’allargar. 

Passam a la Direcció General de Pesca i Medi Marí, que no

per la darrera, Joan, no és la menys important, destacar que

aquesta direcció general, també és una direcció general

recuperada per donar la importància que es mereix al sector

primari de la pesca. Té un pressupost de 2 milions

aproximadament, que suposa un increment d’un 1,1%. Té dos

programes al seu interior, el programa de recursos marins i el

programa del sector pesquer, d’ordenació del sector pesquer. 

Al programa de recursos marins té en capítol 6 s’inverteixen

515.000 euros, bàsicament en la vigilància i el seguiment de les

reserves marines, 200.000 euros; evolució i conservació dels

recursos marins, 150.000; gestió sostenible del jonquillo,

52.000; seguiments dels cetacis, 58.000, i evidentment també

la colAlaboració amb LIMIA, que és el laboratori que tenim a

Andratx.

Al programa d’ordenació del sector pesquer s’inverteixen

332.000 euros en capítol 6 bàsicament en cursos de formació

per al sector i en les mesures de control, inspecció i (...) del

sector pesquer. Cal destacar que estam esperant l’articulació

del FEMP per poder desenvolupar totes les polítiques del

foment de la pesca sostenible i l’adaptació a la política europea

del sector pesquer.

Per tant, dins la Direcció General de Pesca destacaríem el

suport amb fons propis a les confraries de pescadors i a les

seves federacions, promoció del producte, foment de la pesca

sostenible, impuls de les reserves marines i evidentment el

decret pesca turisme que serà un dels instruments per a

generació de rendes als pescadors alternatives a la seva

activitat, a més un no clar a les prospeccions.

Si algú ha pogut seguir tota l’explicació són uns

pressupostos complexos evidentment, però que fan una aposta

clara, com he dit al principi, per dignificar els espais naturals

protegits, per estar al costat del nostre sector agrari, ramader i

pesquer i per fer que tots els nostres serveis públics siguin el

més dignes possible.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, i sobretot gràcies per la seva

concreció. Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps

màxim de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin

preparar la formulació de preguntes o observacions per la qual

cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de la

sessió o si podem continuar... Continuem. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit es

procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris, el conseller

pot contestar globalment totes les preguntes o observacions

formulades o bé contestar individualment, què ...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Individualment..., no, tranquils...

(Rialles)

Contestaré de forma conjunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies! Comencem, pel Grup Parlamentari Popular

té la paraula l’Hble. Sr. Gabriel Company per un temps de deu

minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Molt bé, moltes gràcies. El primer de tot és donar la

benvinguda al conseller i també a tot el seu equip i esperar que

tenguin una molt bona aplicació d’aquest pressupost, un

pressupost, conseller, que..., ja li ho he comentat abans, abans

d’entrar aquí, que crec que té coses molt continuistes, molt,

molt continuistes, per la qual cosa ho he d’estar content perquè

vol dir que està ben fet i per tant que el conseller ha aplicat el

seny que sempre li atorgo i no ha canviat pel fet de canviar,

però un pressupost que en alguns apartats ja es veu que passarà

pena durant aquest pròxim any i passarà pena no només el

conseller, sinó que també en passaran alguns sectors, el sector

primari ben segur.

N’hi ha d’altres que veig que, efectivament..., bé,

s’incrementen partides i el que faré jo pràcticament en aquesta

comissió serà demanar-li, tot i que ha anat donant dades, però

així quedarà enregistrat i ho podré mirar amb tranquilAlitat, el

que faré serà demanar-li sobretot desglossaments, perquè no

entraré en el que és el continuisme que hi ha en determinades

històries i determinades inversions que em preocupen, em

preocupa que no n’hi hagi més i com que jo m’he trobat amb la

mateixa circumstància que es troba el Sr. Conseller supòs, idò

la lluita i la batalla amb la Conselleria d’Hisenda, és constant

i jo crec que l’ha de mantenir perquè si no, qui ho passarà molt

malament,  ja li ho he dit, serà el conseller, seran les

determinades infraestructures que tenim ja siguin d’abastiment

d’aigua, ja siguin de depuració i seran alguns sectors com són,

per exemple, el pesquer i l’agrari.

Començam idò ..., per seguir una mica l’estructura, en

temes de recursos hídrics el que li demanaria al conseller són

una sèrie d’explicacions i desglossaments, n’ha fet alguns, però

jo com que no he tengut ni temps, com dic, de prendre nota,

m’agradaria saber-ho, i un tema un poc filosòfic, és demanar-li,

per què no utilitza el que paga menys d’interessos i de préstecs

per fer més inversió?, és a dir, jo sé més o manco el perquè,

però m’agradaria que vostè em donàs també la seva
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contestació, aquí l’ideal seria que tot el que s’ha reduït de pagar

interessos i de pagar préstec, amortització, vostè ho hagués

tengut disponible per fer més inversió en el que és el programa

441A, de proveïment d’aigües.

I després, m’agradaria que en aquell programa, el 441A, em

fes el desglossament de les inversions, si no li sap greu

m’agradaria que em digués a tal inversió quins doblers hi posa

el Govern balear o si tal inversió és una inversió que finança el

govern estatal i, per tant, nosaltres el que feim és un seguiment

que de vegades molta feina hi ha.

Quant al programa 441B, de sanejament, bé, aquí com vostè

sap això..., parlam del cànon destinat a manteniment i també a

inversió. També m’agradaria saber un poc de desglossament,

a veure on aniran aquestes partides, segur que les té perquè

això, bé, nosaltres ho hem tengut sempre, jo sempre que he

vengut aquí les tenc, encara duc les que tenia i, per tant, segur

que m’ho podrà donar.

Vostè té aquí damunt la taula un problema que ens va caure

l’anterior legislatura que és el dels llots de depuradora que és

el que fa que li hagi de pujar el pressupost. No és que pugi res

més en inversions, pel que he vist, que crec que és una cosa que

hauria d’intentar resoldre el conseller, però sí que té un

problema de llots de depuradora que el Consell de Mallorca o

Tirme a través del Consell de Mallorca, li demanarà i té un

parell d’anys aquí pendents que estan per allà judicialment

pendents de veure qui els paga. 

Per tant, quant a sanejament sí que m’agradaria que ens

donàs també aquell desglossament de depuradores que vostè

farà noves amb doblers d’aquí i quin doblers té prevists de

Madrid. El que ha començat dient vostè que el pressupost

possible és segon allò que Madrid ens deixi canviï la cançó,

conseller, perquè a Madrid, hi hagi qui hi hagi, sempre ho

tendrà complicat, sempre ho tendrà complicat. Hem de veure de

Balears quines inversions hi pot fer i si després poden ser de

Madrid encantat de la vida, això tant de bo.

En el programa 512, domini públic, jo el que veig és que

pràcticament és el mateix que teníem nosaltres, amb les

partides ben iguals, excepte que hi ha un alt càrrec més amb

56.000 euros. 

M’agradaria també un detall de torrents que farà nets i

l’impost que destina a cada torrent, és a dir, quins torrents són

i quin import hi destina.

La partida 61106 m’agradaria que també me la desglossàs,

del programa 512, ho dic per si la seva directora general, idò,

perquè supòs que vostè, conseller, a segons quin nivell no hi

podrà baixar, però sí que té el seu equip que segurament hi

podran arribar i donar-nos llum. 

I el desglossament del capítol 7 del programa 512 també

m’agradaria que ens ho donàs. 

Quant a la Direcció General d’Espais Naturals i

Biodiversitat, desglossament també del capital 4 i 7. Ho dic

perquè jo ho vaig aprendre del Sr. Carbonero això, que deia,

aquesta manera que tenim de debatre els pressuposts no serveix

per a res, i efectivament, no serveix per a res si no tenim les

partides a nivell baix, a nivell de quan deim els que venim de

l’empresa privada dels set dígits, set dígits sabem exactament

del que parlam, tres dígits no sabem res. Aquí també interessa

baixar aquí baix, ho dic pels altres grups que supòs que també

els interessarà conèixer en detall les coses. Per tant, el

programa 533A, desglossament del capital 4 i 7. 

Veig que hi ha una baixada de la despesa de personal, no

entenc molt bé per què, supòs que hi ha una explicació i sé cert

que me la donarà el conseller. 

En la planificació forestal també m’agradaria veure aquell

desglossament del compte 64, les inversions que tenen

previstes fer-s’hi. 

En la gestió d’Espais Naturals, el 533D, m’agradaria veure

també aquest desglossament perquè és una partida important,

1.175.000 euros, el desglossament d’aquest capítol 6. 

A les espècies silvestres està pràcticament igual. Ho dic

perquè la filosofia de farem, farem, però veig que és

pràcticament igual, per tant, estan fent ben bé el mateix que

fèiem a l’anterior legislatura pràcticament.

En la gestió de sanitat forestal, també està ben igual

pràcticament, però tengui en compte una cosa, conseller, jo en

això vaig tenir una desgràcia i també un avantatge i és que jo

tenia 100 milions d’euros més que vós de pressupost i això

permetia que durant l’any es poguessin fer determinats

moviments sense tocar el pressupost global de la conselleria,

que això és el que dirà Hisenda. Ho dic perquè, conseller, crec

que ho teniu molt més ajustat, tendreu molt poc marge

d’actuació, i jo en això tal vegada en tenia un poquet més i

podia posar mà a qualque caramullet més que a altres partides

que eren importantíssimes i que per a aquest sector poc feia

molt. Nosaltres hi vàrem posar 1milió d’euros més durant el

període per fer tractament precisament de sanitat forestal.

Quant a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia ho

deixaré el darrer també i la de Pesca. 

La d’Educació Ambiental amb la gestió de residus

m’agradaria aquell desglossament de la 443C, del compte, un

desglossament dels capítols 4 i 7 maldament ens repetim. 

Quant a Agricultura i Ramaderia, bé, m’ha fet un parell de

desglossaments de les obres a realitzar en infraestructures en

regadius, no les he pogut agafar totes, m’ha parlat de Vilafranca

i d’algunes més. M’agradaria veure què hi ha perquè és veritat

que és important la inversió que facem en regadius, en aigües

depurades. Crec que és important i convé donar-li continuïtat

maldament, més o manco, he vist també que n’hi havia.

Em preocupen un parell de coses, conseller, i crec i ho dic

amb ànim d’ajudar, m’heu d’entendre perquè ho dic amb ànim

d’ajudar, em preocupen un parell de coses. Si seguiu amb el

tema del PDR en aquesta línia, si seguiu posant-hi el doblers

que hi posau enguany, en acabar el període perdreu 70 milions

d’euros, només n’hi ha 140 o 150 dins tot el pressupost dels set

anys. Em preocupa que us queden només 804.000 euros per

treure tot un seguit de línies d’ajuda, 804.000 euros de la
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comunitat autònoma que es transformen en 1.539.000 de tot,

per treure línies forestals, línies de diversificació, línies de

cooperació, LEADER, etc. Conseller, no us basta, no us basta

de cap bolla ni una. Heu tret un seguit de línies, la darrera la de

marges que està posada, que aquesta ve del plurianual que us

vàrem deixar firmat, aquest l’hauríeu de defensar amb ungles

i dents, que Hisenda no els vos toqui perquè inclou tot un seguit

d’inversions importantíssimes, però no us basta, eh?, no basta.

Tendreu problemes l’any que ve per treure les línies d’ajudes

de defensa de les races autòctones i de les varietats vegetals

amb la PAC quan l’hagueu de fer. Aquí no hi ha el pressupost,

és preocupant, conseller, moltíssim. 

Un tema que és preocupant és que no heu previst res del

FEM, no el teniu firmat però no heu previst res. El vos donarà

en un mes o el que sigui i no tendreu doblers damunt el

pressupost per posar doblers als pescadors. I aquest era un

capítol també importantíssim.

Teniu la sort que us arriben 4 o 5 milions d’euros més

d’inversions que vàrem negociar de la Unió Europea, que

aquestes compensen 1 milió i busques que ens va caure del

ministeri de Madrid, però teniu la sort que n’arriben molt més,

però em continua preocupant que teniu un pressupost que us

fallarà, us farà aigua en un seguit de coses que són importants

per a aquesta conselleria i em preocupa.

Dit això, SEMILLA el mateix. Dins SEMILLA, al sector

lleter, que és el més malmenat de tots, li llevau 200.000 euros

damunt 900.000, li llevau 200.000 euros, no ho entenc. Baixau

el sanejament, quan estau dient si la vostra companya Fina

Santiago ho sap vos afusellarà al amanecer perquè aquí va

venir aquí i es va escandalitzar, estau baixant els doblers que

destinau al sanejament de la cabanya animal.

En temes de llavor certificada em preocupa, posau 121.000

euros. M’agradaria que em diguéssiu de quina llavor estau

parlant. 121.000 euros no serveixen per a res o serveixen per a

molt, segons on us dirigiu. 

I en tres o quatre segons acab, presidenta, perquè ja anam

fora d’això.

En tema d’IBANAT, conseller, valorant que continuau

mantenint i fins i tot incrementant algunes partides, crec que en

teniu d’altres que també les hauríeu de tocar.

Se m’acaba el temps, però tendrem temps de debatre. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Sr. David Martínez per un temps

de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors

diputats de la comissió. Bé, anirem des de la part de dalt fins a

baix, (...), ja contestarà al Sr. Company tot el desglossament de

tots els programes i tendrem més informació.

No entrarem en detall. El que sí hem vist des del principi,

quin percentatge hi ha entre els pressuposts de la CAIB, del

Govern balear, ens sorprèn el percentatge que hi ha respecte

altres conselleries, com Salut, que és la que se’n du la majoria

del pressupost, un 39,6%; seguida per Educació i Universitat

amb un 23,6%; i ens trobem que Medi Ambient, Agricultura i

Pesca està en el 5,2%, molt lluny. Bé, ens preocupa aquest

desequilibri entre conselleries de percentatge... hi ha raons pel

tema del rescat ciutadà que donam suport i aplaudim, però

hauria estat bé un augment significatiu, encara que fos en

programes no destinats o que es podrien emprar en ingressos

com l’ecotaxa que es preveu o sembla que estan inclosos dins

el pressupost. Estaria bé si té previst o no aquesta despesa.

I no veim aquestes inversions que podrien anar a Medi

Ambient en la seva conselleria, d’aquests ingressos que en

teoria estaran destinats per a Medi Ambient, entre altres coses.

I bé, ja es veurà com s’aplica.

Bé, de la part de totes les conselleries del percentatge, volia

un poc (...) en aquesta situació. I clar, l’augment no és

significatiu respecte del 2015, i al contrari del Sr. Company sí

que ens preocupa aquest continuisme del Partit Popular.

Volíem un canvi, hi ha hagut un canvi positiu en certes partides

i programes, que aplaudim, gairebé en petites quantitats, que

està molt bé.

Jo crec que està molt bé invertir en inversions, inversions ja

siguin en transferències, capitals en inversions reals. Però

també jo crec que és important mantenir o cuidar al personal,

als recursos humans. No sé si era molt complicat o no incloure

dins els pressuposts, no sé si està previst dins, el retornar els

llocs de feina que el Partit Popular va acomiadar els

treballadors d’espais naturals protegits, la passada legislatura.

No crec que sigui molt, varen ser unes 20 persones. I bé, va ser

d’una manera un poc dubtosa jurídicament. No sé si ho teniu

previst... en principi segons els nombres no ho contemplen

aquí.

També tenia el dubte que ha assenyalat la seva companya

d’aquesta rebaixa d’un 33% en el personal del programa de

conservació i millora del medi natural i hem vist que potser que

hagi passat a transferències corrents. Tal vegada pots dir en

quina... per què aquest canvi.

Després en transferències corrents sí que hem vist que hi ha

hagut un augment en dos programes en concret, com el de

gestió de residus i també en la conservació i millora en el medi

natural, 2 milions en gestió de residus i 1 milió en la de

conservació i millora del medi natural. Crec que ho has dit a

l’inici que hi havia tantes dades que m’he perdut, tal vegada...

(Remor de veus)

Bé, com que està enregistrat ho tornarem mirar.

I bé, sí que havies dit que era per a transferències als

consells insulars. I bé, açò ens alegra molt.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 15 / 5 de novembre de 2015 297

 

I bé, en l’exposició has comentat que hi hauria un augment

o un reforç i un esforç en el que és la vigilància de la posidònia

a Eivissa i Formentera, que aplaudim, però no estaria demés

també mirar les altres illes, Menorca i Mallorca també, sobretot

tant els recursos materials per a la vigilància de les costes, que

hi ha un dèficit que estaria bé intentar d’alguna manera

solucionar, perquè posidònia n’hi ha per totes les Balears,

encara que hi hagi una emergència, hi hagi més pressió turística

a Eivissa i Formentera, jo crec que estaria bé, o creim que

estaria bé que es tinguessin en compte la resta d’illes.

I després havia mirat el tema de la territorialització de la

inversió, el desglossament més o menys en programes i en illes.

I bé, ens ha sorprès que... hi ha sis capítols o programes, no sé,

en inversions reals i cinc dels sis programes o inversions són

indeterminats i no hi ha aquest desglossament. No sé si podies

indicar quina és la raó. I en la que sí està territorialitzada, que

és la d’infraestructures hidràuliques i manteniment en xarxa de

depuradores, sé que no és fàcil, hi uns criteris que no és només

per la població, emprem aquest criteri un poc per facilitar

aquests càlculs. Hi ha un petit augment per a Mallorca,

incloent... bé, l’illa de Mallorca sí que està compensada, però

queda una petita descompensació per a Menorca i Eivissa de

percentatge d’inversió, de quantitat de doblers que hi anirien...

Per exemple, si sumem la població de Menorca, Eivissa i

Formentera, seria un 30% de la població i la inversió prevista

per a Menorca, Eivissa i Formentera arribaria a un 20%, un

10% menys del que li tocaria per la població. Bé, un criteri...

Després t’ho explicaré més tranquilAlament.

I el tema de les inversions indeterminades, que no està

desglossat per illes. No sé quina és la raó perquè això sigui així.

Ho he descarregat avui i ho he mirat així de primer cop.

I en principi seria (...). Hi ha molts més dubtes, però bé,

com que ja ha de contestar al Sr. Company, segurament hi

haurà més dubtes encara. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Passem al Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca. Té la paraula l’Hble. Sra. Margalida

Capellà per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, per l’explicació.

Tenia una sèrie de dubtes que ja m’ha aclarit, supòs que quan

faci aquest desglossament, encara tendrem una mica més de

feina per anar entenent el pressupost. 

En qualsevol cas jo voldria destacar que donam suport a les

prioritats que s’ha marcat vostè i el seu equip en matèria

d’espais naturals, la qualitat dels serveis públics i després això

que vostè ha explicat, estar al costat de pagesos, ramaders i

pescadors i les polítiques i accions concretes que pensa dur a

terme. Segurament ara explicarà més com es concreten

cadascuna d’aquestes polítiques i accions.

I jo en concret li volia donar l’enhorabona per allò que ha

explicat vostè i que he anat veient en el pressupost, pel que fa

a inversió en transparència a la Comissió Balear de Medi

Ambient, jo crec que això serà l’estrella de la seva conselleria

en el temps: innovació, formació i especialment en matèria

d’R+D+I. Això que ha explicat vostè d’aquests 470.000 euros

per a investigació, desconec si abans s’havia fet, però bé, venint

de la Universitat..., això s’hauria de notar, s’hauria de notar

sobretot en la transferència del coneixement al sector.

I per descomptat aquest augment del 800% del pressupost

per a espais naturals, no l’havíem tengut mai, perquè no s’havia

desmantellat mai tant el que és la xarxa d’espais naturals. I

aleshores és un augment que fa justícia al que ha passat aquí els

últims quatre anys i esperem que pugui continuar aquesta

política. També li volia demanar com es tradueix això en el

personal, ja li ho ha comentat el company de Podem i

segurament vostè ens ho contestarà.

Per part meva cap pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passem ara al Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula

l’Hble. Sr. Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per evitar reiteracions, ens

apuntam als dubtes que s’han plantejat i esperam les respostes.

Només volem insistir que fa falta el desglossament i ens

agradaria que el conseller ens expliqués concretament en el cas

de la depuració i dels torrents, on pensen invertir, quines

reformes, per quina quantitat i quines noves infraestructures o

quines ampliacions pensen fer. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Sra. Patricia Font per

un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Benvingut el conseller i el seu equip i

gràcies per les explicacions.

Jo tampoc tinc cap pregunta, esperaré les respostes de les

preguntes que ja s’han fet.

Només vull dir que a nosaltres ens semblen molt bé les

línies de treball, tot el que sigui fomentar l’educació i la

formació ens sembla correctíssim. Fomentar també el

coneixement del producte local i potenciar-lo crec que també

és fonamental per a la nostra economia i també per al nostre

medi ambient. 

Evidentment hi ha una preocupació i ja li ho vam comentar

en el seu moment pel tema dels recursos hídrics.

I després també amb el tema..., per les notícies que van

sortir darrerament dels ajuts cap a la llet.

I bé, ja acabo. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Això és brevetat, eh? Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Sra. Olga Ballester. Interveniu les dues?

Cinc minuts per a Sílvia Tur i cinc minuts per a la Sra. Olga

Ballester.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, bones tardes, Sr. Conseller, i a tot

el seu equip els felicit per delectar-nos amb la seva agradable

companyia. I ho he de dir així de clar, també la companyia del

Sr. Company em delecta, ho he de dir, ...

(Remor de veus)

...perquè li estic agafant estima des que som per aquí cada

setmana.

(Remor de veus i algunes rialles)

Bé, Sr. Vidal, vostès han aconseguit que recuperem la

ilAlusió, no es pot dir més clar, ni més alt. Hem recuperat la

ilAlusió perquè després de nou anys i així el Sr. Company

entendrà que només va adreçat a ell, que no se senti l’objectiu

de les meves crítiques, però després de nou anys de patir, de

reclamar, d’explicar, de lluitar i de dialogar per aconseguir un

pressupost digne per als espais naturals d’aquestes illes,

començam a veure llum, està bé, han passat nou anys,

començam a veure llum. Per tant, per aquest fet ja els he de

donar l’enhorabona. 

Crec que l’increment del 800% és una aposta, no decidida,

sinó claríssima i manifesta. Vostè ha dit en moltes

intervencions, en plenari, que aquesta seria la legislatura de la

mar i evidentment ho diu en el benentès que això no significa

en cap cas que no sigui la legislatura del sector agrícola, del

pesquer ni de cap altre sector que es troba sota la seva

responsabilitat, però crec que sí era absolutament

imprescindible i necessari que algú s’ho cregués de veritat. I

arriben i vostès demostren en el pressupost clarament el seu

compromís. I, per tant, jo els ho he d’agrair profundament,

perquè tenim necessitats d’emergència i no poden esperar més.

Necessitats que si no són ateses comprometen molt seriosament

la nostra imatge turística, la nostra qualitat de les aigües, la

qualitat del nostre producte turístic, importantíssim, i la nostra

qualitat de vida en definitiva. Per tant, per tot això els he de dir

gràcies.

Després si em permeten, desgranaré alguns temes.

Dit això, també em complauen les mesures que vostè ha

anunciat per reforçar els mitjans dels serveis d’extinció

d’incendis, sobretot aeris, i també terrestres, però especialment

aeris a les Pitiüses. I per què dic Pitiüses? Perquè tot allò que

facin per millorar els mitjans aeris a Eivissa, evidentment afecta

molt directament a Formentera. Per tant, em don també per

satisfeta, igual que segurament també ho faran ciutadans i

ciutadanes d’Eivissa.

Vostès han fet també una aposta decidida per augmentar

zones i espais protegits tan marins com terrestres, sobretot

marins, a les Illes Balears i això és evidentment una

grandíssima notícia. Sé que també serà complicat després

mantenir-los, perquè una cosa és declarar-los i l’altra és

mantenir-los, però sí que m’agradaria fer una reflexió i és que

mai tant com ara, com el 2015, hem tengut una demanda tan

uniforme de tots els consells insulars, fins i tot d’hotelers i fins

i tot d’ajuntaments de distints signes polítics, demanant creació

d’espais protegits. Això està passant a Calvià, a Santa Eulària,

a Formentera, lògicament a Mallorca i a Menorca que

evidentment són el paradigma i, per tant, no fa falta ni

esmentar-ho pràcticament. I sent realistes sabem que serà una

feina difícil mantenir tots... bé serà una feina difícil declarar-los

i molt més difícil després mantenir-los, per això és important

assentar unes bases serioses per donar estructura a tot el cos

tècnic que ha de permetre i ha de fer això possible.

Recursos hídrics. Veig clarament també una intenció de

continuar fent feina per mantenir les instalAlacions de depuració

i de proveïment d’aigua. I aquí sí que vull dir per ser justa, que

com a mínim a l’illa de Formentera fins ara els darrers quatre

anys ens hem sentit molt ben tractats. Per tant, això ho he de

reconèixer i si en aquest sentit hi ha d’haver continuisme,

benvingut sigui.

M’interessa també saber quins plans d’actuació o quin

pressupost pensen destinar a canvi climàtic. Potser ho ha dit,

Sr. Vidal, però no ho he sentit, perquè ens ha dat molta

informació i no se sent tan bé des d’aquí. Hi ha un pla d’acció

2013-2020 i m’encantaria saber quines línies d’actuació pensa

prioritzar dins el seu pressupost per fer front a aquest pla

d’acció.

Sobre pagament de residus evidentment també estic molt

satisfeta, no del tot, no del tot, però entenc que encara tenim

marge de negociació. 

I després m’agradaria anar finalitzant per parlar de

programes de conservació i investigació, perquè sí que és cert

que hem fet molta incidència en la importància de vigilar els

espais ambientals, espais protegits, però també és molt

important fer accions de conservació, que han estat

absolutament desmantellades i el resultat ha estat un

desmantellament dels plans de conservació. Per tant em faria

molt feliç escoltar que si no a curt a mig termini...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, vagi acabant.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Vaig acabant. ...si tendrem possibilitat de millorar aquest

àmbit. 

I després llei de paisatge. No sé si vostès contribuiran a fer

possible la llei de paisatge amb la Conselleria de Territori i

Energia. I..., bé, si de cas deix per a la rèplica dos punts més

que volia dir, per no robar temps a la meva companya.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 15 / 5 de novembre de 2015 299

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ballester...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Bona tarda, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, muchas gracias

por su comparecencia, y a todo su equipo. Yo seré muy

concisa. A mí me gustaría, porque el programa está muy bien,

lo que aquí está propuesto, pero me gustaría exactamente si me

podría decir, o sea, qué proyecto y qué presupuesto hay, y

sobre todo el proyecto, para el tratamiento de lodos en Ibiza, o

sea, qué tiene usted pensado para tratar ese problema y el

presupuesto que tiene. Lo mismo en Menorca, el proyecto y el

presupuesto para el tratamiento de lodos.

Después también me gustaría saber cuándo se piensa

finalizar la interconexión de las desaladoras, o sea la

finalización del proyecto. También si me podría comentar qué

nuevas depuradoras se tiene previsto finalizar en 2016.

Y también quiero comentarle que he visto que van a...,

bueno, hay en marcha un proyecto para potenciar las razas

autóctonas, y me gustaría saber qué razas..., como conozco a

personas que están trabajando en este tema, a ver si tiene

presupuesto para esta potenciación de razas autóctonas y en

qué consiste. 

Y después también quiero comentarle, en cuanto a la

limpieza de torrentes, exactamente qué torrentes. Y recordar

que para el cuidado de la posidonia es muy importante las

aguas limpias y oxigenadas y que haya cambios de salinidad;

entonces es muy importante que todos los torrentes lleven agua

limpia, sin substancias, y además muy importante también que

gestionemos un poco los lodos, no intensificar tanto el abono

de los campos porque están contaminando los acuíferos, esos

acuíferos también luego llegan a las aguas, y todo esto también

afecta a la posidonia. 

También quiero comentar que me gustaría que usted fuera

más beligerante con el Gobierno, porque no puede ser que

recaudemos 40 millones de euros con el canon del agua y usted

no se quede con nada; entonces me gustaría que insistiera a

quien tenga que insistir para que por favor le diera una buena

partida; igual que la ecotasa, no puede ser que los ciudadanos

estén pagando impuestos finalistas y después que no reviertan

a su conselleria, o me imagino que revertirá muy poquito.

Y también, por último, no sé si lo tengo que decir aquí, pero

creo que es una idea buena y que lo está pidiendo mucha gente,

si sería posible que su conselleria, la de Trabajo y la de

Educación se pusieran de acuerdo para hacer un ciclo

formativo, tanto de grado medio como de grado superior, sobre

explotaciones agrarias y ganaderas con metodología

innovadora, para potenciar que el campo no se acabe

extinguiendo.

Y por último, ya, ¿cómo va a revitalizar el sector lechero y

con qué presupuesto?

Y por ahora ya está. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. I per acabar té la paraula, pel Grup

Parlamentari Socialista, l’Hble. Sra. Silvia Limones per un

temps de deu minuts..

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Queremos agradecer la

explicación del Sr. Conseller y la presencia de su equipo, y yo

lo que quería comentar es que, puesto que el presupuesto del

Govern en general ha dado prioridad a otras cuestiones como

sanidad, educación o servicios sociales, el presupuesto de

medio ambiente ha quedado un poco más ajustado, pero aún así

considero que se da prioridad a tres direcciones generales que

son muy importantes, que son las de recursos hídricos,

agricultura y ganadería y espacios naturales, y vemos que

prácticamente todas las partidas han aumentado un cierto

porcentaje, excepto las que disminuyen porque los intereses

han disminuido, el pago de intereses.

Yo quería hacer referencia a la Dirección General de

Recursos Hídricos, que es la que mayor presupuesto tiene

dentro de su conselleria, pero me gustaría que explicara un

poco más qué prioridades o qué proyectos vais a llevar a cabo

sobre todo con el tema de las depuradoras en Ibiza y Menorca,

para saber un poco qué infraestructuras haréis o qué

interconexiones o necesidades que haya para que funcionen

mejor y no tengamos tantos problemas tenéis pensado llevar a

cabo primero y cuáles después.

En cuanto al programa de protección y control de la

directiva marco del agua creo que es importante resaltar lo que

será la revisión del Plan hidrológico, y me gustaría agradecer

que en una de las actividades he visto que era una campaña de

sensibilización de la sequía, y como ibicenca y con el problema

tan grave que hemos sufrido este verano me ha gusta agradecer

esta campaña, para que todos seamos conscientes de que

tenemos que arreglar este problema.

De la Dirección General de Espacios Naturales, bueno, lo

que han dicho un poco los compañeros, creo que es un buen

presupuesto y que se va a velar por conservar y mejorar los

espacios naturales, y también se le da un buen presupuesto a la

conservación y mejora natural y a la gestión forestal, y también

el aumento de medios aéreos para las islas Pitiusas creo que es

importante porque esto puede hacer que se actúe con menor

tiempo cuando haya algún problema de incendios.

Respecto a la direcciones generales de Agricultura y

Ganadería y de Pesca también creo que es importante lo que

habéis resaltado de programas de formación a los payeses y de

ordenación del sector pesquero; creo que el presupuesto es

correcto. Y en último lugar, en la Dirección General de

Educación Ambiental me gustaría haceros otra pregunta, que es

que en las actividades también vi que había varios programas

de educación ambiental, y era para saber si teníais pensado

mantener alguno de la islas menores, por ejemplo en Ibiza hay

un acuario que se..., se encarga de recuperar especies marinas,

de recuperarlas y hacer programas de educación ambiental en

los colegios, para ver si tenéis pensado mantener estos

programas, también. Y nada más, gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara té la paraula el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Començarem per ordre invers la resposta. Al Sr. Company

el deix per al darrer torn, ja que veig que vostè és l’estrella de

la meva compareixença.

Sí, són uns pressupostos ajustats, però uns pressupostos

realistes, uns pressupostos que és ver que s’ha prioritzat el

rescat ciutadà en segons quins àmbits; és a dir, la renda social

generada a partir de (...) un govern de 20 milions d’euros

evidentment suposa uns esforços. El Sr. Company també deia

“hagués pogut destinar vostè els doblers dels interessos a fer

noves inversions”; sí, té raó, però evidentment s’han de marcar

prioritats, i vostè bé sap que generar noves partides dins un

pressupost és una tasca prou complexa, generar 20 milions

d’una nova partida dins un nou pressupost per a serveis socials,

per exemple, o generar nous professors, evidentment suposa

esforços. 

Aquesta conselleria el que he volgut destacar és que en el

seu pressupost s’ha esforçat a reduir les despeses corrents i

mantenir el capital en inversió. Això és molt important, és a dir,

l’impacte d’aquesta conselleria, una conselleria inversora, és el

mateix o més, millor dit, més que l’any passat, un 1,6% més

que l’any passat. Per tant, ens hem estret el cinturó en despeses

corrents, però continuam invertint i fort pels nostres espais

naturals protegits i pel nostre sector primari.

Com deia la diputada, un pressupost ajustat, sí, però un

pressupost realista i que hem d’executar. Allò important és

també executar, la capacitat d’executar aquest pressupost. 

En mitjans aeris hem generat un 9%, com dèiem, hem

incrementat la partida un 9%, i probablement no em dec haver

explicat molt bé i explicaré ara un poc més en què consisteix.

En mitjans aeris tenim un helicòpter, tenim diferents avionetes

i tenim diferents helicòpters. Bàsicament l’esforç és per canviar

de tecnologia; a les Illes Pitiüses -Sílvia, no te m’enfadis-

tendrem el que es diu un “zapatones”, bàsicament que té una

capacitat de càrrega directa dins la mar, per tant no hem d’anar

cada vegada a l’aeroport, per tant això ens generarà més

agilitat. Aquest tipus d’avió es va emprar a l’incendi de

Benirràs, a la meva anterior etapa, ens va donar molts bons

resultats i els tècnics l’han demanat. Per tant ve aquesta part

d’increment. També la part d’increment ve per dividir els

esforços en helicòpters, en mitjans aeris a Mallorca, que tenim

dos helicòpters, un petit i un gran, però en tendrem tres, dos

petits; per què?, perquè aquests també ens donaran més agilitat

a l’hora de saltar a Menorca. Evidentment territorialitzam els

helicòpters o els mitjans aeris en funció de l’illa on es troben

físicament, però tots actuen quan fa falta a totes les Illes. Per

tant entenguin que una millora d’un mitjà aeri a Eivissa o una

millora d’un mitjà a Menorca significa una millora a totes les

Illes. Quan hi ha un incendi tot es va movent i tot són uns

mitjans que empram. Per tant el que hem de destacar és que hi

ha un increment de mitjans aeris, una millora en l’extinció

d’incendis i una millora en el pressupost de prevenció

d’incendis d’un 9%. Això és l’important, no dur-ho illa per illa.

En els projectes de tractament de fangs que m’ha demanat

la companya de Ciutadans, dels projectes de tractament de

fangs d’Eivissa i de Menorca, aquest conseller no té cap partida

perquè és una competència dels consells insulars. Per tant

evidentment no preveuré cap partida per a tractament de fangs.

Els plans directors sectorials de cada illa estableixen com es

tracten aquests tipus de residus i per tant són aquests consells

que han d’establir les partides. Sí que és vera que en aquest

pressupost hi ha unes transferències corrents, unes

transferències en inversió als diferents consells, per

desenvolupar els seus plans directors insulars de residus. És

vera que fins ara aquestes inversions s’han centrat en l’illa de

Mallorca, i és vera que quan s’acabi aquest període tenim la

intenció de fomentar aquestes infraestructures a Menorca, a

Eivissa i a Formentera, però això ja es preveu aquí en els

pressupostos.

En torrents, hi ha una pregunta que m’han fet tots. Au, idò,

començarem amb la lectura. Adequació i neteja del torrent de

Son Armadams, tramo Son Dureta, Paseo Marítimo, Palma;

rehabilitació de la construcció dels murs dels torrents de la

zona de Tramuntana, actuación A; rehabilitació de

reconstrucció dels murs en els torrents de la zona sud, badia

d’Alcúdia, actuació B; rehabilitació i reconstrucció dels murs

en els torrents de la zona de Llevant..., si voleu vaig dient els

imports. Neteja, adequació i millora de diversos trams a llits de

la zona de Tramuntana; neteja, adequació i millora de diversos

trams a llits de la badia sud d’Alcúdia; neteja, adequació i

millora de diversos trams als llits de Llevant; projecte (...) de

neteja de residus sòlids urbans a les zones turístiques (...) de

l’illa de Mallorca; projecte experimental de neteja en els

torrents amb ramat; projecte de caràcter social a tractament

d’eliminació... (...); reconstrucció de murs a Can Faveta, tram

d’aigües de baix, desbrossament a Sant Jordi -això és a

Mallorca. A Menorca tenim neteja, adequació i millora de

diversos trams en els torrents i un projecte de caràcter social,

uns de 120.000 i l’altre de 50.000. A Eivissa tenim la neteja i

adequació de diversos trams a torrents a Eivissa, rehabilitació

i construcció de murs, i un altre projecte de caràcter social;

seria un projecte de 120.000, l’altre de 35 i l’altre de 50.000.

Tenim diverses assistències tècniques per dur-los a terme; un

diversos de domini públic, això seria dins ABAQUA, que

pujaria a 1.600.000. I dins la direcció general tenim el de

Sóller, devora la residència, que està a punt de caure aquest

mur; a Palma, devora l’escola, i altres solAlicituds que tenim

pendents de bestiar.

Perdonin que he fet una llista molt així de tot el que hi ha,

però evidentment concretar ara on tendrem les emergències en

torrents és difícil. Això és una planificació, una idea general on

hi haurà la majoria d’actuacions, però evidentment en funció de

les incidències anirem actuant. Tenguin en compte que allò

important és l’increment de pressupost en el manteniment de

torrents, que puja a 2 milions entre agència i direcció general,

que jo crec que és amb el que ens hem de quedar. 

També m’han demanat que concretàssim en depuradores.

En depuradores tenim un plurianual dins l’agència de 8 milions

d’euros, que ja ens ve de l’anterior etapa, que en
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desenvoluparem 3 milions. Un altre segon plurianual de 4

milions, que en desenvoluparem 3 milions dins l’anualitat

2016. De noves inversions destacaríem contractes menors,

1.200.000. Si volen els puc concretar, però bàsicament és

aquest llistat de petites accions, múltiples petites accions que es

van fent a totes les depuradores per a manteniment. Fotocòpia?,

fotocòpia, cap problema. Sr. Company, nosaltres som

transparents, no tenc cap problema.

(Remor de veus i algunes rialles)

Per bo i per dolent, no hi ha cap problema, i vostè sap que

executarem el pressupost en tema de depuradores, i si tenim

una rompuda molt gran a una altra banda haurem de prioritzar

i hi haurem d’anar. Una cosa és la planificació i l’altra és el que

executam, però evidentment nosaltres preveim aquesta inversió

en petits contractes, perquè és l’important del que marca la

diferència i arriba a totes les instalAlacions. En obres de

remodelació tenim 2,5 milions. Hi haurà la de Fornells-Ses

Salines, Sant Lluís, els colAlectors d’Andratx, l’inici de

Porreres, S’Alqueria, els fangs de Ferreries, modificat de Cala

Tarida, l’emissari de Ciutadella nord, la primera fase

d’Andratx, i després diversos projectes per un valor de

888.000. Per tant aquí hi hauria un poc el detall en

depuradores.

En termes d’abastiment, que m’han demanat que concretàs,

tendríem les obres de Sa Costera, aproximadament 128.000

euros. Per la connexió de la dessaladora de Santa Eulària

preveim uns 500.000 euros; evidentment l’obra costa més, però

el que preveim és el que podem executar ara, fins aquests

moments, i creim que aquesta partida si s’ha d’ampliar

s’ampliarà, però ens permet la connexió. Obres a S’Estremera

per 25.000 euros; obres a IDAM de Palma, 79.000 euros. Cal

destacar que estam preparant la dessaladora de Palma per donar

més capacitat si la sequera que hem tengut a Eivissa se’ns estén

a Mallorca. El bypass de Sa Marineta, 50.000 euros, i els

dipòsits, millores a diversos dipòsits, 37.000 euros.

Si volen que els concreti els plurianuals en diverses

depuracions ho puc anar fent... El cànon de sanejament, com

deia la senyora de Ciutadans, evidentment es va desvincular, el

fi finalista del cànon de sanejament hauria de ser finalista i

hauria de tornar a aquestes infraestructures, crec que és

necessari, crec que seria tècnicament allò correcte, però

evidentment tenim el finançament que tenim i evidentment ja

la legislatura passada es va desvincular aquest fi finalista del

cànon de sanejament.

En formació agrària, en formació agrària des del FOGAIBA

ara mateix, crec que era la setmana passa ja vàrem anunciar tota

la línia en colAlaboració amb el sector, amb les agrupacions de

pagesos, amb les cooperatives, de treure aquesta línia per

fomentar tot un pla de formació agrària que desenvolupam.

Especialment el sector ens ha demanat en fitosanitaris, perquè

ha entrat una directiva nova i per tant centram aquest esforç en

aquests cursos de formació, i és el que estam fent. Evidentment

hi ha una formació reglada a la Universitat de les Illes Balears,

i hi ha una formació reglada també en formació a Sa Pobla i a

Son Ferriol, si no m’equivoc, en temes agraris. Per tant ja hi ha

una formació reglada i evidentment la conselleria probablement

s’hi ha d’implicar i colAlaborar més en aquesta formació.

En temes de races autòctones, dins SEMILLA obrim una

nova línia, una de feina d’uns 80.000 euros; bàsicament aquesta

línia el que pretén és també fer millora genètica d’aquestes

races, tenir clar per poder treure uns millors rendiments, per

tant poder fer viables aquestes races autòctones. S’està

determinant, s’està fent feina amb les diferents associacions per

quines espècies hi ha més interès o manco interès per part de

les entitats participants.

M’agradaria destacar de l’IRFAP, com deia la meva

companya de MÉS per Mallorca... -tenc molts de papers,

haurem d’anar fent- a l’IRFAP és en aquests temes

d’investigació, d’innovació, d’aportar aquest valor afegit de

transferència del coneixement als nostres pagesos. Tenim

programes d’investigació agrària dins l’IRFAP, per exemple

recuperació i selecció clonal i sanejament de varietats de vinya,

projecte que està acabant ara, que començam a tenir resultats

però que continuarem amb ell; la caracterització i millora de

producció ovina a les Illes Balears, anàlisi de carn i control

lleter, colAlaboració amb associacions d’ovella blanca i rosa

mallorquina, i un conveni de colAlaboració amb la Universitat

de Còrdova per a l’anàlisi de la qualitat. Tenim la prospecció,

identificació, caracterització i conservació de varietats

tradicionals d’ametller de Mallorca, (...) genètica, aspectes

geogràfics, històrics i ergonòmics, un conveni de colAlaboració

que establirem amb la Universitat de les Illes Balears, amb la

CITA d’Aragó, està pendent d’aprovació aquest conveni, hi

estam fent feina. A través de la ISMIA la Direcció General de

Pesca farà la repoblació aqüícola com a eina complementària

per a la gestió de recursos marins, el seguiment de les

pesqueres tradicionals i professionals de peixos de les Illes

Balears. 

Dins el programa de conservació de recursos genètics tenim

en la línia de conservació de varietats autòctones d’ametller,

garrover de Son Real, conservació del banc de germoplasma de

llavors hortícoles a Sa Granja, observació de les

característiques del banc de germoplasma a la vinya de Sa

Granja, manteniment de la colAlecció de figueres de Llucmajor,

un conveni de colAlaboració amb Son Mut Nou de Llucmajor,

el manteniment de colAlaboració amb els fruiters autòctons de

Sa Canova, una prospecció i caracterització i manteniment

d’una colAlecció de cirerers autòctons de Sencelles, estam fent

feina en aquesta línia.

Un tercer programa que tenim en marxa d’investigació,

experimentació agrària de l’IRFAP amb fruiters, tenia la

implantació de noves varietats d’ametller i la seva viabilitat a

l’illa de Mallorca, la comparació de noves varietats de garrover

a Llucmajor, un assaig de portaempelts de vinya, un estudi

d’autorització de varietats minoritàries de la vinya, hem

d’entendre que tot aquest tema de les noves varietats de vinya

du molt de temps d’investigació, de plantació fins que es pot

produir el vi, per tant, en colAlaboració això amb Tianna Negre,

Galmés i Ribot i (...) Airxertell -perdó per la pronunciació-,

també tenim un programa de comportament de nous

portaempelts i resistència de (...) a Son Cotoner a Puigpunyent,

una nova plantació i avaluació dels comportaments de varietats

seleccionades de garrovers d’alt rendiment. En hortícoles tenim

una caracterització de varietats hortícoles, en extensius el

control de males herbes en producció ecològica amb finques

colAlaboradores, la comparació dels blats tradicionals i altres
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blats de fora amb finques colAlaboradores, també ho farem, la

comparació de varietat de favor, la comparativa de diferents

tipus d’adobs comercials, adobs orgànics amb cultiu d’ordi amb

finques colAlaboradores.

Hi ha programes que són nous, hi ha programes que són

continuistes, sí, aquest conseller no té cap dubte que tot el que

funciona ho ha de mantenir i el que ha de fer és intentar

innovar, intentar introduir nous valors, intentar incorporar el

que em serveix d’anteriors consellers ho aprofit i el que no em

serveix o el que crec que es pot millorar, intent millorar-ho.

Respecte del company de Podem, evidentment dins els

pressupostos globals la Conselleria de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca sempre voldria tenir un pes relatiu major,

evidentment, les conselleries de Sanitat i Educació

tradicionalment han tengut més pes pressupostàriament que no

la meva, la que represent, però crec que són uns pressupostos

ambiciosos, crec que són uns pressupostos que ens serviran per

tirar endavant i crec que hem d’assumir també aquestes

prioritats que s’han marcat i que s’han establert.

Hem de cuidar la nostra gent, la nostra gent, des del primer

moment tenc cura dels nostres funcionaris, els nostres

colAlaboradors als quals vull agrair l’esforç que estan fent amb

els mitjans que tenim, evidentment els cuidam, estam al seu

costat i els posarem tots els mitjans necessaris perquè puguin

desenvolupar la seva tasca correctament. 

Hi hagut tot un conjunt d’acomiadaments que han suposat

una sèrie de despeses per a aquesta comunitat autònoma molt

elevats, però evidentment ara molts ja estan resolts en via

judicial i ja estan indemnitzats i, per tant, la està finalitzada la

via administrativa, encara queden uns quants que afecten

aquesta conselleria que estan en procés judicial i evidentment

la nostra voluntat..., haurem de respectar el que diguin els

jutges, per tant estam esperant aquestes resolucions que ja dic

que són molt poques, que queden dins la meva conselleria per

desgràcia. 

En tema de residus, he d’explicar, que tal vegada ho he

explicat molt ràpid en tota aquesta línia de transferència de

doblers cap als consells insulars per tema d’infraestructures que

estaven previstes dins els seus plans directors sectorials, per

tant, ja ve d’enrere, són convenis que es transfereixen, però el

que sí destacaria és la novetat de la transferència de doblers per

al transport de residus de l’illa de Formentera cap a Eivissa,

perquè recollim el deute de l’anterior legislatura, he de dir que

ja hi havia part que s’estava tramitant, tampoc no... 1.400.000

i aquest 1.300.000 per a l’any 2016.

En tema de vigilància, evidentment des de la conselleria

tenim unes competències marcades, la conservació dels espais

naturals protegits és una competència nostra, la conservació de

les nostres reserves marines també és una competència nostra

i, per tant, incrementam l’esforç de control i vigilància de la

posidònia, en aquest cas duplicant el seu pressupost, a un

projecte que ja existia de control de fondejos al Parc Natural de

Ses Salines d’Eivissa i Formentera perquè és el nostre parc

natural amb major extensió marina, és el segon parc natural

més gran de les Illes Balears, per tant, en aquest espai que té

una pressió... un àmbit marí tan gran amb una pressió tan gran,

creim que és en aquesta on hem de centrar els esforços,

evidentment que hauríem d’intentar protegir la posidònia en

tots els altres espais naturals protegits, però amb els recursos

que tenim ens centram on tenim més pressió que creim que és

el parc de Ses Salines d’Eivissa i Formentera. 

Evidentment tampoc les nostres inversions no es poden...,

és a dir, fer el repartiment per illes és complex, m’agradaria dir

que per exemple en tema d’infraestructures hidràuliques

s’inverteix on fa falta, no hi ha una prioritat per illes, es fa una

prioritat on tenim el problema més greu. En incendis,

evidentment, si anàssim a territorialitat els ciutadans de

Mallorca podríem dir que dedicam molts d’esforços a Menorca

perquè hi tenim un helicòpter quan a Mallorca no cobrim tanta

superfície. 

Jo crec que no hem d’entrar en el debat, crec que els

recursos de la conselleria són per a totes les illes i que es

governa a les Illes Balears i que s’ha d’invertir a totes les illes.

L’important, per exemple, en educació ambiental -perdoni la

companya del Partit Socialista, que encara no li he contestat-

invertim..., si ho miram així invertirem un esforç més inversor

a Eivissa perquè agafam el Centre d’Es Amunts, el volem

potenciar i hi volem fer més activitats. Per tant, aquest conseller

intenta ser just amb tot les illes i invertir, però evidentment hi

ha plurianuals que vénen desenvolupant inversions que anam

fent.

Vostè deia la paraula “canvi”, amb el mateix pressupost el

que farà aquest conseller, el que he dit és canvi, canvi en tot

allò que sigui necessari, però tampoc no..., jo no som una

persona a qui agradi esborrar tot el que ha fet el meu antecessor

perquè simplement ho ha fet el meu antecessor, el del Sr.

Company que em serveixi ho empraré, el que pugui millorar,

Sr. Company, sí que ho milloraré i no s’enfadi vostè perquè ho

millori perquè crec que puc aportar el meu coneixement i els

temps canvien i, per tant, podem aportar coses noves, per tant,

evidentment, el que bé està, està i sota el mateix epígraf dins la

mateix paraula evidentment esbiaixarem les polítiques cap a la

nostra manera de fer, és a dir, dins la mateixa línia d’ajudes

com vostè digui, per exemple, tornant a l’exemple dels marges,

idò dins la mateixa política dels marges hi havia una línia de

subvencions, enguany hem donat prioritat als àmbits que estan

protegits, als àmbits on tenen un major pendent, hem incorporat

les bardisses per a corredors ecològics, hem aportat diferents

pinzellades, el marc de la política de mercat per a la Unió

Europea ve marcat per un PDR, però quan es desenvolupa

aquest evidentment anam aportant el nostre fet diferencial. Si

haguéssim de fer exactament el que feia el meu antecessor, no

seríem aquí.

En tema d’abastiment, en tema d’aigües cal destacar aquest

esforç que feim a Eivissa pel tema de la sequera, evidentment

s’ha desenvolupat un decret de sequera, hi haurà una campanya

d’informació, creim que els ciutadans són la primera peça, hem

de posar les infraestructures, però hem de conscienciar que

l’aigua és un bé escàs, crec que a Eivissa afortunadament ja són

conscients que hi ha una sequera i és la primera passa, és a dir,

un malalt si no sap que està malalt no hi posa remei. Crec que

ara estam posant les bases per tirar-ho endavant.
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En temes d’educació ambiental, com ja he dit, centram els

esforços en diferents programes. Amb aquest aquàrium a què

vostè feia referència es venia colAlaborant a través d’un

programa de formació de persones amb discapacitat, amb La

Caixa, per tant, és un programa, és una línia que depèn de La

Caixa, si La Caixa considera que aquest programa s’ha de

continuar desenvolupant es continuarà desenvolupant, però

nosaltres centram els esforços en el centre propi que és el

centre d’Es Amunts, en temes d’educació ambiental.

Sr. Company, en tema de depuradores com és evident és

important la inversió de l’Estat, vostè sap que hi va haver

aquests convenis que ens van dient un poc el tema de les

inversions estatals especialment importants, a l’illa d’Eivissa

amb la depuradora d’Eivissa, d’Addaia, amb l’ampliació de

Santa Eulària que tanta falta ens fa, crec que aquesta inversió

si no vaig malament... són... no, són uns 44 milions a Eivissa,

uns 11 milions a Santa Eulària i a Addaia serien uns 12 milions

d’euros, però evidentment no formen part del meu pressupost

perquè com vostè sap els executa l’Estat.

Els llots, es preveu el seu pagament, crec que a través del

cànon hem de reconèixer el pagament dels llots, amb TIRME

hi ha aquest acord a partir d’ara, per tant, l’hem de respectar,

assumim el deute de 2014, el 2015 es va pagar i ara preveim les

despeses de 2016 i recuperam aquestes despeses de 2014, que

no hi havia acord.

Evidentment, dins domini públic hidràulic quan li he dit la

relació de torrents, Sr. Company, evidentment és llarga, vostè

sap que va por lots, que va per zones, que evidentment es

canviarà la prioritat si hi ha una inundació, però l’important és

el que dèiem, és l’increment, és a dir, arribar a aquests 2

milions, però també l’execució d’aquests pressuposts.

L’important és que els hem de gastar, aquests doblers. Vostè

sap que enguany no arribarem a l’execució d’aquests

pressuposts en temes de torrents com ens hagués agradat i crec

que l’important és l’increment d’aquesta partida i, a més, la

voluntat d’executar-la completament.

M’ha demanat detalls diversos, crec que ha demanat més

detalls de diverses partides que anava dient, però, clar,

l’explicació era llarga i anava donant molta informació i tal

vegada s’ha perdut. Li record que en el programa de

proveïment d’aigües són 29.168.413 euros, que en el programa

de sanejament, depuració d’aigües són 62,9 milions, és a dir, el

34% del pressupost de la conselleria i que en domini públic són

5,8 milions d’euros.

Vostè em demanava el detall dels temes de proveïment

d’aigües, com li he dit, tenim les obres de Sa Costera, que li he

dit abans, la connexió de les dessaladores, bé, he anat donant

els detalls abans als altres companys, crec que ja he contestat

els detalls.

En PDR cregui que hem posat les partides necessàries per

desenvolupar les polítiques, que també hi ha unes partides

necessàries per desenvolupar el FEMP de pesca, evidentment,

és a dir, hi són, hi són. Evidentment tendrem discrepàncies, Sr.

Company, vostè dirà que no jo diré que sí i en aquestes

estarem. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sr. Company, Sr. Company, ... hi són.

(Pausa)

El FEMP està pressupostat el 2015 en 179.000 euros, el

2016 en 950.000 euros, amb un increment d’un 150%, Sr.

Company. Clar, com que m’ho passaven i com que no ens

quadren les dades a vostè i a mi no sé exactament quins

pressuposts mira vostè. 

Evidentment, preveim, tenim els pressuposts, vostè sap com

funcionen que s’hauran, en funció de la demanda aquests

pressuposts del FOGAIBA, es poden ampliar i seríem uns

inconscients si no ho haguéssim fet.

Evidentment, vostè tenia una conselleria molt més gran que

la meva, que tenia uns pressuposts que el permetien fer

moviments entre diverses partides, així li va anar als espais

naturals protegits que varen desaparèixer i es varen anar totes

les seves partides cap a Agricultura, però evidentment aquí

tenim uns pressuposts que creim que complirem i que ens

donen marge per fer-ho. 

Si vol li record les quantitats aproximades en PDR, hi ha les

polítiques de la PAC, que vostè està tan preocupat, que

m’estranya que avui no m’hagi dit res de l’avançament de la

PAC. Sr. Company, està desentrenat avui. Ara!, a la rèplica, ja

ho trobava estrany, ja ho trobava estrany...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, pagarem, pagarem. És a dir, la partida... tenim un PAC

seria aproximadament el preu enguany són 27 milions d’euros.

En PDR tendríem aquests 15,3 milions d’euros. En fons de la

Unió Europea, CAIB, Estat i nosaltres, en OCM tendríem 2,5

milions, preveim, en finançament cent per cent per part de la

Unió Europea. Estat-CAIB en subvencions tendríem 3.600.000.

I en FEMP, si haguéssim de repartir dins el període aquest,

esperaríem 1.300.000.

Ens han expressat vostès la seva preocupació dins la

Direcció General d’Espais Naturals Protegits, la partida

533A01, conservació i millora, bàsicament al que ens referíem

era a IBANAT. Tenim a capítol 1, personal, 13.575.857 euros.

A despeses, 2, serien 3.143.092 euros, bàsicament anirien a

Cabrera 910.000 euros, a parcs 365.000, a compres 944.000, i

a encomandes 923.000. A inversions tendríem uns 926.000

euros, que tendríem en informàtica uns 30.000, en hivernacles

de menuts uns 15.000, a s’Arenalet 85.000. 

També m’agradaria destacar el tema dels mitjans aeris, que

són 3 milions, exacte, dins el desglossament que m’han

demanat dels mitjans aeris tendríem 3,7 en mitjans aeris, en

autoprotecció uns 50.000. Hem de recordar aquesta fase,

interfase urbana que és important incidir-hi, i en faixes uns

345.000 euros.

Dins la partida 533D, que també m’ho han demanat, a

Cabrera faríem uns 100.000 euros en aljubs. Crec que és

important, és a dir, vostès diran per què posa aquesta partida,
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els aljubs a Cabrera, és que és important, és el bàsic, és a dir,

tenim gent que està allà, hem de fer les mínimes

infraestructures perquè funcioni la cosa.

En Parcs Naturals tenim les teulades de Menut, uns

120.000; l’Albufera des Grau uns 24.000; les plaques de Can

Marroig, com he dit abans, que són 18.000; els filtres verds de

S’Albufera, on hem d’intentar que les aigües que arriben de la

depuradora siguin de major qualitat, és a dir, serien uns 20.000

euros, iniciam aquest projecte.

En control i seguiment he dit que eren 95.000. Estudis i

seguiment, és a dir, el que dic els hàbitats, saber que ens passa

als espais naturals protegits, és a dir, no pot ser que no tenguem

uns espais naturals protegits que no sabem què hi passa. Si

l’objectiu és la conservació hem de fer un seguiment, hem de

saber si aquests hàbitats van a millor o van a pitjor, hi

destinarem 345.000 euros, i a comunicació, donar-los a

conèixer, no faré el tòpic que no es coneix el que no s’estima,

però bé és un tòpic que ja l’he fet, és a dir, que ...

(Rialles)

Hi dedicarem, és important posar en valor Xarxa Natura

2000, és important donar a conèixer els nostres espais naturals

protegits i atès que l’objectiu és la conservació, no donar-los a

conèixer com a espais on hi val tot.

Perdonaran que tenc molts de papers i com que hi ha un

altre torn de contrarèplica, ah! No, que hi havia el pressupost

de SEMILLA que també m’havien demanat. El suport al sector

lleter. Entenguin que SEMILLA bàsicament es dedica o la seva

gran tasca és donar suport al sector lleter. Estam colAlaborant

amb el sector lleter constantment, en el control de la qualitat de

la llet, en tema d’alfals subvencionant, estant en el seu costat en

les analítiques. M’agradaria, per exemple, ... en el control de

rendiment que té, 125.000 euros, qualitat de la llet 75.000

euros, millora genètica 225.000 euros, campanyes d’alfals

300.000 euros, formació agrària 35.000. Per destacar, dins

laboratori de bromatologia 16.000, acreditació de laboratori

20.000, millora i conservació de races autòctones 75.000. Són

despeses de SEMILLA que van vinculades al suport al sector

lleter. Estam al costat del sector lleter, sabem que és un sector

que ho passa malament i que és importantíssim, especialment

a Menorca. 

També dins SEMILLA m’agradaria destacar les novetats,

és a dir, que milloram el finançament pel tema de les reserves

marines, que es du a terme des de l’empresa pública

SEMILLA. També cal destacar aquest tema de la millora de la

llavor certificada, Sr. Company, el sector l’ha demanada, l’ha

reivindicada i aquest conseller, idò, si la hi pot fer, la hi fa,

121.000 euros en aquesta tasca, creim que és una mesura que

se’ns ha demanat, la farem parlant amb el sector, per

multiplicar l’efecte vostè sap que feim 120.000 euros que és

poc, però com que en subvencionam part l’impacte serà molt

major. 

Evidentment, també tenim les campanyes de sanejament

ramader i identificació animal, que són uns 93.000 euros a

SEMILLA. Sí que ho feim, Sr. Company, no ho reduïm. 

Crec que deixaré aquesta intervenció per a la contrarèplica

perquè duc moltes xifres donades. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara toca el torn de rèplica.

Comença el Sr. Biel Company del Grup Parlamentari Popular,

per cinc minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, anant angoixat i

començant pel darrer, tot això que vostè m’ha dit efectivament

ho fan a SEMILLA en suport del sector lleter, però en totes les

que vostè m’ha dit li ha llevat un 22% d’ajudes al sector lleter.

Vostè n’hi dedica 125.000 enguany a control lleter i n’hi

dedicava 135.000; a la qualitat de llet n’hi dedica 70.000 i m’hi

dedicava 80.000; a la millora genètica, que tan important és per

a Menorca, n’hi dedica 225.000 i n’hi dedicaven 380.000; ara,

a campanyes d’alfals, que torna a ser importantíssim per a totes

les Balears. 300.000 n’hi dedica enguany, 335.000 n’hi

dedicava abans. Li ha llevat un 22% a un sector que ja està que

es mor. Però bé, això cadascú és sensible al que és sensible. 

Miri, en zones protegides marines, nosaltres vàrem protegir

40.000 hectàrees aquesta darrera legislatura, 40.000 hectàrees.

Per tant, pareix que no hem fet res, tot el contrari, en el Fort

de’n Moreau i tota la comparsa d’allà, d’acord?

Hem deixat encaminat tota una sèrie de gestions per fer la

Reserva Marina de Sóller, que vostè s’ho troba per continuar-

ho. De la Reserva Marina de Sa Dragonera també es va

començar a parlar-ne. De l’ampliació de Cabrera se n’està

parlant dins el Patronat de Cabrera des de fa set o vuit anys i

estam pendent dels estudis pertinents. Per tant, no farà res nou

del que hi ha aquí. Vostè m’ha dit “no s’enfadi si canviï...”, no

m’enfad gens, el problema és que no veig que canviï res, no ha

canviat res, vostè ha agafat el que ha trobat i ho ha passat cap

aquí deçà amb menys doblers, amb menys doblers. 

Em preocupa molt, conseller, perquè us han fet la maça i el

cullarot, la maça i el cullarot; i no li dic el que em deien els

seus companys, el Sr. David Abril per exemple, quan jo estava

assegut allà, eh?, bé, que el president m’ha castigat, m’ha llevat

els pressuposts, ... Això era el més suau. Conseller, us han

entrat per la cuina i us han fet un traje, i em sap greu, us ho dic

amb estima i amb preocupació, perquè ho passareu de metre, de

metro ho passareu! Posa-hi més doblers, demanau-ne més, que

es facin esmenes i demanau més doblers perquè no arribareu,

no teniu ni doblers per veure... si teniu unes rompudes o una

cosa d’aquestes, no sé on posareu la mà. És que ho tenc

claríssim, teniu 32 milions per a inversions reals, ja en teniu

15.000 per repartir amb el cànon, 8 milions d’euros que vénen

dels plurianuals del 2014, 3 milions d’euros que vénen del

2013. Què hauríeu d’haver fet?, gestionar un altre plurianual,

que és com anàvem nosaltres, cada any per a noves inversions

en depuració d’aigües, en tractament i en proveïment d’aigües,

nou plurianuals, perquè són inversions que es fan en dos o tres

anys. 

No ho heu fet, estau aguantat el mateix, viviu del que farà

el Ministeri d’Agricultura, no teniu cap nova inversió



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 15 / 5 de novembre de 2015 305

 

pràcticament. Per tant, l’any que ve serà terrible, no hi haurà

inversions en nova depuració d’aigües i és importantíssim. La

interconnexió d’Eivissa, miri, conseller, jo la setmana passada

encara vaig estar amb el secretari d’Estat parlant d’aquest tema,

perquè crec que és fonamental, però fa un any que fan via. Es

posarà en marxa, d’acord. Nosaltres vàrem haver de renunciar

a unes inversions a Mallorca, en benefici d’Eivissa. Ho dic per

si no ho sap qualcú de per Eivissa, perquè es fes aquesta

interconnexió d’Eivissa.

No hem parlat de la bassa d’aigua de Formentera per a

regadius, però sé cert que la meva estimada Sra. Tur encara en

parlarà, del tema. Als AMA hi teníem 150.000 euros als cotxes

perquè necessiten cotxes nous, perquè fa 18 anys..., ara ja en

deuen tenir 19 o 20, i vostè els lleva 50.000 euros, els AMA li

són igual, encara els ha deixat en 100.000.

En tema de posidònia, miri si és important la depuració de

les aigües, el principal problema per a la posidònia són les

aigües depurades, no són els amarraments, eh?, són les aigües

depurades. I què hem de fer? Millorar, té 200 milions d’euros

per fer inversió per deixar això com una patena. Alguns ho han

de fer Madrid i altres els haurà de fer aquest Govern i aquest

Govern no els hi posa, no els hi posa. Amb el cànon d’aigua

torna tenir un problema. 

En l’agricultura, li ho dic avui, faran el mateix que varen fer

a l’anterior pacte, quan jo vaig arribar en el 2011 vaig trobar

coses del 2007, amb un 25% executat del PDR, del Pla de

Desenvolupament Rural. Vostès van pel mateix camí i vàrem

haver de desenvolupar amb un parell d’anys, amb dos anys que

ens quedaven, el 80%. Aquí hi ha l’N+2 abans, sabeu que ara

és l’N+3, la us passareu per damunt, bé, tal vegada ja no hi

sereu i el pròxim que tanqui. Però no, això ho acaba pagant tot

el sector. Ens falten 3 milions d’euros com a mínim dins el

pressupost d’agricultura, si no, fareu aigua, no podreu treure les

línies d’ajuda i fareu un maler al sector, quan s’ha fet una

legislatura d’incrementar. S’han incrementat moltíssim, 4

milions d’euros, les ajudes que vénen de la PAC, de la Política

Agrària Comunitària, no de l’avançament de les ajudes, deveu

saber que hi ha els dos pilars, el primer pilar d’ajudes directes

i el segon d’inversions. Per tant, aquí us falten doblers, us falten

doblers, moltíssims.

Agrairé que em passeu la informació en fotocòpia per

acabar-la de mirar, per confirmar que el que feis és seguiment

de tot el que hem fet fins ara. I només una correcció i és que no

es coneix el que no s’estima, no, no s’estima el que no es

coneix.

Gràcies, conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Company. Ara passem al Grup Parlamentari

Podem, David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, abans no he donat les gràcies

al conseller i al seu equip per ser aquí, l’ànsia de tot allò que

havia de dir, ara que estam més tranquils.

Gràcies per la seva resposta als dubtes que teníem. Bé, ja

escoltarem amb més detall el que és la sessió d’avui, que hi ha

moltíssimes dades i moltíssima informació. 

I al que crec que no m’ha contestat és al tema dels ingressos

de l’ecotaxa que estan prevists, si està previst o no incloure-los

a medi ambient en algun tema, o s’està pendent, em sembla

veure a la memòria dels pressuposts del 2016 que sí que estava

previst. Sé que hi ha un mecanisme que encara està per debatre

al Govern i després al Parlament, quan es faci la llei que està en

procés de revisió..., però bé, com que és un pressupost que es

pressuposa que es farà, tenia aquest dubte, si s’havia previst o

si es podia preveure. Per augmentar el pressupost jo estic

d’acord amb el Sr. Company, que és un pressupost que queda

curt, s’ha d’ampliar més i necessita més ingressos i podrien

venir d’aquesta ecotaxa.

I gràcies per la resposta del tema d’acomiadaments de

treballadors d’espais naturals. Desconeixia aquest procediment

jurídic i no sabia si era més per una qüestió de voluntat de

tornar-los a la seva feina, o si ja estan en un procés que ja és

irreversible. 

I això és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara té la paraula la Sra.

Margalida Capellà de MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies. No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. D’El Pi el Sr. Josep Melià no

hi és. Doncs té la paraula la diputada Patricia Font de MÉS per

Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Tampoc en faig ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Grup Parlamentari Mixt. Són cinc minuts, no es

pot dividir, qui fa la intervenció? La Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bueno yo es la

segunda vez que le pregunto por qué proyecto y qué

presupuesto van a tener los lodos en Menorca y en Ibiza y usted

nunca me ha contestado y hoy me dice que son cosas del

Consell. Yo me imagino que como el Govern es el gobierno de

todas las islas, para revertir unos presupuestos a los consejos

tendrá en cuenta las necesidades de cada isla. Entonces

considero que usted debería saber qué proyecto hay en

Menorca y qué proyecto hay en Ibiza y con qué presupuesto,

porque es muy importante y además ha sido un problema

enorme este verano.
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También le comentaba a ver si me podía decir la

finalización de los proyectos para las desaladoras de Ibiza, la

finalización de proyectos de depuradoras que están en marcha,

y solamente me ha comentado una gran hoja de mantenimiento

y de cosas en general. Yo creo un poquito que falta

planificación exacta y creo que primero es la planificación y

luego es presupuestar, dependiendo de lo que necesitemos en

cada problema. Tenga usted en cuenta que el tema de las

depuradoras y las desaladoras y de la gestión de lodos, creo que

es prioritario en las islas y se tendría que saber hasta el detalle

de todo.

Solamente quiero comentarle que si el canon del agua no es

finalista, pues ahora ustedes tienen la oportunidad de hacerlo

finalista y yo le aconsejaría que lo hiciera porque todos estos

servicios que competen a todo el ciclo del agua, son servicios

básicos para toda la ciudadanía de las Islas Baleares.

Y nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. I ara li toca el torn per acabar

a la Sra. Diputada Sílvia Limones del Grup Parlamentari

Socialista per cinc minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Moltes gràcies. Agradecer las explicaciones del Sr.

Conseller y solamente quería hacer dos cuestiones que nos han

quedado en el tintero.

Si teníais previsto algún tipo de actuación o algún

presupuesto para la balsa de riego de Formentera y para el

emisario de Talamanca.

Y nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Company, ara aquí també... m’ho he deixat l’altra

vegada, li deman disculpes perquè ha fet un comentari sobre alt

càrrecs, que no sé quina partida ha dit que ..., i he quedat quan

ha dit que “pujava vostès 50.000 dins un alt càrrec”, si vostè,

ara seriosament, hi he pensat després... perquè m’he posat tan

nerviós, no em puc creure que em digui això, perquè

evidentment aquesta conselleria, és a dir IBANAT té un gerent

i un secretari, no té quatre alts càrrecs com tenia abans.

L’Agència Balear de l’Aigua té un gerent i un secretari, però no

té un relacions institucionals, com tenia abans. SEMILLA

només té un gerent, no té dos alts càrrecs d’alta direcció que hi

havia acompanyant. I FOGAIBA té el seu gerent i el seu adjunt.

Sr. Company, per tant, el meu gabinet evidentment és molt més

reduït que el seu gabinet, hem reduït en alts càrrecs. No entenc

aquest comentari que vostè em feia d’aquesta partida que

incrementava, li ho diré després de fora i em sap greu no haver-

li comentat quan tengués torn de rèplica, perquè m’hauria

agradat saber a quina exactament feia referència.

Però passem més als temes de reserves marines.

Evidentment vostè sap i és ver, tenc la feina feta, és a dir, dins

aquesta direcció general de Pesca i Medi Marí hi ha uns

professionals molt qualificats que van fent feina. Evidentment

ara tothom vol una reserva marina, és una feina que..., és de

reconeixement que els lobbies conservacionistes estan

aconseguint fer pressió als ajuntaments per fer-ho, però ho hem

de fer amb criteri, hem de fer les reserves marines que facin

falta, que tenguin una finalitat de conservació i evidentment

aquest govern està per donar suport a incrementar el nombre de

reserves marines.

Però, Sr. Company, fer reserves marines per fer reserves

marines, no, no podem fer més reserves marines si no tenim un

seguiment de les nostres reserves marines. Quants d’anys fa que

no es fa el seguiment? En aquests pressuposts incorporam

humilment, ens agradaria fer el seguiment ecològic de totes,

però una o dues reserves i amb el temps veurem si podrem fer

el seguiment de més reserves. Vostè no pot parlar que ha

ampliat la conservació, quan al personal de les reserves marines

hi ha menys personal que reserves tenim. Per tant, clar, que

vostè tregui pit que ha ampliat reserves marines amb el

personal que han tret fora, no pot ser. Evidentment, Sr.

Company, en això els números no ens quadren. Protegir per

protegir és beneitura. Hem de protegir, ho hem de gestionar, ho

hem de conservar i hem de fer un seguiment. Per tant,

evidentment Sóller, Dragonera, ampliació de Cabrera, li record

que vaig ser director general en el seu moment i vaig potenciar

la “daixona” i el començament de l’ampliació, el vaig

començar jo mateix, com el Decret de posidònia, que també hi

havia un inici de l’anterior legislatura que s’ha deixat morir pel

camí.

Evidentment també amb plurianuals. Vostè funcionava amb

plurianuals, en la depuració, en planificació d’infraestructures

d’aquesta tipologia. No s’hauria de fer partidisme i afavorir

certs municipis si no s’ha de planificar a llarg termini i

evidentment els plurianuals s’han de fer perquè són inversions

molt potents i des del moment en què s’inicia un tràmit, es

tarden moltíssims d’anys. Dels tràmits que jo iniciï de grans

infraestructures en depuració se’n beneficiarà el que em

succeeixi en el càrrec. És així, en plurianuals, en inversions, en

depuradores, el que hem de fer és que aquestes inversions

siguin tan tècniques i consensuades com sigui possible, sense

fer favoritisme ni a un poble ni a l’altre, indiferentment, però és

graciós, perquè de vegades passen aquestes coses, que

s’inverteix a un poble perquè és d’un color polític, però després

canvia el color polític d’aquest poble. Per tant, ens hem de

centrar que tècnicament siguin les més adequades i les més

viables.

La bassa de Formentera. La bassa de Formentera és una

gran infraestructura. He de manifestar la meva sorpresa i el

meu... -no sé com dir-ho ara-, la meva admiració tecnològica

que ajuntem una bassa amb una dessaladora incorporada. Això

ja és lo más! Perdonau-me però, ... I ara ja fora bromes, tenir

una inversió d’aquesta magnitud a l’illa de Formentera de 8

milions d’euros -sí, Sr. Company-, aturada, fa empegueir a

qualsevol. Evidentment ara hem fet un contracte, d’ençà que
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hem arribat amb Tragsa, no m’ho agafin literal, crec que són

aproximadament uns 30.000 euros per analitzar l’estat

d’aquesta bassa. El fet que no s’hagi emprat durant aquests

anys aquesta infraestructura, volem exactament els danys que

té, si pot funcionar, i hem d’entendre que una tecnologia, una

dessaladora aturada durant aquest temps a Formentera, per la

corrosió marina, bé, hem de saber un poc l’estat d’aquesta

bassa. Però la tenim en ment i evidentment en basses el que

volem és també tenir aquesta inversió per fer una posada al dia.

És a dir, els regants s’han de conscienciar d’aquesta

infraestructura, passen a ser gestionades per ells, han de

colAlaborar en el manteniment d’aquestes infraestructures i hem

de fer un manteniment general, és a dir, les partides que tenim

no estan per construir noves basses sinó per fer una posada a

punt.

Amb els agents de medi ambient, evidentment, Sr.

Company, ara ens arriben vehicles que vostè va encarregar,

però arribaran. S’emprenyarà vostè perquè em veurà a mi

inaugurar-los perquè els hem hagut de... sí, estan aturats, Sr.

Company, estan aturats perquè a part del cotxe, se’ls ha

d’equipar. És a dir, és molt guapo comprar cotxes, però s’han

d’equipar els cotxes. Per tant, estam equipant els vehicles,

estam fent tot el necessari perquè aquests vehicles facin la seva

funció.

I, Sr. Company, renovam la flota de vehicles i evidentment

ho anirem fent, tenim quatre anys i hem de renovar també dins

l’IBANAT amb nous mitjans, però faré una crítica a vostè i a

tots els governs. Si haguéssim tengut... és a dir, anteriorment

només s’invertia en vehicles, en maquinària a l’IBANAT, quan

aquest ha sofert un gran incendi també. És a dir, les grans

inversions que vostè va inaugurar en vehicles també vénen de

la meva època, del milió estatutari que vàrem aconseguir de

Madrid per comprar cotxes. És a dir, la darrera gran inversió

dins l’IBANAT en autobombes ve de la meva època, com a

director general, per desgràcia, per un incendi a Benirràs que

varen venir amb inversions estatutaris, Sr. Company. Per tant,

vostè va inaugurar moltes autobombes que eren de la meva

època. Per tant, ara em permetrà el gust d’inaugurar els cotxes

que vostè ha encomanat. 

(Rialles)

Insistiré en un tema competencial. És a dir, no és que no li

vulgui contestar el tema dels fangs, és que em sap greu. Aquest

conseller ve d’ajuntaments i respecta moltíssim la separació de

poders, respecta moltíssim el tema de competències. És més, he

criticat que el Govern legislant es fiqui dins competències

municipals, ho he criticat sempre, com evidentment un respecte

a les institucions, un respecte als consells insulars que són el

govern de cada illa i que aquest conseller els respecta molt.

Aquests consells han de dir com volen gestionar els seus

residus, són els competents amb els residus i són els competents

en la gestió dels fangs. I ells ens han de dir com fer-ho. 

És ver que aquest conseller té problema perquè els

produeix, ABAQUA produeix aquests fangs, genera aquests

residus que els plans directors estableixen com a fangs. A

Menorca el Pla sectorial de residus diu que aquests llots es

poden aprofitar per a un ús agrari i així es fa. A Mallorca tenim

la incineradora, la infraestructura de TIRME i pagam a aquesta

empresa que ens fa el tractament. I a Eivissa el Pla director, que

ens hauria de fer empegueir, de fa deu anys, diu que se farà una

planta de compostatge, diu que es faran un seguit

d’infraestructures que no s’han fet i, per tant, fins que no es

facin aquestes infraestructures, pos un afegitó que diu

“mentrestant”, mentre no ho facem, una cosa transitòria -i estic

cansat que en aquest país el que és transitori es converteix en

solucions definitives- tenim que ho hem d’abocar a l’ús agrari,

aquests llots. I crec que són bons per a l’ús agrari i van bé. Però

evidentment no s’ha fet la feina des del Consell d’Eivissa,

governs de dretes i governs d’esquerres, per dotar aquella illa

de les infraestructures necessàries, que estan previstes a un Pla

director. Per tant, esperam i evidentment farem feina per a

l’estiu que ve no tornar tenir els problemes que hem tengut amb

els fangs a Eivissa que han fet que la qualitat de les nostres

aigües depurades no hagi estat acceptable.

Crec que m’havien demanat...

(Remor de veus)

Eh? No, t’he contestat. El suport al sector lleter, Sr.

Company, estam donant suport al sector lleter, n’hi donam,

estam al seu costat, ens hem reunit amb ells, parlam i feim feina

junts, no es preocupi. És més, li deman la colAlaboració, perquè

a la ministra, jo crec que vostè la seduïa més que no jo, què vol

que li digui? És que és molt trist que un partit polític quan

canvia el conseller, canviï d’actitud i canviï i no reconegui la

insularitat. Si vostè va fer la bandera que el ministeri ens

reconeixia la insularitat, ara amb aquestes ajudes d’ara no és

així. És ver que amb la PAC no ens han reconegut la insularitat,

sinó que ens consideren com una regió de muntanya, és un

avanç, estam dins la PAC.

Agents de medi ambient, PDR ja li dic que el

desenvoluparem. El PDR està pendent d’aprovar 2014-2020,

Sr. Company, 2014-2020, som el 2015. A mi m’hauria agradat

i trobar-me el PDR ja aprovat, no, no, no, s’està tramitant i

evidentment...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, no té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Per tant, el 2014 era el període del PDR, que l’aprovarem

en el 2015, Sr. Company, anam un any enrere. És a dir, no em

vengui ara vostè com el gran salvador del sector agrari, quan

hem badat un any. Evidentment ens endurem els doblers i

durem les inversions cap els altres anys, però, Sr. Company, és

un fet, vostè tan preocupat pel sector agrari, ara ..., idò escolti,

anam un any enrere i, per tant, nosaltres feim feina per tirar-ho

endavant. 

I evidentment posaré tots els recursos, Sr. Company. I ja

s’encarregarà vostè de recordar-m’ho si no hi són. No passi

pena, tendrà l’oportunitat -esper- durant aquests quatre anys -a
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no ser que no guanyi les eleccions internes i no el vegi per aquí

tant- de donar-me branca.

Em sap greu i disculpin les formes, disculpin la falta de

seriositat. Vagi bé...

(Remor de veus)

M’agradaria acabar la intervenció donant les gràcies,

demanant disculpes si el to ha estat irreverent, però aquest

conseller està en un moment de fer noves polítiques.

Moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada acabat el debat,

volem agrair la presència del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca i dels seus acompanyants.

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