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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats i excusin el temps que els hem
fet esperar, però és que portem aquí des de les 9 del matí i les
compareixences s’han anat succeint.

Els demanaria en primer terme si es produeixen
substitucions?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Si me deixa la Presidenta, jo substituiré Núria Riera.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar Antoni Reus. 

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Baltasar Picornell substitueix Salvador Aguilera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Compareixença del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 15042/16, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.

L’ordre del dia 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 2017.

Assisteix el conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca, el Sr. Vicenç Vidal i Matas, acompanyat de: Sr. Mateu
Ginard i Sampol, director general d’Agricultura i Pesca, no sé
si falta algú? D’acord. El Sr. Joan Mercant i Terrassa, director
general de Pesca i Medi Marí; la Sra. Joana Maria Garau i
Muntaner, directora general de Recursos Hídrics; el Sr.
Sebastià Sansó i Jaume, director general d’Educació
Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus; el Sr. Miquel Mir i
Gual, director general d’Espais Naturals i Biodiversitat; el Sr.
Guillem Rosselló i Alzina, gerent del FOGAIBA; Llorenç Mas
i Perera, adjunt a la gerència del FOGAIBA; Immaculada
Munar i Pascual, gerent de SEMILLA; Ernesto Santamaría i
Casals, secretari d’ABAQUA; Joan Ramon i Villalonga, gerent
de l’IBANAT; Aina Maria Bernat, secretària de l’IBANAT; Sr.
Josep Maria Ferrà i Terrassa, cap de gabinet; Sra. Glòria
Franquet i Aroca, responsable de comunicació; Sra. Núria Felip
i Puig, assessora tècnica i Sr. Mateu Morro i Mercè, assessor
tècnic.

També assisteix la Sra. Catalina Llinàs, ho he dit bé? I el Sr.
Morro no hi és.

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca per fer la seva exposició oral.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bones tardes a tothom. Presidenta, agrair-li l’esforç que fa
avui durant tot el dia per fer totes les compareixences seguides.

Si em permeten, presentaré el pressupost de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Pesca, que enguany ens
agradaria destacar el més important, enguany és l’any que en
aquesta conselleria ens hem proposat recuperar el capital humà,
les persones. Les persones que fan possible protegir el nostre
entorn, les persones que fan possible que els espais naturals
protegits siguin el que són i el que han de ser. La vigilància, la
protecció, l’estudi, sense aquestes persones seria impossible i
aquest pressupost ha de ser el que ens permeti recuperar el
capital humà en aquests espais.

Segon punt, evidentment com no podia ser d’altra manera,
després de l’any que hem viscut, aquest ha de ser l’any també
de l’impuls del cicle integral de l’aigua. La nostra gestió es
basarà en accions immediates, en accions per a avui. Però de
cap manera podem deixar de mirar cap el futur, planificació,
pensar en el dia de demà, tant en els espais naturals, com en la
gestió de l’aigua, com en la gestió per a la nostra pagesia. 

Evidentment aquest any ve marcat per l’impost de turisme
sostenible. L’impost de turisme sostenible suposa una
oportunitat per a aquesta conselleria. Suposa un reforç a les
polítiques que hem d’aplicar en medi ambient, en agricultura i
en pesca. Serà aquesta conselleria la que cometrà el principal
esforç per dur a terme aquestes polítiques, ja sigui directament,
o a través dels ajuntaments, consells o entitats que presentin
projectes que la comissió aprovi.

I evidentment serà l’obsessió i l’esforç d’aquest equip
humà, que els vull agrair que avui m’acompanyin, aconseguir
la rendibilitat del nostre sector primari, l’agricultura i la pesca,
el nostre objectiu sempre i no pot ser d’altra manera, és la
rendibilitat que aquests sectors puguin tirar endavant i puguin
complir la seva tasca i tenir un sou digne, puguin tenir unes
rendes que es mereixen.

El pressupost de la conselleria per al 2017 puja a
205.836.047, amb un objectiu clar, creixem. Creixem, però
reduïm en despeses corrents. L’any passat va significar el 31%
del nostre pressupost, enguany sols les despeses corrents
signifiquen el 28,57%. Les inversions són importants, aquesta
conselleria recuperar el seu caràcter inversor, el seu caràcter
d’acció damunt el medi, d’acció damunt els sector agraris.
Recuperam la inversió, enguany el capital d’inversió i de
transferències seran 147 milions d’euros.

Pugen totes les direccions generals, llevat la de Residus. La
de Recursos Hídrics puja un 21%; la de Residus baixa un 28%
i ja explicaré el motiu. La d’Espais Naturals puja un 11,6%. 
Agricultura un 5,54%. I la de Pesca un 27,42%. En total la
conselleria com he dit abans, puja un 13,75%.

Si em permeten els ho explicaré per capítols. El capítol 1 de
personal, serà de 18.145.283, un 8,81% del pressupost. El
capítol 2, 3.270.000 euros, un 1,78% del pressupost. El capítol
3, 5.000 euros, un 0,02% del pressupost. Capítol 4 de
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transferències i subvencions, serà de 37.405.815, un 18,17%
del pressupost. El capítol 6 d’inversió, serà de 63.961.800
euros, un 31% del nostre pressupost. I el capítol 7, de
transferències i subvencions serà de 83.047.149 euros, un
40,34% del nostre pressupost.

Si em permeten, recordar-los que aquesta conselleria
disposa de quatre ens instrumentals: ABAQUA, IBANAT,
FOGAIBA i SEMILLA.  El pressupost d’ABAQUA serà de
112.503.617, un increment respecte de l’any passat del 20,8%.
Evidentment les polítiques d’aigua marcaran aquest any.
L’IBANAT amb un pressupost de 19.699.854 euros,
incrementa el seu pressupost respecte de l’any passat en un
6,1%. El FOGAIBA, Fons de Garantia Agrària, té un
pressupost de 68.691.405 euros, un increment del 3,2%
respecte de l’any passat. I SEMILLA, amb 10.979.942,
incrementa un 4,6% del seu pressupost. El sector instrumental
d’ aquesta conselleria té un pressupost total de 211.874.822. Si
em permeten, és a dir, el pressupost consolidat entre conselleria
i les seves entitats instrumentals puja 308.705.148 euros, amb
un increment de 44 milions d’euros respecte de l’any passat.

El pressupost de la conselleria incrementa, com he dit, el
seu caràcter inversor, alhora que redueix la despesa corrent.
Volem els diners per fer més coses cada dia, per fer més feina,
per poder tirar endavant més projectes. Aquesta inversió es
constata en el conjunt de direccions generals, però si em
permeten, la Direcció General de Recursos Hídrics i la
d’ABAQUA són les que centren el major creixement. 

A partir d’aquest moment passarem a analitzar direcció
general per direcció general l’evolució del pressupost.

Començam per la Secretaria General, d’aquelles que dic
que han reduït el seu pressupost, amb 14.052.158 euros, que
suposa un 6,82% del nostre pressupost. Reduïm respecte de
l’any passat uns 449.000 euros de funcionament de despesa
corrent. Però mantenim les actuacions de la Secretaria General
i enguany es seguiran comprant nous elements perquè els
agents de medi ambient continuïn fent la seva tasca, tant
elements tecnològics, com vehicles, amb la idea d’anar
renovant la flota, perquè així ho mereixen les persones que
vigilen el nostre entorn. A més, també seguirem amb la
transparència, dins aquest capítol trobam el programa
informàtic que hem de fer des de la Comissió Balear de Medi
Ambient, perquè tots els ciutadans puguin accedir a tots els
expedients, puguin rebre tota la informació, puguin saber la
màxima transparència. Si em permeten la broma, li farem fer un
streptease a la Comissió Balear de Medi Ambient. Qualsevol
ciutadà podrà consultar directament tota la informació.

Com deia però la protagonista, la gran protagonista
d’aquests pressuposts és la Direcció General de Recursos
Hídrics. La Direcció General de Recursos Hídrics té un
pressupost de 118.657.604 euros, que suposa el 57% del nostre
pressupost. Aquest pressupost significa un increment respecte
de l’any passat del 21%, un 21% més de recursos per gestionar
el cicle integral de l’aigua. El 21% més de recursos per a les
nostres depuradores, per a l’abastiment, per al sanejament.
Perquè l’aigua és vida i en aquests moments més important que
mai. El pressupost d’aquesta direcció general està distribuït en
3 programes, abastiment d’aigües amb 48,9 milions;

sanejament i depuració amb 63,2 milions i protecció i control
del domini públic hidràulic, Directiva marc de l’aigua, amb 6,4
milions.

Si em permeten els explicaré programa per programa la
seva afecció o el que inclou. El programa d’abastiment d’aigües
té un pressupost de 48,9 milions. Incrementa respecte de l’any
passat en 19,7 milions d’euros. Evidentment és dels programes
que sofreix un increment més important. En capítol 4, hi haurà
els préstecs, es transferiran 4,4 milions a ABAQUA i 1.341
euros al Consorci d’Aigües. I en capítol 7 per a inversions es
transferiran a ABAQUA 44,2 milions i 314.000 euros al
Consorci d’Aigües. En el marc d’aquest programa
d’abastiment, el que sofreix el major increment, aquests 19
milions, evidentment es duran a terme actuacions de millora en
la xarxa en alta de distribució, tant a l’illa de Mallorca com a
l’illa d’Eivissa, les connexions de les dessaladores, les millores
puntuals en la xarxa en alta que ens permetin la reversibilitat.
I evidentment dins aquesta partida hem d’executar tots aquells
projectes que la comissió d’impost turístic determini que són
les més importants, centrant en l’eix per aquest impost com era
l’aigua en la principal acció.

Dins el programa de sanejament i depuració, que és el
programa que té més pes dins la conselleria, tenim un import de
63,2 milions d’euros, un increment respecte de l’any passat de
316.000 euros. Però l’important en aquest programa enguany,
no és la quantitat que s’ha incrementat del pressupost, que
evidentment sempre que creix un pressupost és important,
m’agradaria destacar que enguany el cànon de sanejament per
a manteniment, s’incrementa en 4,5 milions d’euros. Com hem
dit moltes vegades, l’important potser no sigui cada vegada
tallar la cinteta d’inauguració, sinó mantenir el que tenim. De
les paraules que hem dit durant aquest any, passam als fets,
incrementant la partida de manteniment en 4,5 milions d’euros.
L’important és invertir i mantenir les depuradores que ja tenim.

Si em permeten, dins aquest programa, el capítol 6 té 47,2
milions d’euros. Com ja he dit, el cànon de manteniment
s’incrementa. Destacar també la partida de 800.000 per als
llots, per al transport dels llots de l’illa d’Eivissa. El laboratori
de l’aigua amb 147.000 euros i les inversions en aquest
laboratori de 29.000 euros. Pareixen pocs diners, però el
laboratori de l’aigua és una peça clau per conèixer com tenim
les nostres masses d’aigua, per saber, per investigar què passa
al subsòl. Per tant, aquestes inversions petites, però molt
necessàries.

En el capítol 7 transferirem 16.014.800 euros. 7,7 milions
a ABAQUA; 2 milions als ajuntaments. Recordin que hi ha
ajuntaments que duen a terme les explotacions de depuració. I
6,1 milions a empreses públiques, empreses dels ajuntaments
que es dediquen al sanejament. Ara mateix ens trobam a punt
de posar diferents infraestructures en funcionament, la
depuradora de Ferreries, la de Cala Tarida, la de Binissalem,
estan a punt de finalitzar-se les obres. S’han d’iniciar en breu,
ja estan adjudicades, les obres de la d’Andratx, la de Camp de
Mar. I evidentment estam donant a través de cànon el suport a
l’Ajuntament d’Alcúdia per construir la depuradora d’Alcúdia
i la depuradora de Sant Llorenç. I a Porreres tenim el conveni
a punt de signar, per aconseguir els terrenys per iniciar les
obres.
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Explicat l’abastiment i el sanejament, com els deia, el tercer
pilar de la Direcció General de l’Aigua, és el programa de
protecció i control del domini públic hidràulic. Aquest
programa amb 6,4 milions té un increment respecte de l’any
passat de 524.000 euros. Evidentment és un eix importantíssim.
Aquest any és el que afrontarem la publicació, la tramitació del
Pla de sequera i la revisió del Pla hidrològic. En capítol 6 en
aquest programa destinam 3,8 milions als torrents, a la xarxa
hidràulica. Es produeix un increment en la neteja dels torrents,
amb el control de la xarxa hidrofònica, per preveure les
inundacions, a neteja, a construcció de murs, que la gent ens
demana per prevenir el risc d’inundació. Es produeix un
increment d’uns 600.000 euros. Enguany veuran la variació de
què s’ha agrupat la inversió de la neteja de torrents i de
construcció dins la direcció general.

A més a més, es mantendrà la xarxa de control d’aigües
subterrànies amb 40.000 euros, un increment de (...) respecte
l’any passat. La xarxa de control del domini públic hidràulic,
el que deia la redacció del Pla hidrològic, 559.000 euros. Per
tant, des d’aquest programa pensarem amb el futur. Com deia,
actuam en el present, però també planificam el futur.

ABAQUA, l’ens instrumental de la direcció general, té un
pressupost com deia de 112,5 milions d’euros. L’any passat
disposava de 93,1. Per tant, dins ABAQUA tenim un gran
repte, ens plantejam millorar l’eficiència energètica de les
nostres depuradores i dessaladores. Tenim un gran camp per
recórrer en estalvi energètic, perquè aquests recursos puguin ser
emprats per millorar les infraestructures. A més a més, hem de
fer front a les infraestructures com deia, en distribució en alta
i d’abastiment d’aigua i els costos de mantenir aquestes
infraestructures durant tot l’hivern. Aquest hivern les
dessaladores no s’aturaran i no s’aturaran per poder intentar
recuperar al màxim els nostres aqüífers, per fer front a l’estiu
que ve. Evidentment també s’encarregarà del manteniment de
les dessaladores, del manteniment de les depuradores amb
aquest canvi, com deia, posarem més doblers a manteniment
per estalviar, per no haver d’actuar d’emergència. La prevenció
és importantíssima i com no podria ser d’altra manera, aquí
també farà falta recuperar gent per tirar endavant aquestes
polítiques i aquests projectes.

L’esforç amb el cicle de l’aigua serà un esforç molt
important per part d’aquest Govern, un esforç diria titànic, en
el qual participarem tots, ajuntaments, consells, Govern i
empreses i hem de fer una passa endavant. Garantir i millorar
el proveïment de l’aigua, garantir la qualitat, el sanejament, la
depuració i assegurar una bona gestió de tot el cicle i la
recuperació dels seus costos.

Després de parlar d’aigua, beuré un poc d’aigua.

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat és la
que té el repte de fer compatible la conservació amb l’ús
públic. El pressupost d’enguany serà de 28,8 milions d’euros,
3 milions d’euros més que l’any anterior. Amb diferents
programes aquesta direcció general destinarà 2,66 milions a la
gestió d’espais naturals; 19,9 milions per a la conservació i
millora del medi ambient; 4,5 milions a la planificació forestal;
1,1 milions per a espècies silvestres i 1.084.000 per a sanitat
forestal. Tots aquests programes, tot i que es divideixin, tenen

un objectiu comú, la conservació dels nostres espais naturals
protegits, la conservació dels nostres espais de rellevància
ambiental, la conservació dels nostres boscs i del nostre litoral,
la conservació del nostre medi ambient.

El programa de gestió d’espais naturals té un pressupost de
2 milions d’euros aproximadament, que suposa uns 791.000
euros més que l’any passat. En capítol 4 m’agradaria destacar
que per primera vegada el Govern de les Illes Balears
s’implicarà en la Reserva de la Biosfera de Menorca.
Aportarem mitjançant un conveni 60.000 euros a la seva gestió.
No pot ser que la UNESCO remarqui la manca d’implicació del
Govern de les Illes Balears com un dels punts febles de la
Reserva de la Biosfera. En el capítol 6 d’inversions, seran 2,2
milions d’euros, 700.000 més que l’any passat, posarem la
importància, aquest creixement es dóna especialment en el
Servei d’espais de rellevància ambiental. Necessitam fer els
PRUG, els PORN. Tenim el gran repte d’inscriure tota la
planificació d’Es Trenc, el gran repte dels plans de gestió de
Xarxa Natura 2000. Per això ja l’any passat vàrem incrementar
les partides per a aquest servei amb un 66% i enguany ho
tornam incrementar amb 876.000 euros, augmenta 676.000.
Hem de poder planificar els nostres espais, hem de poder fer els
instruments de gestió dels nostres espais. I evidentment hem
d’afrontar el repte de l’ampliació de Cabrera i de la creació
d’Es Trenc. Per a Xarxa Natura específicament també hi haurà
305.000 euros i per la gestió dels espais naturals 825.000.
Planificació, gestió, seguiment, divulgació, participació.
Aquests són els reptes que ens marcam en els nostres espais
naturals protegits.

El programa 571D, que és de conservació i millora del medi
ambient, baix aquest títol s’amaga la transferència important
per a l’empresa pública de l’IBANAT, el pressupost és de 19,9
milions d’euros, amb un increment d’1.238.972 euros.

Si em permeten, faré una referència especial, com deia hem
apostat per la recuperació de les persones, és aquí en aquest
programa on farem la recuperació del capital humà, l’IBANAT
no necessita més (...), evidentment com més millor sempre,
però necessita especialment recuperar el capital humà, si volem
invertir més en els nostres espais, hem de tenir aquestes
persones que tenguin cura dels nostres espais, que els vigilin,
que els estudiïn, que en facin una vigilància i un seguiment del
que hi passa dia a dia. Per tant, a través d’aquest programa,
quan dèiem que dignificaríem els espais naturals ens referíem
a això, que recuperaríem la seva gent i serà a través d’aquests
diners, aproximadament 1.300.000, que dedicarem a què
aquestes persones tornin a tenir cura dels nostres espais.

El programa de planificació forestal té un pressupost de 4,5
milions d’euros. A ANEI, en capítol 6, tenim una inversió de
100.000 euros amb l’helipista al nord de l’illa de Mallorca,
amb els plans forestals, amb la dignificació i la millora del
centre de Menut.

Un dels programes que creix més, també dins la Direcció
General de Biodiversitat, és el d’espècies silvestres, el de
conservació de les espècies més amenaçades, per això es
duplica el pressupost d’aquest programa, passam dels 505.000
euros de l’any passat a 1.179.000 euros, és a dir, duplicam. Per
què? Per la lluita contra les espècies invasores, per la protecció
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de la flora i la fauna de les Illes Balears, per fer una mirada a
la mar i estudiar les seves espècies.

Passat a xifres, en capítol 4 transferirem al COFIB 500.000
euros, puja 84.599 euros respecte de l’any passat i mantendrem
la col·laboració amb el Jardí Botànic amb 48.736 euros.

En capítol 6 s’incrementa la inversió en 551.000, perdona,
tendrà 551.000 euros, s’incrementa en 414.000 euros, per fer
front als 14 plans de conservació d’espècies amenaçades que
fins ara no tenien partides pressupostàries, d’aquestes espècies,
com puguin ser el ferreret, com puguin ser els voltors, com
puguin ser la flora de les Pitiüses, a aquestes espècies més
emblemàtiques i endèmiques de les Illes hi hem dedicat més
pressupost.

En el capítol 7, per al COFIB, transferirem 43.200 euros i
a un programa de col·laboració amb GESA-Endesa 24.500. El
COFIB, que és l’instrument que empram per a aquest servei per
conservar les nostres espècies i per lluitar contra les invasores,
incrementa el seu pressupost, passa dels 595.000 euros de l’any
passat, a 783.000 euros, bàsicament, perquè el COFIB ara és
més IB que mai, fa actuacions a altres illes, fa actuacions a
Menorca, fa actuacions a Eivissa, fa actuacions en invasores, en
serps a Formentera, i per tant, evidentment, necessita més
mitjans.

Dins el programa de Sanitat Forestal el pressupost és
d’1.084.530 euros, amb un increment de 768.000 euros. Aquest
servei també es veu incrementat perquè es fa tot un seguiment
d’un conjunt de plagues, especialment ve marcat perquè el
banyarriquer ja ha estat declarat com a una plaga i s’hi pot
actuar; per tant, a l’any que ve hi ha previstes actuacions per
valor de 500.000 euros en els nostres monts públics per tenir
cura dels nostres alzinars.

A més a més, es recuperarà la lluita contra la plaga de la
processionària a l’illa d’Eivissa i es recuperarà també, per
primer cop a Formentera, amb una inversió de 400.000 euros,
la lluita contra la processionària. Vull deixar clar que el
tractament serà amb bacillus que és una bactèria admesa en
agricultura ecològica i en apicultura.

El braç executor de la Direcció General de Biodiversitat,
com he dit abans, com per a la Direcció General de Recursos
Hídrics era ABAQUA, per a la Direcció General de
Biodiversitat és l’IBANAT. L’IBANAT per a l’any que ve
tendrà, com he dit, un pressupost de 19.699.858 euros,
suposant un increment respecte de l’any passat. Però el més
important, no parlarem dels doblers que ens costarà, sinó de
recuperar els mitjans personals i tècnics que foren retallats. El
pressupost de l’IBANAT dins el capítol 2 té dotats 1.300.000
euros per fer front a aquest increment de personal, recuperar els
que foren acomiadats, recuperar els que tenien cura dels nostres
espais.

A més a més, farem front a la renovació progressiva de la
maquinària forestal destinada a la prevenció i extinció
d’incendis, com puguin ser els vehicles, en la línia d’anar
renovant la flota, amb 5 vehicles autobombes forestals per a
l’illa d’Eivissa, camions forestals, tractors, Epis, hem de cuidar
la gent que ens defensa contra el foc. A més a més, també,

aplicarem tot un pla de restauració d’infraestructures a les
nostres finques públiques, a Planícia, a les cases de l’Obi, les
cases de Binifaldó, a S’Albufera, a Son Real, al Parc de
Llevant, a Can Marroig, hem de fer molta inversió en aquestes
finques perquè són patrimoni de tots.

Com he dit, la Direcció General d’Educació Ambiental,
Qualitat Ambiental i Residus és l’única que suposa una baixada
en el seu pressupost. El pressupost de la Direcció General de
Residus és de 4,1 milions d’euros, amb una reducció respecte
de l’any passat de 928.000. Si hem permeten fer un incís, com
vostès saben, dins aquesta direcció general hi havia un
plurianual que havia col·laborat amb l’illa de Mallorca fent un
conjunt d’infraestructures, que havia permès fer les
infraestructures per a gestió de residus, enguany d’aquests 2
milions, 800.000 aniran a la gestió dels residus de fangs, al
transport de fangs de l’illa d’Eivissa, i 1 milió anirà per la idea
de recuperar les inversions als ajuntaments per fer
infraestructures necessàries per a la gestió dels residus. Serà
l’any de la Llei dels residus i per tant aquí ja preveiem una
ajuda per donar suport a aquests ajuntaments amb les
infraestructures que siguin necessàries.

Dins aquesta direcció general tenim el programa de qualitat
ambiental i sostenibilitat amb 1.100.000 euros; el de gestió de
residus, amb 2.100.000 i el d’educació ambiental, amb 939.369
euros. Hem de fer front a la gestió dels sòls contaminats, als
abocadors, subvencions a les activitats d’educació ambiental i
una clara aposta perquè en aquestes activitats la clau rau en
l’educació, en explicar els valors dels nostres espais.

Dins el programa de qualitat ambiental i sostenibilitat, hi un
pressupost d’1,1 milions d’euros. Es destinaran 110.000 euros
a inversió en capítol 6, Agenda Local 21, a EMA, a ISO, al
Punt d’Informació Ambiental, a la posició comuna que ha
defensat aquesta comunitat autònoma davant el ministeri, per
tant aquest és un servei de gran importància i de gran inversió.

1 milió d’euros, com deia, també serà transferit a ABAQUA
per a la neteja del litoral. Fins ara, cada any, invertíem 800.000
euros amb el sistema de recollida de plàstics en el nostre litoral,
es veurà incrementada la partida en 200.000 euros. Enguany
s’han recollit, per a la seva informació, unes 71 tones de
plàstics de la mar.

Pel que fa al capítol de gestió de residus, representa en el
pressupost 2.100.000 euros. Del capítol 4 es farà la subvenció
a ajuntaments d’1 milió i la subvenció al Consell de Formentera
per al transport de fems de Formentera a Eivissa per 550.000
euros. En el capítol 6 d’inversió es té prevista una inversió de
550.000 per recuperar sòls contaminats i ajudes a rehabilitar
abocadors.

Pel que fa al pressupost del programa d’educació ambiental,
és de 939.000 euros, a aquest es transferiran a través de capítol
4, 6.000 euros al Consell de Menorca, per mantenir el conveni
d’educadors ambientals i la col·laboració amb els ecocentres.
Es generarà una subvenció per a entitats, perquè enguany tenia
un pressupost de 44.000 i es doblarà, serà de 88.000 euros,
perquè les entitats facin de divulgadors de principis ambientals.
L’any passat aquestes entitats van fer múltiples actuacions,
activitats en el medi per difondre la necessitat d’estalviar aigua,
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per difondre el fet que ens trobàvem en sequera. L’any que ve
aquestes activitats de divulgació a educació ambiental
d’aquestes entitats les enfocarem a la conservació de la
biodiversitat.

A més a més, també es crearà un premi de 6.000 euros per
als ecocentres, per tal d’incentivar la comunitat educativa a
formar part d’aquests projectes. Dins capítol 6 també es faran
tota una sèrie d’inversions al centre d’Els Amunts a l’obra de
la mar i a tot aquest conjunt de programes d’activitats que
ofereix la conselleria.

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia té un
pressupost de 37,5 milions d’euros, amb un increment
aproximat de 2 milions d’euros respecte de l’any passat.
Aquesta direcció general té dos programes: el del foment del
sector agrari, que tendrà un pressupost de 36,5 milions d’euros,
i el d’infraestructures de regadiu que tendrà un pressupost
aproximat d’1 milió d’euros. L’objectiu, com sempre, d’aquesta
direcció general és de donar suport al nostre sector productiu.

Dins el foment, quan parlam de foment de l’agricultura, ens
referim al foment del sector agrari i a actuacions de sanitat
vegetal i animal, a registre i control de les produccions, al
foment dels aliments de qualitat, a la millora de la
comercialització, dins aquest programa dedicarem 36,5 milions
d’euros. A capítol 4 es transferiran 4,8 milions a SEMILLA,
que puja respecte de l’any passat 289.000 euros; 9 milions a
FOGAIBA i 200.000 euros a l’Ajuntament de Palma per
mantenir l’escorxador municipal.

El capítol 6, d’inversió, serà de 306.000 euros, dins el
Servei d’Agricultura continuarem amb la prevenció i la lluita
contra les plagues, s’han previst 175.000 per fer front a les
plagues com puguin ser els P.citri, el caragol de la poma, la
xylella o el morrut vermell, evidentment és una de les
preocupacions que ens ocupa. També el control de plagues de
quarantena de producció de comercialització, el pla de lluita
contra els fongs de fusta dels ametllers, amb 15.000 euros; el
pla de vigilància, ús i comercialització de productes
fitosanitaris, amb 25.000 euros; l’execució dels plans i controls
de produccions vegetals, tot el tema de registres de tractors, el
registre de societats agràries, el registre d’organismes
modificats genèticament, tot un conjunt d’inversions. Dins
aquest servei ens agradaria destacar especialment el suport a
l’agricultura ecològica, l’any que ve es durà a terme el diagnosi
de la situació actual, amb un pressupost de 15.000 euros.

I a continuació de la feina que vàrem iniciar aquest any,
l’any passat presentàvem com a novetat dels pressuposts el pla
estratègic de l’agricultura de Sa Pobla i enguany ja preveiem
dins aquest pressupost, un cop fet el pla estratègic, 30.000
euros per invertir-hi. Per tant, passarem de l’estudi ja a
actuacions concretes que consensuaran amb els pagesos i amb
el sector agrari de Sa Pobla.

Amb el Servei de Ramaderia continuarem amb l’ordenació
ramadera isotèrmica, que perseguim evidentment assegurar la
traçabilitat dels nostres ramats, assegurar la qualitat dels
productes, el benestar animal.

Com que veig cares llargues aniré escurçant la secció,
perquè veig cansament en el públic.

Actuacions que pretenen aconseguir explotacions
respectuoses amb el medi, millorar l’ordenació de les
explotacions, afavorir la fixació de races autòctones, donar
suport als ramaders i millorar la producció.

Dins el projecte de qualitat agroalimentària, mantenim el
pressupost amb 60.000 euros, l’objectiu d’aquest programa és
identificar els productes amb característiques diferenciades,
fomentar els canals de comercialització més directes;
continuaran amb l’impuls a les denominacions d’origen, a les
IGP, als aliments tradicionals. Des del FOGAIBA enguany hem
fet una gran feina perquè l’any que ve tenguem una gran
incorporació d’aliments tradicionals. Però m’agradaria destacar
que evidentment, dins aquest programa, farem una forta
promoció de la venda directa: com vostès ja coneixen, imagino,
hem llançat el logotip de venda directa, hem llançat la
campanya de primera mà i, evidentment, l’any que ve
continuarem, amb 60.000 euros, donant suport a aquest tipus de
comerç.

En investigació i formació hi dedicarem 229.000 euros, ho
farem a través de col·laboracions de l’ISFAB, alinear tot un
conjunt tant de becaris com de doctors que fan les seves
investigacions, i evidentment també en tot el programa propi de
l’ISFAB de conservació del nostre banc de gesmoplasma, les
finques col·laboradores, totes les plantacions que hem
recuperat.

Des d’aquest capítol també transferirem a les nostres
empreses públiques 5,5 milions a SEMILLA, 39.000 euros a
SEMILLA que venen de conferències sectorials; 13,2 milions
a FOGAIBA; 32.000 euros a FOGAIBA de finançament
FEDER, i 512.000 euros FOGAIBA de conferències sectorials.

També, com s’ha manifestat enguany, després de l’episodi
de sequera, la importància del programa d’infraestructures de
reguiu. Aquest programa per a l’any que ve tendrà un
pressupost de 950.000 euros. Mantendrem on importància,
500.000 euros aniran destinats al manteniment d’aquestes
infraestructures, les bases de regadiu si no es mantenen no es
poden emprar, si no fem aquest manteniment, aquesta inversió
d’aquest 500.000 euros anuals, no es podrien emprar, per a
l’any que ve tenim previstes millores i ampliacions, la d’Inca,
la basa de reg d’Inca incrementarà la seva distribució amb un
pressupost de 140.000 euros; la posada en funcionament de la
de Formentera, que ja ha rebut inversions aquest any amb
264.000 euros i l’ampliació de la capacitat de la de Montuïri
amb 40.000 euros.

Hem de fomentar, però, totes aquestes inversions, si no
fomentam les comunitats de regants, no podran ser utilitzades.

La darrera, però no per això menys important, la Direcció
General de Pesca i Medi Marí, per fer front a la necessitat
d’una pesca sostenible, d’una bona gestió dels nostres recursos
pesquers. Enguany, aquesta direcció general té un increment
important de pressupost, hi destinarem 2,5 milions d’euros. 
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També m’agradaria destacar, com a novetat, respecte de
l’any passat, la inclusió en el capítol 4, de subvencions, una
subvenció de 10.000 euros a entitats de conservació de lluita
contra les prospeccions, evidentment des d’aquest govern hem
fet molta tasca per lluitar contra les prospeccions, per deixar
clar que no volem prospeccions a la Mediterrània i per això
cercam aliances.

Evidentment, també en capítol 6 s’invertiran 1,3 milions
d’euros.

La Direcció General de Pesca té dos programes: el de
recursos marins i ordenació del sector, on volem impulsar les
diverses mesures tant per aconseguir una explotació sostenible
dels nostres recursos, per tant destacar la importància del Pla de
vigilància de les reserves marines, que duplica el seu
pressupost, passa a 891.000 euros; l’avaluació i la conservació
dels recursos marins, amb 180.000 euros; la gestió sostenible
del jonquillo i del cabot, amb 35.000 euros; el seguiment de
cetacis; el cens de peixos vulnerables, amb 102.000 euros.

Tot i que a alguns els faci molta gràcia, sí, estic ben
orgullós d’haver recuperat el seguiment de les nostres reserves
marines.

Seguirem donant suport al sector pesquer, mitjançant el
Fons Europeu Marítim i Pesquer, el FEMP, seguint amb el
foment de la pesca sostenible, amb el foment de l’aplicació de
polítiques pesqueres comunes, amb la promoció de la
comercialització i sobretot amb un pla balear de traçabilitat del
nostre peix. Evidentment, hem de facilitar una formació adient
als nostres professionals.

Com no podia ser d’una altra manera, seguirem donant
suport a les nostres confraries i a la Federació de Pesca.

Com he anat dient, de cada direcció general anava dient el
seu braç instrumental que executa gran part de les seves
polítiques, en aquest cas, de la Direcció General de Pesca i de
la Direcció General d’Agricultura, SEMILLA i FOGAIBA, són
les dues empreses instrumentals vinculades a aquestes dues
direccions generals. El FOGAIBA té una dotació
pressupostària de 68,6 milions d’euros. Evidentment,
m’agradaria destacar, dins aquesta línia, que ja disposa de tots
els plurianuals, per primera vegada, de dotació de tot el PDR,
el Pla de Desenvolupament Rural de les Illes Balears ja disposa
de dotació pressupostària per part de la CAIB fins tot el final
del període.

Amb els POPI enguany farem front a noves línies d’ajuda,
com ja he anunciat, de replantació de fruiters de secà, com
siguin l’ametllerar, les figueres, els albercocs, la línia de suport
a escorxadors, que com aquest any hem fet èmfasi en el tema de
suport als escorxadors d’aviram, l’any que ve ens volem centrar
en inversions a l’illa de Menorca: reestructuracions de vinya,
fruita a les escoles, que enguany incorporarà com a novetat que,
a més a més de la fruita, també incorporarem la llet, així
seguim marcant aquest suport clar al sector lleter.

I seguirem amb les ajudes de crèdit circulant, enguany les
hem tretes per al sector agrari i ens hem compromès a treure-les
per al sector pesquer.

SEMILLA disposarà també, per donar suport al sector
primari, d’un pressupost de 10,9 milions d’euros. Mantindrem
tots els programes i serveis que directament donam al sector
primari: la formació, l’estadística, la millora genètica, l’alfals,
la qualitat de la llet, el control lleter, tot aquest tipus
d’actuacions que, tradicionalment, ha elaborat i dut a terme
SEMILLA.

Però m’agradaria destacar que potenciarem les reserves
marines, hem de fer front al repte de la creació, que ja hem
creat, la reserva marina de la Dragonera i per tant haurem de
dotar-la de personal i haurem d’incrementar la inversió en
100.000 euros per la compra d’una embarcació per a la seva
vigilància.

A més a més, també m’agradaria destacar l’esforç en races
autòctones, l’any passat vàrem començar un pla per a les races
autòctones, per a la millora de les nostres races autòctones amb
75.000 euros, i enguany, vists els fruits que tenim, l’èxit que té
aquest programa, el mantendrem.

I evidentment, com a tercer punt també a destacar de
SEMILLA, és la recuperació del programa de llavors
certificades. L’any passat teníem previst aquest programa, a
causa de la sequera es va desvirtuar l’objectiu final, però
enguany tenim prevists 380.000 euros per a aquest propòsit.

I evidentment, seguirem millorant les nostres
infraestructures i equipaments, si volem un sector lleter viu,
evidentment hem de tenir uns laboratoris a la seva alçada, per
això enguany plantejarem la millora dels nostres laboratoris o
el seu trasllat al Parc BIT.

Dit tot això, agrair l’esforç a tot el meu equip per la feina
feta en l’elaboració d’aquests pressuposts, que crec que són uns
pressuposts que ens permeten afrontar els reptes que hem
tengut durant aquest estiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts, però si
ho troben podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit es
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller pot contestar globalment o individualment, què
prefereix?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Globalment. Doncs bé, passem al portaveu del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Company, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el primer de
tot és donar la benvinguda al conseller i a tot el seu equip i
esperar que aquest any tenguem una aplicació un poc millor del
pressupost del que hi ha hagut el 2016.

Jo començaria per demanar tot un seguit d’informació, que
sigui un poc més detallada, que ja ho he fet anteriorment, i
perquè el conseller ho pugui anotar, si li sembla bé, li
demanaria tot el relacionat amb despeses d’inversió de caràcter
immaterial, que m’afegeixi una mica més de descripció, tant en
el programa 711A, en el programa 561A, en el programa 571E,
en el programa 571F, en el programa 571G, en el programa
571A, en el programa 571B, en el programa 572B i en el
programa 718A.

Ho dic perquè, maldament al Sr. Borràs el molesti molt tot
això, les despeses en inversió de caràcter immaterial dins la
seva conselleria, Sr. Conseller, sumen 12.277.324 euros,
segons el que diu el seu pressupost. I aquí sabem que hi ha de
tot, segurament, coses molt raonades, molt raonables, però n’hi
haurà d’altres que seran contractes menors, estudis la immensa
majoria, i, atesa l’experiència, la mala experiència que hem
tengut dins aquest any, ens agradaria que ens fes una relació
d’aquests conceptes.

Quant a noves inversions en depuració d’aigües i abastiment
d’aigües nosaltres creiem que són del tot necessàries i moltes
vegades ja hem dit que això consideram que és un tema d’Estat,
és a dir, tot el que sigui poder invertir molt més en depuració i
en abastiment d’aigües benvinguda sigui la història i nosaltres
la suportarem, sense cap dubte.

Tenim una sèrie de preocupacions en aquest aspecte i és
que des de l’ecotaxa li han de trametre tota una sèrie de
doblers, no sabem encara quins seran els projectes que li diran
que s’han d’executar en relació amb l’ecotaxa; si és així
conseller tendrà un problema i és que dins aquest any no
executarà res, no li donarà temps senzillament, perquè si ha de
fer el projecte, si ha de licitar el projecte, si ha de fer tal i, tal
com diu la memòria, no saben encara quins han de ser, que és
lògic, crec que pot tenir un vertader problema; un vertader
problema perquè, com li dic, entre que faran el projecte, el
licitaran, etc., els haurà passat l’any, i tornarem a una mala
execució, que és el que li comentava quan he començat.

Entrant al capítol gros, que jo crec que, en principi, és
ABAQUA i crec que som davant una legislatura d’aigua, bé, jo
el que veig dels seus pressuposts és que incrementa els costs de
producció en 3.770.000 euros per al 2017 i ho justifica dient
que són per a la producció d’aigua prevista a la zona de la
badia de Palma, etc., que ens sembla lògic. Hi ha una cosa,
però, que em crida l’atenció: en el capítol 6 d’inversions hi ha
una reducció de 4,5 milions d’euros en noves inversions, és a
dir, vostè hi puja un 19 i busques em sembla que són,
19.850.000 euros per a projectes d’ecotaxa, però baixa 4,5
milions d’euros, més o manco, 4,4, en noves inversions, passa
de 16.780.000 euros l’any passat a 12.371.000 enguany.

I això, doncs, bé, m’imagín que és un poc el focus de
discussió que heu tengut amb la consellera d’Hisenda, perquè

un poc això és fer de trileros; és a dir, l’ecotaxa havia de ser
una cosa més afegida a inversions en aigua i si bé és vera que
el saldo surt encara amb 15 milions d’euros, també és vera que
els anys anteriors, llevat de l’any passat, hi havia uns
plurianuals que també eren d’un import entre 12 i 16 milions
d’euros, que crec que és el que ha de tenir aquesta comunitat
autònoma en noves inversions. Crec que governi qui governi,
tot el que sigui depuració d’aigües, abastiment d’aigües amb
noves inversions ja hauria de ser per llei, que, de fet, ho és,
però no s’aplica molt, hauria, com dic, d’estar establert que
s’invertissin els doblers necessaris.

Com li dic, veig tota una sèrie d’inversions que li lleven
aquí i el que em preocupa més d’això són els 19.850.000 euros
que, mentre no li defineixin, i no sé quan, tal vegada ens ho pot
dir quan ho tendrà definit, és a dir que és una pregunta: quan
sabrà vostè amb quins projectes realment podrà assolir amb
aquests doblers de l’ecotaxa? Doncs amb això ens aniria bé.

Veig que té uns ingressos per aigua també, incrementen 4,7
milions d’euros els ingressos per facturació d’aigües potables,
etc., i això pot anar bé.

Jo, passant un poquet a l’altra gran empresa, que és
IBANAT, el conseller ha dit, m’ha paregut entendre que volia
fer una recuperació de capital humà dins IBANAT, no sé si ho
he agafat bé o no, però si és així m’hauria de canviar la
memòria, perquè a la memòria vostè em diu que té 418
treballadors i es queda amb 418 treballadors, amb la qual cosa
té un increment de 230.000 euros i ho justifica dient que
l’increment de l’import previst en aquest capítol 1 ve donat, per
una banda, pels nous triennis que assoliran al llarg del 2017,
així com per l’augment de fills menors de 18 anys, i per altra
banda, s’inclouen 170.000 euros en previsió de possibles
reincorporacions, però de personal amb excedència, no de
capital humà que vulgueu recuperar, per emprar les paraules
que heu dit. O dic perquè, si no, estaríem enganant, som davant
uns pressuposts, no vull dir falsos, però que no es corresponen
amb el que ha dit el conseller ara.

Si és així, m’agradaria també que m’explicàssiu, només per
saber-ho, perquè evidentment la responsabilitat és vostra, de
Govern, i heu de fer el que cregueu oportú, però sí que
m’agradaria que si és el que es preveu, i hi heu fet molta
insistència, és contractar gent dins IBANAT, que almenys ho
reflectiu a la partida corresponent, perquè si no, com dic,
nosaltres poca feina podem fer de comprovació.

Com que els deu minuts sempre passen volant, em centraré
també en un parell de temes, és a dir, a la memòria explicativa
de la Direcció General d’Agricultura ja l’any passat deia,
textualment, “cal aplicar el PDR i la PAC i altres ajudes amb
tota l’agilitat i simplicitat possible”, això ho deia exactament o
ho diu la memòria del 2016. Idò bé, conseller, de la PAC som
dels darrers d’Espanya en pagar, ja poc a poc serem els darrers,
anam a un ritme que jo em pensava que era impossible que hi
poguéssim arribar, però si som. I del PDR, segons informacions
de fa pràcticament uns dies, no s’havia pagat tampoc res, amb
la qual cosa aquí s’escriuen moltes coses, però a l’hora de la
veritat doncs la gestió que avui en dia es du des del FOGAIBA
és nefasta, des del nostre punt de vista.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 35 / 3 de novembre de 2016 849

Però és que si passam a aigua depurada, es deia: per al 2016
està prevista la construcció de basses, l’ampliació
d’infraestructures de regadiu, etc. Teníeu 886.000 euros, no
s’ha fet res. Enguany dieu: “Continuam fomentant les
infraestructures de regadiu amb aigües depurades”, i hi posau
944.000 euros, m’agradaria també que m’explicàssiu què és
exactament això.

En temes de regadius, que heu dit que era important, si
comparam la pàgina 291 del pressupost del 2016 amb la pàgina
304 del pressupost d’enguany, diu exactament el mateix,
idènticament el mateix, la qual cosa voldria dir que en el 2016
no s’ha fet res i s’han tengut els doblers aturats. Això sí, de fer
estudis i tal ens va bé, perquè ara han de fer una diagnosi de
l’agricultura o s’ha fet una diagnosi de l’agricultura ecològica
per plantejar futures línies d’actuació, més estudis i contractes
menors.

Aconseguir la fixació de les nostres races autòctones, que
tot això és molt important, però venga estudis i contractes
menors, arribarem a estudiar tant que ho sabrem tot. I on és
l’agricultura que ho passa malament, conseller. Vós heu dit fa
una estona, heu parlat del vacum de llet que l’hem d’ajudar; i
l’oví en extensiu? Clar que ells tenen ajudes de la PAC
acoblades, ajudes que es varen negociar l’anterior legislatura i
que ara es gestionen amb molt de retard, però que mira,
almenys acabant arribant als pagesos. Però heu tengut un pla de
sequera que us han demanat més doblers per a vacum de llet,
que era realment la ramaderia que havia sortit perjudicada en
relació amb les ajudes que donàveu a l’altra ramaderia.

Teniu un pla d’execució estratègic de l’agricultura a Sa
Pobla i ara m’heu dit que hi posareu 30.000 euros més per a no
sé què, molt bé. I per què no en feis un per a Campos? I per què
no en feis un per a l’agricultura de Calvià? I per què no en feis
per a l’agricultura de Binissalem? I per què no en feis un per a
Menorca? I per què no en feis un per a Eivissa? I per què no en
feis un per a Formentera? On ve aquesta fixació només amb un
poble, que és molt necessari, però i la resta de pobles? Això
són coses que també no entenem.

El FOGAIBA puja el seu pressupost en 2.158.000 euros,
bé, quan el miram de veres i quan miram el que hi posa el
Govern, realment només ha pujat un 1,8%, i això també es
transforma en la direcció general pobra de la vostra conselleria,
la qual cosa també, bé, ho entenem, però no ens agrada.

Jo no continuo perquè ja m’han passat els deu minuts, però
sí que m’agradaria que em donàssiu aquestes dades que us he
demanat, conseller. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Company. Ara pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, té la paraula l’Hble. Sr. Picornell, per un
temps de deu minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
compareixença. Bé, ara sí que pareix que ha pujat un poquet
més el pressupost i sí que pareix realment ara una conselleria

de Medi Ambient, que diguéssim, però sí que hem de dir que
la creació de més parcs naturals ara mateix sí que hem de dir
que aquest passat any sí que hem tengut realment una mancança
de personal i això sí que s’ha reflectit en els nostres parcs
naturals, que s’ha reflectit amb un poquet de deixadesa, i en
això sí que li hem de donar el toc d’atenció.

I s’ha de dir que, per exemple, s’ha vist que, ara per
exemple, en el Parc de Llevant mateix, hi ha hagut una baixa
d’un informador i s’ha quedat un parell de dies sense ningú.
També igual que aquest estiu hem vist com moltes de les
platges que tenen les nostres dunes, doncs estava ple
d’estrangers per sobre i això fa que no s’acompleixi amb allò
nostre.

I també hem vist, per a més inri, com aquests que tenen gran
poder adquisitiu feien aquestes esteses d’ombrel·les, de
càterings i gandules sobre les nostres platges i els nostres parcs
naturals, que també es pensen que això és terra de ningú.

També hem vist que gran iots i petites embarcacions tiren
les seves àncores sense miraments per les nostres praderies de
posidònia. Per això veiem amb molt bons ulls que vostè hagi
augmentat en personal per als nostres parcs naturals.

Sí que m’agradaria saber també, amb les ajudes al sector
pesquer a veure quin tipus d’embarcacions rebran aquest tipus
de subvencions o ajudes.

Referent a la neteja del litoral i a la neteja de platges,
m’agradaria saber com es durà a terme, si es retirarà (...), no es
retirarà (...), si anirà amb esment, això també m’agradaria
saber-ho.

Després també, respecte del personal de l’IBANAT, saber
si serà personal fix o serà personal de temporada també, això
també ens agradaria saber-ho.

Després vostè ha dit que les dessaladores sí que
funcionarien tot l’any i això ens agradaria saber si repercutirà
a la butxaca dels nostres ciutadans.

També ens agradaria saber si contempla dins la seva
conselleria o dins qualque partida l’ampliació de parcs naturals
existents.

I també que sí que he trobat a faltar en el seu discurs que no
ha fet cap referència a la protecció de les praderies de
posidònia, a veure si ens podria fer qualque referència, si hi ha
qualque partida, què pensa fer? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Picornell. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula l’Hble. Sra. Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, gràcies, Sr. Conseller i al seu
equip per ser aquí avui a explicar-nos el pressupost. Jo, la
veritat, que des de MÉS per Mallorca sí que valoram

 



850 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 35 / 3 de novembre de 2016 

positivament la majoria de les propostes que ens ha dut aquí la
conselleria i les seves millores, perquè consideram precisament
que ha destacat el conseller, de recuperar el capital humà per a
la vigilància, amb un capital humà que tant va costar construir
en altres moments i que, malauradament, per la gestió del Partit
Popular i del Sr. Company, doncs aquest capital humà es va
perdre o es va acomiadar directament. Per tant, sí que nosaltres
ho valoram positivament i molt positivament.

També valoram positivament que es doti de recursos
suficients tant els agents mediambientals per a la seva
vigilància, com també el que ha comentat de dotació de
recursos suficients també al personal d’IBANAT, de millora
dels equips que utilitzen, crec que és important.

Pel que fa a aquest tant per cent de millora que bàsicament
se centra en els recursos hídrics i en l’abastiment i el
sanejament i la protecció i el control, nosaltres també creiem
que és molt positiu totes aquestes. Crec que el manteniment de
les depuradores ha estat abandonat durant molt de temps, amb
mínims, per tant és molt necessari fer aquest increment que
creiem que nosaltres hem entès que era de 4,5 milions que
s’incrementava la partida de manteniment de depuradores,
creiem que això és una fita important que cal posar en valor i
que nosaltres almanco li posam.

Per al tema de les infraestructures i dels estudis, no
coincidim amb el que pensa el Partit Popular, discrepam,
nosaltres creiem que, precisament, els estudis són necessaris
per fer una bona gestió, no compartim la idea de gestionar
directament i fer les coses sense pensar perquè ens ha dut
precisament a moltes infraestructures deficients, que ara ens
costen molts doblers, com ja hem debatut moltes vegades en
aquesta cambra, com són les dessaladores que són a llocs
inadequats i que continuen essent una hipoteca per als nostres
residents i els nostres ciutadans. I per tant creiem que,
precisament, fer els estudis abans de fer les coses creiem que és
important.

Respecte del que es parla també en l’agricultura, crec que
està bé tenir una visió més ample del que únicament s’havia
tengut, i abraçar l’agricultura ecològica, el tema de la venda
directa i també el manteniment de les basses de regadiu. No és
tant fer-ne de noves com les que ja tenim realment les
mantenim adequadament, crec que això és el més important,
una de les coses molt importants que ha dit avui aquí el
conseller, que també s’ha d’incentivar les comunitats de
regants, perquè de vegades hi ha moltes... vull dir, pareix que
hi ha una demanda social d’utilització de les basses de regadiu,
però resulta que després, quan tens la bassa i tens l’aigua,
després no hi ha regants que demandin aquesta aigua. Per tant,
jo crec que s’ha de fer feina i si s’han de fer estudis per
gestionar bé, també s’han de fer estudis per gestionar bé,
nosaltres en això no hi tenim cap entrebanc.

En el tema de pesca, nosaltres també valoram molt
positivament tot el tema de les reserves marines, l’ampliació
que s’ha fet de Sa Dragonera, també aquest pla de vigilància de
les reserves i sistemes de seguretat, ho valoram molt
positivament.

I donam l’enhorabona al conseller i al seu equip,
precisament per fer aquest front contra les prospeccions
petrolieres, aquesta campanya que fa a diferents comunitats
autònomes envoltant les nostres illes per fer un front comú cap
a les mesures polítiques i la gestió política del Partit Popular,
que fa l’Estat, que sembla que no escolta aquesta comunitat
autònoma quan diu que no volem prospeccions petrolieres a la
nostra mar. I creiem important i per tant des de MÉS per
Mallorca donam l’enhorabona precisament a aquesta feina que
fa l’equip de la Conselleria de Medi Ambient, precisament per
tenir un clam més alt i tenir més persones que vagin en aquest
sentit i que ens ajudin a aconseguir. Aquesta cambra creiem
que de forma unànime ho ha dit ben fort, però de vegades
després sembla que des de Madrid es fa oïdes sordes d’aquest
clam que s’ha aprovat aquí per unanimitat.

I bé, ja que veig que... com que fem preguntes, doncs jo
també li voldria fer unes petites preguntes, perquè clar, sembla
que també s’han centrat en aquest tema de personal, i jo sí que
voldria saber si aquest increment d’efectius que es té previst fer
per a la gestió dels espais naturals suposa més o almanco
recuperar les 32 persones que va acomiadar el Sr. Company a
la legislatura passada, m’agradaria saber de quina quantitat
parlam, si almanco recuperarem el mateix nivell de personal
per a la gestió d’espais naturals que es va acomiadar pel Partit
Popular.

I després també, ja que parlam d’acomiadaments, si ens
podria dir quin cost ha tengut per als ciutadans d’aquestes Illes
l’acomiadament d’aquest personal, que, a més, en la majoria de
casos les sentències judicials han estat desfavorables a aquest
Govern i a aquesta comunitat autònoma i per tant diguem que
aquesta mala gestió l’han haguda de pagar tots els ciutadans,
perquè al final aquests doblers que pagam a aquests
treballadors acomiadats s’han de detreure d’altres inversions i
d’altres feines que s’han de fer, a què es podrien dedicar. Per
tant, sí que ens agradaria que ens contestàs aquestes dues
preguntes i bé, reiterar aquesta enhorabona per aquest front
comú per les prospeccions petrolieres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara, pel Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula l’Hble. Sr.
Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. També donar la benvinguda
al conseller i a tot el seu equip. Evidentment nosaltres
intentarem evitar reiteracions d’algunes preguntes que ja s’han
fet que haguéssim pogut formular, però com que ja han estat
fetes per altres portaveus no insistirem.

Una reflexió general, que, efectivament el seu pressupost
incrementa, però tenint en compte el context no sé si aquest
increment és migrat i no sé si aquest increment migrat és
l’origen d’aquesta brega en el Consell de Govern, feta pública.
Però bé, en tot cas, el context seria que tenim uns pressuposts
expansius, molt expansius i a més a més tenim un gran impost
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que, en teoria, gran part de la seva recaptació va a la seva
conselleria, va a temes relacionats amb l’aigua. Per tant, en
aquest context, pressuposts expansius més ingressos
extraordinaris, extraordinaris no prevists anteriorment en altres
pressuposts, provinents de l’impost turístic, en teoria
l’increment hauria de ser més gran, perquè, efectivament,
coincidesc amb el Sr. Company i amb tots els que som en
aquesta sala, que, com a qüestió d’Estat que és l’aigua a les
Illes Balears, és evident que necessitam molta inversió per
garantir un bon subministrament i un bon tractament de les
nostres aigües.

Feta aquesta reflexió general, nosaltres, com ja ens va
passar l’any passat quan va presentar els seus pressuposts, el
que trobam a faltar és concreció, trobam a faltar concreció.
Perquè clar, per exemple en tema de depuradores, vostè ens
explica que té alguns convenis, i és vera, amb Sant Llorenç i
Alcúdia, que fan una obra, bàsicament finançada per aquests
ajuntaments; vostès, després, poc a poc, van compensant aquest
avançament dels recursos que fan els ajuntaments, però bé,
benvinguda sigui aquesta perquè almanco s’han pogut fer
aquestes obres imprescindibles, però bé, ens agradaria saber
que ens digués clarament quines depuradores noves tenen
previst fer, quines ampliacions de les depuradores existents i a
quines depuradores faran vostès les millores o les grans
reformes. Vostès ens parlen d’una previsió de manteniment, se
suposa que d’aquest manteniment vostès tenen algunes
prioritats marcades i ens agradaria que ens digués quines són,
on pensen fer grans reparacions o grans millores que,
evidentment, benvinguda sigui aquesta política de
manteniment.

En relació amb els torrents, també l’any passat li vàrem dir
que era insuficient, i enguany, diguem-ho així, per mala sort,
però per bona sort en relació amb aquesta qüestió no ha plogut,
i per tant en relació amb els torrents no hi ha hagut problemes;
però clar, tots voldríem que plogués i si plou tendrem
problemes amb els torrents perquè estan molt bruts. I nosaltres
ja li vàrem manifestar que era insuficient i encara que ens
explica que hi ha un increment de 600.000 euros continuam
pensant que això serà absolutament insuficient i que no s’han
mantengut els torrents així com seria necessari que es
mantenguessin de cara que hi hagué aigua, que plogués i que
per tant els torrents correguessin.

En relació amb la connexió a la xarxa d’aigua vostè també
ve a dir, d’una manera un poc inconcreta, que una de les seves
polítiques és millorar, augmentar les connexions, no? Bé,
nosaltres coincidim que aquesta idea és la que s’ha de seguir,
amb això no innovam en absolut, però ens agradaria que ens
concretàs quin increment de la connexió de l’aigua pensa
executar: pensa arribar a Manacor, a la comarca de Manacor,
pensa anar més enfora, no ho sé, que ens digués exactament a
què consistirà aquesta idea, que ja dic compartim, però que ens
agradaria saber fins on arribarà dins les limitacions
pressupostàries que sabem.

I dues qüestions concretes que voldríem formular i que són
reivindicacions un poc municipals: una és en relació amb els
parcs naturals i amb les finques, com vostè sap l’Ajuntament
d’Artà reivindica l’adquisició de la finca d’Es Canons, la
reivindica al Govern, que compri la finca d’Es Canons. Està

prevista aquesta compra? Li sembla que és un camí a seguir, és
una finca amb uns valors paisatgístics, ambientals que convidin
a aquesta adquisició? És un plantejament, ja sé que no estam en
la fase de comprar moltes finques públiques, però en moltes
finques naturals, però bé, aquest és un cas concret d’un
ajuntament que s’ha caracteritzat al llarg de la història per ser
molt proteccionista, per tenir gran part del seu terme municipal
protegit i que reclama una compensació a aquest esforç, i una
d’aquestes compensacions seria l’adquisició d’aquesta finca,
dins aquestes circumstàncies.

Ha dit molt de passada, quasi no ho hem seguit, que pensen
fer una inversió a Planícia, m’agradaria que em concretàs un
poc aquesta inversió a la finca de Planícia.

I en relació amb Es Trenc, bé, semblava que era una
urgència, que caia de la post la declaració de parc natural, però
veiem que ara, com tot, ara supòs que deuen fer estudis i deuen
fer una reflexió aprofundida, com amb la Llei d’activitat, a
vostès els agrada molt això, em sembla molt bé, però és clar,
després resulta que no avançam i no sabem quines
conseqüències tendrà aquest no avançament, perquè hi havia un
gran deteriorament per la no declaració i resulta que passen els
mesos i no es declara.

Quin manteniment, quines inversions pensen fer, quina
previsió hi ha? Dotació d’aparcaments? Una de les grans
reclamacions en aquestes finques, quina inversió pensen fer en
aquesta qüestió tan controvertida, tan polèmica? Vostès han fet
qualque esforç de connexió via autobusos, via minibusos, etc.,
aquí hi ha també molt de camp per córrer pressupostàriament.

I una segona qüestió en relació amb els ajuntaments, i acab,
és el tema de les platges verges. Hi ha un manteniment, una
neteja, un servei de socorrisme en aquestes platges, que no
generen cap ingrés, que de fet vostès algunes vegades fins i tot
informen desfavorablement la instal·lació de temporada i el que
reclamen els ajuntaments és que el Govern s’impliqui en el
manteniment d’aquestes platges verges, ja que no hi ha
capacitat de treure uns recursos per fer front a les inversions
necessàries de manteniment que requereixen aquestes platges.

Pensen seguir, tenen previst ajudar aquests ajuntaments que
tenen aquestes platges verges en el seu manteniment i que
tenguin un servei adequat? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara té la paraula la Sra. Font, pel
Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. I benvingut conseller i el seu
equip, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Bé, MÉS per
Menorca pensa que un territori com el nostre, limitat i fràgil, el
pressupost en medi ambient és una inversió clara i totalment
necessària. Ens ha agradat especialment escoltar que hagi parlat
sobre aquesta recuperació del capital humà i està clar que tenim
tots molt d’interès a saber com serà, com executarà aquests
recursos de l’IBANAT.
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També compartim amb MÉS per Mallorca aquesta
enhorabona amb la posició ferma contra les prospeccions
petrolieres i el felicitam per l’actitud.

Sens dubte, i ja ho va comentar l’any passat, aquesta ha de
ser la legislatura de l’aigua i més amb la sequera patida aquest
estiu. Està clar que la nostra actitud amb un recurs tan escàs
com és l’aigua ha de canviar i és que la solució a aquest
problema és pot ser, justament, una suma de diferents solucions
i propostes, de les quals ja n’ha fet qualque esment, com són la
regeneració, la recuperació i la millora de l’eficiència i un llarg
etc.

Jo només tenc tres preguntes a fer-li: la primera és en què
es concreta l’ajuda a la Reserva de la Biosfera?

Ha parlat de subvencions a escorxadors per a Palma i a
aviram, hi ha alguna actuació prevista per a Menorca?

I la darrera, s’inclou la posada en marxa de la dessaladora
a Ciutadella?

Ah, un petit incís, també tenc interès pel tema de la
posidònia, com ha dit el Sr. Picornell.

L’anterior? S’inclou la posada en marxa de la dessaladora
de Ciutadella? I també el tema de la posidònia, que també hi
tenc interès. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara, pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula l’Hble. Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Gracias, conseller por la
comparecencia y a todo el equipo. Nosotros tenemos varias
preguntas.

Primero, en cuanto a la Dirección General de Espacios
Naturales y Biodiversidad, que suben las inversiones
inmateriales, de 137.000 euros a 551.000 euros. Y hay otro
programa donde sube de 475.000 euros a 1 millón. Entonces,
nos gustaría que nos explicara a qué se deben esas inversiones.

Después, en cuanto a IBANAT, en el capítulo 2, en gastos
corrientes, hay una partida que pone “otros”, que aumenta en
700.000 euros, también nos gustaría saber a qué se debe.

Después, en cuanto también al IBANAT, la partida de
servicios generales pasa de 129.000 euros a 338.000 euros, es
decir, el doble, y la plantilla es la misma, a ver si nos la puede
explicar.

Después, en cuanto a la Dirección General de Agricultura
y Ganadería, también suben las inversiones inmateriales, de
1.100.000 a 1.300.000.

Igual que en Pesca y Medios Marinos, donde también suben
las inversiones de carácter inmaterial, de 832.000 a 1.312.000.

Consideramos que son cantidades importantes, a ver si nos
puede explicar en que van a consistir esas inversiones.

En cuanto a la cantidad del canon de saneamiento que va
destinado a los ayuntamientos, nos gustaría que nos dijera si
esa cantidad cubre la deuda que se debe a los ayuntamientos y
además está acorde con el pago que se tiene que dar este año.

Después, también nos gustaría saber en qué van a consistir
la inversión en infraestructuras para el uso del agua regenerada,
dónde se van a hacer y en qué van a consistir.

Y nos gustaría que nos concretara también un poco más, en
cuanto a las inversiones en depuradoras, por ejemplo si va a
invertir en aquellas depuradoras que este año o el que viene ya
van a recibir el aporte de las aguas residuales de todos aquellos
domicilios que se han conectado al alcantarillado, porque
también los ayuntamientos están en este plan y hay que tener en
cuenta las depuradoras que van a ir recibiendo todas esas aguas
residuales, que antes iban a la fosas sépticas, si van a tener
prioridad. Al igual que si también se va actuar sobre la
depuradora de Sa Pobla y la depuradora de Muro, teniendo en
cuenta los problemas que hay en S’Albufera.

Y por último, si se piensa introducir el tratamiento terciario
en las depuradoras que vierten sus aguas a los torrentes. Así
como si me podría explicar en qué va a consistir esta cantidad
de 1 millón de euros para la limpieza del litoral.

Y nada más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Sra. Limones, per un temps de
deu minuts també.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias al conseller y a su
equipo por las explicaciones y, en primer lugar, quiero pedir
disculpas por si digo alguna cosa que no es correcta, pero junto
a mi compañera Elena Baquero llevamos aquí desde las nueve
de la mañana, ya que ni el presidente ni el secretario titulares se
han presentado, entonces la cabeza ya me falla un poco.

Empezaré haciendo el comentario sobre las direcciones
generales de Pesca y Medio Marino, creemos que es
fundamental hacer políticas de apoyo al sector pesquero y a las
cofradías y Federación de Pesca, y sobre todo pensamos que es
muy importante que desde el Govern se hagan políticas, se
sigan haciendo de lucha contra las prospecciones en el
Mediterráneo.

En cuanto a la Dirección General de Agricultura y
Ganadería, igualmente, como he comentado con pesca, pues
pensamos que la línea que se debe seguir es la de dar apoyo al
sector de la agricultura con políticas como la que ha comentado
de hacer una fuerte promoción de la venta directa.

En cuanto a la Dirección General de Espacios Naturales,
aquí ya me surge alguna duda, pero sí que hay que destacar la

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 35 / 3 de novembre de 2016 853

recuperación de personal y de medios técnicos que ha
comentado en el IBANAT, y las políticas de prevención que
deben hacer que la gestión y conservación de los espacios
naturales protegidos se lleve a cabo adecuadamente.

Celebramos también el comentario que ha hecho sobre que
es la primera vez que el Govern se implica en la Reserva de la
Biosfera de Menorca, pero mi pregunta en este tema sería si
tienen -a ver, un momento, perdón-, si tienen pensado realizar
gestiones para declarar nuevos espacios como reserva natural
protegida y si tienen alguna dotación presupuestaria pensada
para ello.

Pasaría ahora a comentar la principal subida de su
presupuesto que es en la Dirección General de Recursos
Hídricos, que consideramos que es muy importante. Es verdad
que durante el pasado presupuesto se han hecho, sobre todo,
comentaré en la isla de Ibiza, avances importantes en las
conexiones y la dotación de agua desalada en algunos pueblos,
como son Sant Jordi en Ibiza, o se ha puesto en marcha la
depuradora de Cala Tarida; esta es la línea que pensamos que
se debe seguir, pues es muy importante que se hagan mejoras
en las infraestructuras como las depuradoras y desaladoras y
aquí lo que quería era si nos podía explicar o comentar un poco
más qué inversiones y en qué infraestructuras hidráulicas tiene
pensado hacer trabajos y si se incluye entre ellas la conexión de
la desaladora de Santa Eulalia.

Y en definitiva saber qué inversiones tienen previstas en las
infraestructuras hidráulicas en las diferentes islas.

Por último, haré también referencia a un par de temas, ha
comentado también que las desaladoras se iban a quedar en
marcha en invierno. El uso de agua desalada puede hacer que
dé tiempo para que se recarguen los acuíferos, pero también
tenía una duda respecto a si tienen algún tipo de plan pensado
para que se controle un poco el tema de sobreexplotación y
creación de nuevos pozos.

Y por último, en cuanto a lo que ha comentado de invasión
de nuevas especies, que he visto que se subía el presupuesto,
pero si podría explicar también qué tipo de políticas o
programas tienen pensados para algunas especies invasoras que
están generando muchos problemas y que preocupan bastante,
como son el tema de las serpientes o el mosquito tigre.

Y ya está. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Ara té la paraula per
contestar el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Si em permeten aniré contestant de forma un poc
estructurada per grups, Sra. Limones començaré per vostè,
sempre faig ordre invers.

Espècies invasores. Sí, la pujada de pressupost que es veu
reflectida en el COFIB, en inversió tant en persones com en

inversió en capítol 6 i capítol 7, és evidentment per fer front
que el COFIB per primera vegada actua a l’illa d’Eivissa; ara
mateix, per primera vegada, a l’illa d’Eivissa hi ha un
veterinari, hi ha un vehicle i fem lluita contra la plaga de les
serps. Si això s’hagués fet fa molts anys, probablement aquestes
inversions ara no serien necessàries, intentam controlar aquesta
espècie de les serps que ha estat un tema molt demandat per
l’illa de Formentera i per l’illa d’Eivissa. I per tant, gràcies a
l’increment del COFIB, podrem fer front a aquest repte,
continuar capturant serps, continuar fent aquesta feina perquè
tenen, a part de l’extrema sensibilitat ambiental de preocupació
de la ciutadania, també tenen un impacte, com varen demostrar
els estudis de la Universitat de les Illes Balears on les serps
s’alimentaven bàsicament de sargantanes, una espècie
endèmica de l’illa d’Eivissa i Formentera. I per tant, com que
sabem, tenim la certesa que aquestes serps mengen aquesta
espècia, hem d’actuar. I per això, en el capítol 6, d’inversió,
s’incrementa la despesa en protecció d’espècies silvestres.

Per això, el Servei de Protecció d’Espècies Silvestres, on
s’havien desmantellat i s’havien abandonat tots els plans de
conservació, duplica el seu pressupost; per això passam de
400.000 euros a 800.000 euros en protecció d’espècies
silvestres. Sí, els estudis serveixen per a qualque cosa, s’han de
conservar les nostres espècies més amenaçades i per això s’han
d’invertir doblers a saber què passa; quines causes les duen a
extinció; quins comportaments humans s’han de dur a terme, si
no, no podem actuar, perquè si no fem inversions sense tenir
mirament, sense saber què fem i cometem errors. Per això és
important estudiar el que es fa.

Evidentment, també seguim amb el control de pous. Vostè
em deia el control de pous. A l’illa d’Eivissa la setmana
passada els agents de Medi Ambient van fer tot un conjunt
d’inspeccions; a l’illa de Mallorca enguany s’han fet les
inspeccions que han duit a obrir expedients sancionadors sobre
els camps de golf com a grans consumidors d’aigua. Estam
d’acord que el control d’aquest recurs escàs és importantíssim;
per això necessitam els mitjans necessaris i estam fent els
esforços d’aquest pressupost. Però, com deia, això és una gestió
de les misèries d’avui; controlar els pous, saber quins recursos
tenim d’aigua, publicar els indicadors de sequera, això també
és inversió, són estudis, són xifres que potser pareix que no
serveixen, però sí, aquestes xifres, aquests nombres, aquests
estudis que a algú no li agraden serveixen per prendre decisions
als gestors de l’aigua, i per això, evidentment, en el capítol de
domini públic hidràulic es torna a recuperar la inversió per fer
un pla hidrològic com es mereix aquesta terra, per no ser la
vergonya i no ser (...) a nivell Europeu. Per això, evidentment,
s’ha de fer inversió en estudis per conèixer, per saber quin és
l’estat de les nostres masses d’aigües subterrànies, per saber
quins recursos tenim, per saber quines mesures hem d’adoptar,
i no, quan haguem de tornar a tenir un episodi de sequera,
haver de prendre mesures immediates, unes mesures tan dures
com hem hagut de fer.

Evidentment m’ha demanat també quines infraestructures,
Sra. Limones, volem dur a terme. Les connexions de les
dessaladores crec que generen un consens necessari entre tots
per fer-hi front. Pareix un poc... m’atreviria a dir de pelAlícula
de terror tenir unes dessaladores aturades, unes dessaladores
desconnectades dels sistemes quan necessitam aigua. Per tant
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jo entenc que aquesta inversió en proveïment d’aigua, aquesta
inversió, es considerarà prioritària i serà la que aquest conseller
defensarà, les connexions de les nostres dessaladores als
sistemes en alta, la connexió de la dessaladora de Ciutadella -
s’ha parlat amb l’Ajuntament de Ciutadella- a Son Blanc, la
connexió de Santa Eulària, el necessari que puguem fer en
ampliacions a l’illa de Mallorca en aquest sentit. Evidentment
el grau d’inversió dependrà del consens generat a la Comissió
d’impost turístic per saber quins projectes tiraran més endavant
o no.

Nous espais. Si em permeten, també una de les partides que
s’ha demanat per què havia pujat, la d’espais de rellevància
ambiental, inversió immaterial. Sí, és un inversió immaterial fer
un PORN; el Partit Popular una de les crítiques més grans que
ha fet a aquest conseller és que no havia fet un PORN per
declarar el parc natural d’Es Trenc, i un PORN és una inversió
immaterial, una inversió en estudis, una inversió en normatives;
vostès també demanaven aquest PORN, i per això evidentment
aquest pressupost s’ha hagut d’incrementar. De les misèries en
planificació, de les misèries, que l’any passat crec que vaig fer
la broma que es multiplicava un 800% el seu pressupost,
evidentment enguany hem incrementat la partida en
pressupostos amb els estudis d’espais de rellevància ambiental
perquè hem de fer els plans de gestió de Xarxa Natura 2000 de
tots els hàbitats que encara no estan fets, el PORN d’Es Trenc,
evidentment, i tots els PRUG que facin falta. Tenim damunt la
taula el PORN de Mondragó. Evidentment hem d’afrontar els
reptes que se’ns plantegen, per exemple, des d’Eivissa, si hem
de convertir Tagomago en una reserva. Bé vostès demanen a
vegades que es declari, però per declarar un espai alguna cosa
haurem d’estudiar.

Si em permeten, també, en el tema de pesca. Evidentment
el suport al sector, estar al costat dels pescadors generant noves
rendes, per a mi és un orgull. Fa unes setmanes que s’inicià la
pesca de turisme, una activitat que tendrà uns efectes
beneficiosos per a la flota incrementant els seus beneficis,
incrementant la seva rendibilitat, i indirectament també un
efecte ambiental per reduir l’esforç pesquer.

S’ha demanat, la Sra. Olga Ballester, pel tema de xarxa i
espècies silvestres. Sí, dins el programa d’espècies silvestres
tenim uns plans de conservació. Quan una espècie és declarada
amenaçada ha de tenir un pla de conservació. Aquest pla de
conservació s’ha de presentar i ha de marcar una sèrie
d’objectius, amb unes actuacions concretes en funció de cada
espècie; per exemple ara tenim el pla de conservació de les
espècies marines, que ha de determinar els impactes que tenen
els virots; posem, potser, un exemple més concret, què és el que
fa que el virot estigui a punt de desaparèixer?, que el virot és
l’espècie més amenaçada ara mateix en el Mediterrani; a
vegades parlam del lince ibérico i aquí tenim el virot, que és
una espècie igualment amenaçada amb molt alt risc. Per això
necessitam aquest increment dins el programa d’espècies
silvestres, i dins el programa de rellevància ambiental de Xarxa
Natura, que també hi ha aquest increment tan gran, és per fer
també el que vostès em demanaven: el PORN d’Es Trenc, els
PRUG i els plans de gestió de la Xarxa Natura. Per això hi ha
aquest increment tan fort dins aquesta partida. 

Però aquesta partida havia estat destruïda. L’any passat ja
la vàrem incrementar, vaig fer la broma, però enguany
evidentment la continuam incrementant perquè els nostres
espais naturals evidentment necessiten gent, però també
necessiten els instruments de gestió, necessiten la normativa
que hem d’aplicar. Evidentment, si no tenim una normativa no
la podrem aplicar.

M’ha demanat els serveis... en pesca, el tema d’inversions.
Evidentment dins pesca tenim tot un conjunt d’inversions a dur
a terme; tenim previstes... en traçabilitat, un pla perquè el peix
vengui identificat des dels pescadors fins a la peixateria, hi
haurà tota una sèrie de maquinària que permeti descarregar el
peix a ports alternatius a sa llonja, això significarà una inversió.
I també hi ha una inversió en el seguiment de les reserves
marines amb major vigilància i una inversió en el seguiment de
les poblacions de peixos. Crec que aquí he destacat que durant
aquests anys es va establir un plurianual de 600.000 euros que
permetrà fer el seguiment de les reserves marines; cada any
s’estudiarà a dues reserves marines quina població de peixos
tenen per veure si estam aconseguint l’objectiu, per saber què
està passant a les nostres reserves marines. El que s’havia fet...,
a vegades quan es diu o es titlla que gastam els doblers en
estudis, el que s’havia fet era negar l’existència de les reserves
marines, no voler saber què passava amb elles; si no comptam,
no controlam el que passa, evidentment no ens adonarem si
tenim un problema. Si no miram els indicadors de sequera, no
els calculam, no sabrem que tenim una sequera, i per tant no
farem política.

El cànon per als ajuntaments. Sí, evidentment crec i he de
donar l’enhorabona a la directora general de Recursos Hídrics
per l’execució del cànon, pels pagaments que estan fent. S’està
justificant més cànon que mai. La tristor, a part que m’ha sobtat
que es retragués a aquest conseller que el cànon ja no tenia
destinació finalista indirectament per un portaveu que va
participar del fet que el cànon no fos finalista, enguany s’està
donant més cànon que mai. No es gastaven els doblers de
cànon; ja no estam discutint si arribaven o no arribaven, és que
no es distribuïen als ajuntaments, no arribaven; a EMAYA no
li arribaven els doblers i ara li estan arribant perquè aquest
conseller, i gràcies a la tasca de la direcció general, s’està
pagant el cànon a tots els ajuntaments.

Les infraestructures de regadiu també és una pregunta que
m’han demanat. Evidentment s’invertirà aproximadament 1
milió d’euros, ho dic de memòria; uns 500.000 euros són un
contracte a través de l’empresa pública TRAGSA per dur el seu
manteniment, és a dir, són les vàlvules, (...), el seu
funcionament, l’electricitat; el dia a dia d’aquestes basses de
rec no és gratuït, una bassa de rec té unes despeses i per tant
s’hi ha de fer front, en aquest cas amb 500.000 euros. La resta
es fa amb inversió; com he dit es fa una inversió a Inca,
140.000 euros d’ampliació de la xarxa de distribució d’aquesta
bassa, és a dir, la bassa d’Inca és una bassa infrautilitzada,
tenim demandes de grans consumidors d’aigua propers a la
bassa que els en volem fer arribar.

També hem parlat que teníem uns 230.000 euros per a la
bassa de Formentera, i aquí recopilaré, perquè crec que és
l’exemple de la demagògia política potser més gran, aquesta
bassa, una bassa de rec a Formentera que té connectada una
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dessaladora que va costar 11 milions d’euros, que ha estat
abandonada, que s’ha deixat podrir, que sí que ens vàrem haver
de gastar -ho tornaré a dir, sí- estudis; clar, si abandonam una
infraestructura d’11 milions d’euros a la seva sort amb una
dessaladora durant anys, idò ens hem hagut de gastar 30.000
euros l’any passat, bé, enguany, el 2016, per saber què passava
amb aquella bassa de rec, 30.000 euros perquè ens diguessin
per a què era aquella infraestructura, com estava, com
funcionava, què havia de menester per posar-se en marxa.
Evidentment enguany s’ha (...) un plurianual, enguany s’ha fet
inversió perquè enguany, amb als 260.000 euros que hi posam
més, la bassa de rec de Formentera l’any que ve pugui
funcionar. Això són inversions concretes; ens omplim la boca
de parlar de regadius, però, com deia, allò important és que
després hi hagi una comunitat de regants, que facem unes
infraestructures saben qui les rebrà i sabent qui en farà un ús,
cosa que fins ara no havia passat. Per tant anam fent passes en
millores a les basses de rec, però evidentment sempre al costat
dels regants, al costat de qui les ha d’emprar.

M’ha demanat sobre la depuradora de Sa Pobla i sobre la
depuradora de Muro. Si em permet, la depuradora de Sa Pobla
estam pendents de disposar dels terrenys; l’Ajuntament de Sa
Pobla és el que ha de fer l’expropiació dels terrenys per a
nosaltres implantar la instalAlació. Des de la Direcció General
de Recursos Hídrics i ABAQUA s’està fent feina en el projecte
d’ampliació d’aquesta depuradora, i en tenir la disponibilitat
dels terrenys evidentment és un dels projectes que
ambientalment més ens interessen pels efectes que té sobre
S’Albufera. La depuradora de Muro he de dir que aquesta
depuradora està sobrepassada; havia d’actuar com un terciari
amb sistema de llacunatge i està actuant com una depuradora;
rep el doble del cabal que és habitualment, que hauria d’emetre,
i s’està fent tot un conjunt de mesures, mesures senzilles dins
allò possible.

Ara, si em permeten, direm mesures concretes. Idò sí, cada
dia tenim una persona que repassa el tub de dalt a baix
caminant per evitar que torni a passar que torni a tenir fugues
i no se n’assabentin; tenim cada dia i planejam per a l’estiu que
ve que els camions de fosses sèptiques no puguin anar a abocar
a aquella depuradora perquè aquella depuradora ja està prou
sobrecarregada; enguany hem experimentat amb airejadors
perquè aquelles basses de llacunatge s’airejassin més i
poguessin depurar millor; estam fent tot el possible per posar
mínimament en capacitat aquella depuradora. Però no ens hem
d’enganar, la solució passa perquè el ministeri executi ja la
depuradora de Can Picafort.

M’ha demanat també, Sra. Ballester, el milió d’euros de
litoral, aquesta inversió en què consistia. Si em permet li
explicaré que a les Illes Balears tenim un sistema únic al
Mediterrani format per 35 embarcacions a l’illa de Mallorca; 8
a..., 8 o 5, disculpi que ara no ho sàpiga (...), però és un conjunt
quasi d’unes 40 embarcacions que recullen els plàstics de la
mar; són unes petites embarcacions que es desplacen pel nostre
litoral i això ens costa una inversió de 800.000 euros cada any
en aquest tipus d’actuació. Per a l’any que ve tenim previst
incrementar-ho en 200.000 euros, que aquesta inversió sigui
d’1 milió d’euros. Evidentment estam intentant netejar el nostre
litoral, però és evident que hem de fer front, tenir una visió més
de conjunt, plantejar-nos d’on vénen aquests plàstics;

evidentment part és nostra, però part és d’altres indrets. És a
dir, una solució a un problema, la contaminació en el mar per
plàstic, que s’ha d’abordar des del Mediterrani. Quan vàrem ser
a BrusselAles vàrem parlar amb el director general de
Biodiversitat, que creim que des del Conveni de Barcelona i
des de la Unió Europea s’haurien de plantejar actuacions
perquè els plàstics al mar, la contaminació al mar, pot ser una
de les causes de pèrdua de biodiversitat i de pèrdua de recurs
pesquer que no ens podem permetre.

Patricia, evidentment en el tema de la posidònia hi estam
fent feina. Com vaig dir és un tema que creim que hem de
generar consens, hem de generar tots els mecanismes de
participació perquè tots els actors es facin seu el projecte. Hem
d’aconseguir traslladar la visió tècnica a tothom perquè sigui
tothom partícip, i és importantíssim, serà un èxit que aquest
decret surti amb el màxim consens possible. Per això estam
sacrificant la velocitat per fer les passes segures; estam parlant
a nivell tècnic, no n’hi ha cap altre a nivell de l’Estat; feim
feina, reunions, constantment, des de la Direcció General de
Biodiversitat, i ja estam recollint els primers fruits, però
permetin-me que quan es tengui l’esborrany s’ha de sotmetre a
un procés de participació, a un procés d’informació, com així
em vaig comprometre amb les associacions de navegants, amb
els propietaris de clubs nàutics, amb les entitats
conservacionistes... Evidentment seria un decret que aniria
tramitat amb la suficient participació.

Ciutadella, com he dit, la connexió de la dessaladora de
Ciutadella és una de les actuacions que creim prioritàries i que
demanarem evidentment que es dugui a terme. Crec que és
importantíssim tenir aquesta infraestructura a Menorca, tan
necessària i que ara mateix  està aturada; tenim un contracte de
vigilància i de manteniment de les infraestructures perquè no es
facin malbé. Quedin tranquils, que tot i que no l’emprem
l’estam mantenint, l’estam vigilant, l’estam cuidant.

Han parlat també del tema de la reserva de la biosfera. La
UNESCO en el seu informe, que cada deu anys revisa les
reserves de la biosfera i emet un informe, va destacar la poca
implicació del Govern de les Illes Balears amb aquesta figura
de protecció. Jo li he de dir que evidentment l’abordarem des
d’una perspectiva de medi ambient, però la reserva de la
biosfera és molt més: és un exemple de sostenibilitat; en teoria
és allà on es conjuguen tots els interessos, i per tant
filosòficament crec que no hauria de ser la Conselleria de Medi
Ambient que hi donàs l’aportació, però aquesta conselleria fa
una passa endavant. Jo crec que la reserva es mereix el suport
per part d’aquest govern, i per tant es concretarà mitjançant un
conveni amb el consell, on intentarem debatre quines mesures
es volen adoptar, i la proposta inicial que s’ha demanat per part
del Consell de Mallorca seria la de suport tècnic, la
contractació de tècnics per poder fer un seguiment per evitar
posar en qualsevol moment en risc la qualificació de reserva de
la biosfera.

I el tema d’escorxadors. Crec que és una línia amb fons
propis que treu FOGAIBA de suport. Aquest any hem tret, amb
suport específic destacàvem la necessitat d’una inversió en
aviram, i creim que en el tema dels escorxadors a Menorca s’hi
ha de fer front, és a dir, necessiten una forta inversió i esperam
crear el caliu necessari per dur a terme inversions específiques
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en els escorxadors de Menorca perquè puguin continuar amb la
seva tasca.

Sr. Baltasar, aniré ara per vostè. Sr. Baltasar. Disculpin.
Com he dit, és un..., el decret de posidònia ja l’he explicat.
L’ampliació de parcs. Evidentment estic satisfet que
l’Ajuntament d’Artà demani l’ampliació del Parc de Llevant, és
un repte i evidentment crec que estam avançant, crec que estam
canviant la cultura del que implica un espai natural protegit,
que cada vegada la gent és conscient de la importància. Jo
record els debats que es van viure pel Parc de Llevant; record
també quan va aparèixer la Llei d’espais naturals, que en el seu
articulat suprimia quasi quasi el 90% dels espais naturals
protegits del Parc de Llevant, i ara veig amb satisfacció que els
ciutadans d’Artà a través dels seus representants demanen
l’ampliació, i evidentment aquest govern hi haurà de fer costat,
s’haurà d’estudiar amb la resta d’ajuntaments -Santa Margalida,
Sant Llorenç i tota la resta- a veure quin plantejament fan. 

De totes formes ara mateix la nostra prioritat està marcada
per l’ampliació del Parc Nacional marítim terrestre de Cabrera,
que esperem que avui, en tenir un ministre ja en funcions, deixi
de ser en funcions i sigui un ministre operatiu, puguem tirar
endavant i es desbloquegi aquest tema. Nosaltres ja estam
preparats per afrontar aquest debat, estam recaptant tota la
informació, hem fet els documents tècnics necessaris per
sustentar la nostra proposta d’ampliació. 

Evidentment també la creació del parc d’Es Trenc, i per
això hi ha l’increment a la Direcció General de Biodiversitat;
és a dir, l’increment dels 3 milions de la Direcció General de
Biodiversitat es pot explicar bàsicament per això, es pot
explicar la partida d’increment d’inversions en espais naturals
protegits per dur a terme els estudis de planificació, els PORN,
els PRUG, tota aquesta política, per donar a conèixer Xarxa
Natura 2000, i a més a més per cuidar els nostres boscos. És a
dir, per primera vegada farem front al banyarriquer amb una
inversió de 500.000 euros, és a dir, l’hem declarat plaga i per
tant ara hem d’actuar. I també a Formentera mantenim el de la
processionària. Per tant aquí vénen aquestes inversions, aquest
increment d’inversió del qual em demanaven explicacions.

Dessaladores tot l’any. Sí, dins els nostres pressupostos
evidentment ara mateix hi ha els costos de tenir les
dessaladores funcionant tot l’any. Sí, és un canvi de política;
hem defensat que les dessaladores no han de ser emprades
només com un recurs d’emergència, tenir-les aturades durant
tot l’any i emprar-les els tres mesos d’estiu; així no tendrem
capacitat per fer front als reptes que tenim. Estam en una
situació de sequera, estam en una situació d’alerta en segons
quin municipis, i per tant seguirem emprant les nostres
dessaladores per garantir el subministrament d’aigua, i per això,
perquè els nostres aqüífers es recuperin, per poder garantir
l’aigua, les hem de tenir a ple rendiment durant tot l’hivern amb
les despeses econòmiques que suposa. Evidentment posam per
davant el benestar dels nostres aqüífers als costos econòmics
que es derivaran de tenir les dessaladores en marxa.

La neteja de litoral crec que ja ho he contestat, també, que
l’increment, és a dir, els 200.000 euros més, és per fer front...;
és a dir, tenim unes embarcacions, pensin que aquest model és

únic, és un model que és molt eficaç, però com deia també hem
de cercar colAlaboracions a altres indrets.

Sra. Campomar, gràcies per les seves paraules, sempre són
ben rebudes. Sí, m’agradaria destacar aquest increment en el
cànon de manteniment. Ens omplim la boca a vegades de dir
que s’ha de fer..., s’ha de fer... Idò aquí es reflecteix en
nombres: 4,5 milions més per mantenir les nostres depuradores.
Vostè em dirà “en què es tradueix?”; en una millora en els
contractes. Els explotadors ara mateix tenen uns contractes tan
ínfims que esperen fins al darrer moment, fins que es romp la
maquinària, fins que rebenta, per dir-ho clarament, per després
haver d’haver un contracte d’urgència, haver de córrer, que ens
surt més car, i substituir aquella maquinària. Volem posar més
doblers en manteniment, i vostè em demanarà quines
actuacions concretes o quines...; no, a tots els contractes, a tots
els contractes de manteniment de les nostres depuradores volem
apujar l’assignació. Entre totes potser seran pocs doblers,
aquests 4,5 milions repartits entre tots els contractes de
manteniment, però estic segur que amb el temps podrem fer el
balanç i aquests 4,5 milions que invertirem en millorar el
manteniment els recuperarem amb escreix en reducció de
contractes d’emergència i contractes menors. ABAQUA,
evidentment, era un gran especialista o és un gran especialista
en haver de fer contractes menors i contractes d’emergència
davant les rompudes i una política per reduir-los és això, pujar
4,5 milions d’euros la partida de manteniment.

Les basses de rec i les reserves marines, com he dit,
evidentment, tenim la Dragonera com a nova reserva i això
implica que si crees un espai has de dotar de personal i has de
dotar d’inversió material i per això comprarem embarcacions.

I seguirem amb la lluita del no a les prospeccions, crec que
el Govern ha d’acompanyar la societat civil que ha despertat,
o sigui, la societat civil d’Eivissa ens ha donat un exemple de
confrontació contra les prospeccions, no sé si el ministeri
hagués fet una passa enrera si no hi hagués hagut les 160.000
firmes que vam recollir des d’Eivissa. Crec que durant aquest
any hem demostrat que s’han arxivat tot un conjunt de projectes
i per tant hem de seguir apostant amb aquesta col·laboració,
amb l’Aliança Mar Blava, i amb de seguir col·laborant amb tots
els governs que tenim al nostre entorn, amb Catalunya,
València, Andalusia, per convèncer l’Estat espanyol de declarar
la Mediterrània lliure de prospeccions.

Com deia, recuperar el capital humà per aquest conseller a
l’IBANAT és una de les seves obsessions des del minut zero.
Sra. Campomar, li dic que en el nostre pressupost, en el capítol
2, tenim els diners per dotar de gent, tenim els doblers per
tornar recuperar la gent que es va acomiadar, la gent, els 32 que
varen ser acomiadats, i els que facin falta per a també fer front
al repte d’Es Trenc; per tant, li dic que com a mínim aquests 32
i evidentment els que facin falta per a Es Trenc.

El cost de les persones que van ser tretes de l’IBANAT va
ser d’1.050.000 euros, és a dir, el 2013, improcedentment,
s’acomiada una gent que ens fa falta per gestionar els nostres
espais, pel mateix que cobraven aquelles persones, pel mateix
que ens costava tenir-les fent feina. Van pagar aquell 1.050.000
euros perquè se’n anassin al carrer en lloc de pagar-los perquè
continuassin fent la seva feina, una barbaritat. 1 milió a
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l’IBANAT, però encara més fort són els 3 milions que vàrem
haver de pagar a SEMILLA, amb sentències, per
acomiadaments improcedents, per acomiadaments mal fets. I
evidentment a SEMILLA hem tengut l’oportunitat de recuperar
quatre persones que estaven acomiadades que encara el
procediment no havia acabat, que encara no tenien sentència
ferma i hem pogut arribar a acords i s’han pogut incorporar.
Hem pogut..., ja m’hagués agradat que l’IBANAT es va
encarregar que fos més ràpid i que tot quedés ben fermat; per
tant, 1.050.000 euros tirats per acomiadar gent, en lloc de tenir
cura del nostre personal, des de l’IBANAT -que nosaltres
recuperarem-; 3 milions des de SEMILLA, i ara mateix la
quantitat dels acomiadaments que varen costar a ABAQUA no
em surt de memòria.

Començarem amb els temes més clàssics. Jo, Sr. Company,
jo l’entenc en segons quines coses i crec que compartim la
preocupació pel sector agrari. Vostè va plantejar un PDR, amb
una dotació econòmica que vostè no va comprometre els
doblers de la comunitat autònoma, va fer una carta als Reis
Mags, va posar una posar una part, i evidentment vostè va dir:
farem un gran PDR, 120 milions en tot el període d’inversió. Hi
estic d’acord, però, Sr. Company, m’ha de reconèixer que qui
ha posat els plurianuals, qui ha compromès els doblers
d’aquesta administració d’aquesta comunitat autònoma és
aquest conseller amb aquests plurianuals, amb quatre
plurianuals que ens cobreixen tot el PDR fins que acabi el seu
període; qui ha posat, és a dir, vostès varen fer una carta als
Reis Mags, no el varen dotar econòmicament i, evidentment,
hem fet la feina necessària per dotar-lo.

Si volem parlar del FOGAIBA, que em deia que les
aportacions s’havien reduït, les aportacions de la CAIB del
2012 al 2015 eren de mitjana uns 10,7 milions d’euros, en el
període que em toca a mi, del 2016 al 2017, la mitjana és
d’11.269.000 euros, amb un increment d’un 5%. Sr. Company,
ja sé que no li agradarà el que li diré, però el meu pressupost
consolidat ha pujat 44 milions d’euros aquest any, per tant tenc
més doblers que vostè, per tant crec que tenc més capacitat
d’actuació de la que vostè tenia.

I he aconseguit el suport d’aquest govern, hi ha hagut
insinuacions sobre la relació entre jo i la consellera d’Hisenda,
potser que tot el debat hagi estat públic, però la consellera
d’Hisenda és la que ha fet possible que el PDR sigui dotat per
a tot el període, per a tot el període, Sr. Company.

Quan anava vostè també, parlant de la PAC, comença un a
tenir un cansament sobre les falses o les mitges veritats; com
deia l’altre dia, una mitja veritat és una falsedat. Evidentment
pagam la PAC, pagarem la PAC; l’anticip de la PAC l’han dut
a terme quatre comunitats, Sr. Company, amb manco del 40%.
L’any passat, quan vàrem fer un anticip inferior al 40%, vostè
mateix va ser qui va dir que per fer un anticip així no el féssim.
Per tant, ara mateix fem, Sr. Company, no digui que serem la
darrera comunitat, quan dic que no és una qüestió de carreres,
és una qüestió de qui paga més abans. Aquesta comunitat, el
mes de juny de l’any passat, era la tercera comunitat que més
havia pagat, això vostè sempre es cansarà de dir: pagam tard,
no pagam, podem dir les xifres com vulguem. Sr. Company,
aquest conseller va anunciar que el 30 de novembre el faria
l’anticip de la PAC i així ho farem.

Després establirem un procediment de pagament, en el PDR
vostès mateixos sempre esperaven el desembre per fer els
pagaments. Si em permet canviarem aquest costum de la casa,
ara, cada dia 20 es produirà un sistema de pagaments per a no
haver d’esperar a finals d’any per pagar el PDR. Evidentment,
continuam fent feina i continuam avançant i jo entenc totes les
crítiques i he de reconèixer que és vera que per l’aplicació del
PDR ens hem retardat, sí, Sr. Company, li diré que ens hem
retardat en unes coses, perquè l’hem modificat, l’hem modificat
per poder permetre 5 milions més per a l’agricultura ecològica,
que vostè no havia previst ni els doblers, no n’hi havia prou ni
per als que estaven inscrits. Ens hem retardat, sí, Sr. Company,
per pujar un 10% més a les ajudes de modernització, perquè tot
seguim considerats zona desfavorida.

Evidentment, així hem fet la feina i ara, vostè, com bé sap
els inicis de qualsevol PDR són complexes, com vostè sap els
canvis de període de PAC on canvia la normativa tots són
complexes, però ja un comença a estar cansat que comenci
sempre a demonitzar-ho tot. Faci les crítiques corresponents,
que crec que en tenim moltes, faltaria més, els l’acceptarem i
intentarem millorar, però no faci crítiques buides de contingut.

En tema de torrents, que també se m’havia demanat, l’any
passat vam fer uns 20 quilòmetres de torrents nets, enguany en
farem uns 60. L’increment de pressupost és en 600.000 euros
més. Evidentment, Sr. Melià, mai no són suficients, hi hauria
d’haver sempre més recursos per fer nets torrents, tenim uns
mil i busques de quilòmetres per fer net torrents, però enguany,
és a dir, ja duem dos anys seguits incrementant el pressupost de
torrents. Hem efectuat a Mallorca, a Tramuntana el de Sant
Agustí, Mal Pas, d’Acumer, Repic i els seus afluents. A
Mallorca sud s’han fet S’Obac a Sa Pobla, 2,5 quilòmetres; a
Muro, la sèquia; a Mallorca Llevant s’han fet Ses Banyeres a
Porreres, poble d’El Pi on la batlessa ho va demanar
insistentment i evidentment tractam tots els ajuntaments per
igual, indiferentment del seu color. A Menorca, el torrent de
Sant Joan, amb 1,6 quilòmetres, el Barranc d’Algendar, a Es
Mercadal; a Eivissa, l’estuari del Riu. Després s’han fet obres,
amb construccions a Sóller, a Capdepera, a Muro i a Llubí. I
fins a final d’any, si m’ho permeten, no els donaré la llista de
tots els noms dels torrents que s’aniran fent, però evidentment
es fan els torrents, a la xarxa hidràulica s’ha de fer feina per al
seu manteniment.

I tornem-hi amb els estudis, dins els nostres torrents també
hem de fer una xarxa hidrofònica per saber què passa en
aquests torrents, per poder avisar la població si hi ha un risc
d’inundació, poder avisar la població si tenim un risc i com
hem d’actuar. I per tant, per fer aquestes sí que haurem de
contractar els estudis necessaris. A més a més, també els
estudis necessaris del domini públic hidràulic per fer el Pla
hidrològic, que enguany signifiquen una inversió d’uns 600.000
euros. Evidentment sí, inversions immaterials, fer un pla
hidrològic és una inversió immaterial, però li puc assegurar que
quan l’aigua no surt de l’aixeta no és una cosa immaterial.

Actuacions en matèria de depuradores i sanejament se m’ha
demanat concreció, tenim l’emissari marítim i terrestre de Cala
Tarida on s’han acabat les obres aquest hivern, també s’ha
posat en marxa aquesta depuradora. Tenim la nova depuradora
a Ferreries la qual ja es troba en proves i evidentment la
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presentarem el més aviat possible. La remodelació i l’ampliació
de l’EDAR de Binissalem; la substitució de l’emissari submarí
de l’EDAR d’Eivissa, més conegut com Talamanca, amb 5
milions d’euros d’inversió. I evidentment haurem de tenir en els
nostres pressuposts la part que ens toca. La renovació de les
estacions d’impulsió de Portocolom; l’ampliació i la millora de
l’EDAR d’Andratx; els col·lectors de l’aigua residual de
S’Alcaria Blanca; remodelació i millora de l’EDAR de Camp
de Mar; remodelació i millora de l’EDAR de Porreres, que ens
trobam pendents de firmar, esper que el més aviat possible, en
breus dies, el conveni amb la batlessa per disposar dels
terrenys; l’ampliació de l’EDAR d’Inca. Evidentment, si em
permeten, no continuaré.

En aigua dessalada, en aigua d’abastiment de les actuacions
dins la xarxa d’alta, tota aquesta llista, que me l’han feta amb
una lletra tan petita que és impossible que la pugui llegir ara
mateix.

Després he explicat, quan el Sr. Company ha dit tota la
llista de programes, els programes que tenen lligats estudis, que
tenen activitats en educació ambiental, que tenen la protecció
dels espais naturals protegits, i jo entenc que siguin programes
que tal vegada, cadascú té un criteri diferent, en el seu moment
el Sr. Company, com a conseller, degué decidir minvar-los i
aquest conseller ha decidit pujar-los. És la diferència, faltaria
més que no es notàs en els pressuposts que segons quines
partides, segons qui governi, pugen, i segons qui governi,
baixen; és a dir, entenc que la inversió immaterial per fer un pla
hidrològic el Sr. Company ha manifestat en diverses ocasions
que no l’entenia, que no entenia que ens havíem de gastar
aquests doblers en estudis, en planificació, en el seguiment i en
el compliment de la directiva marc de l’aigua, evidentment això
costa doblers, saber l’estat de les nostres basses d’aigua, saber
com tenim els aqüífers, això evidentment costa doblers. La
redacció del propi pla, el coneixement de què passa costa
doblers.

Jo què sé, si podem parlar, evidentment jo entenc el Sr.
Company en capítol d’educació ambiental, és a dir, el 571B,
evidentment no era un dels capítols que ell solia manejar, però
l’educació ambiental és una eina clau; ens omplim la boca de
voler donar a conèixer els nostres productes de qualitat o de
promoció, però també necessitam que la gent conegui els
nostres espais naturals, que conegui el canvi climàtic, que
entengui què són les espècies silvestres, que entengui la
biodiversitat.

Evidentment, he anat explicant tots aquests programes
d’inversió, però tal vegada no he estat prou vehement.

Domini públic hidràulic, feia menció del 7117 de Serveis
Generals d’Agricultura, els de Planificació Forestal, amb
aquests es dediquen a fer estudis, sí, la planificació forestal, hi
ha un pla que va aprovar vostè, que aquest pla diu que ara hem
de fer els plans per a cada illa i això són estudis, són estudis
que ens diran on hem de fer els tallafocs, són estudis que durant
deu anys diuen la feina que ha de fer l’IBANAT i això crec que
ha de menester dos minuts de pensar: on posam un tallafoc o on
no el posam, sí, això mereix, si m’ho permet, una inversió
important, perquè durant anys dedicarem esforços de les
nostres brigades d’IBANAT per mantenir durant tot l’hivern

aquestes faixes de protecció, crec que mereix un mínim de
reflexió i un mínim d’estudi.

Evidentment, ja he explicat que l’únic que baixa dins gestió
forestal, a prevenció d’incendis, és la partida per a mitjans
aeris, perquè hi va haver una oferta, ens donaven més
helicòpters, més mitjans a Eivissa, però va baixar un poquet, i
per això és l’únic. La resta és el mateix que fèiem, evidentment
s’ha de renovar, s’han de fer inversions a les nostres finques
públiques, en els nostres monts públics i això significa inversió.

A les espècies silvestres, ja és el 571F, evidentment ja ho he
explicat, teníem uns plans de conservació d’aquelles espècies
més amenaçades. Sr. Company, si m’ho permet, no som capaç
i li admetré que no li puc dir cada actuació de cada pla de
conservació de cada espècie amenaçada, en tenim uns 14,
evidentment tots els diners que hi destinem, és a dir, hem
duplicat el pressupost perquè consideràvem que era del tot
insuficient, amb unes espècies que són les que es troben en
major risc, que són les que més ens han d’ocupar.

Ho dic, perquè bé... és clar, evidentment, ha fet referència
al programa 718A, que és el d’infraestructures de regadiu, crec
que ja l’he explicat.

El de qualitat ambiental, Sr. Company, fem el seguiment de
l’Agenda Local 21, duem tot el tema dels ecocentres, tot el
tema de les ISO, evidentment aquí això costa uns doblers.

Sanitat forestal, el 571G, ja m’he explicat, és a dir, hem
declarat per primera vegada enguany el banyarriquer i
evidentment dins aquest programa hem de preveure 500.000
euros per fer actuacions. A què consistiran aquests 500.000
euros? Bàsicament en actuacions de sanejament dels alzinars en
els monts públics, és a dir, allà on tenim monts públics en
alzinar actuarem; quan diem sanejament ens referim a tallar
aquelles zones que es troben afectades i recollir aquesta llenya,
perquè no es continuï estenent el banyarriquer, i parany, hem
tengut experiències a Binifaldó i a Menut on hem fet parany,
fèiem un parany que dèiem que era per fer estudis però
realment era per intentar controlar la plaga i ara, amb aquests
doblers, intentam estendre això als nostres alzinars. Hem de
recordar que els alzinars són un dels hàbitats terrestres més
emblemàtics de la nostra serra que evidentment mereixen
aquesta inversió i molt més.

I com deia, no gastarem aquests 500.000 en matar bitxos,
sinó en tenir cura dels nostres boscs, en tenir cura dels nostres
alzinars.

Crec que he contestat més o manco els que havia demanat
vostè.

L’impost turístic. Sr. Company, apujam, sí, evidentment,
aquesta conselleria és la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca i dins els objectius de l’impost turístic és la
receptora o la gestora d’aquests fons, n’haurem de fer el
seguiment, i evidentment creixem perquè ens ve l’impost
turístic. Però aquest govern ha creat aquest impost turístic per
a aquestes finalitats, i les polítiques d’aigua les generarem, és
a dir quan parlam del cicle de l’aigua, d’abastiment d’aigua,
són accions que tant han de fer els ajuntaments, com els
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consells, com aquest govern, com ABAQUA i la direcció
general, per tant hi som tots. Sr. Company, hi ha més recursos
per fer el cicle de l’aigua, hi haurà més recursos per a la
conservació, hi ha més recursos per a temes de patrimoni,
innovació i de formació, hauria d’estar content que tenguem
més recursos per fer front a aquestes situacions.

Evidentment, els costs de producció de l’aigua dessalada sí,
tendrem més costs, perquè si hem de produir més aigua ens
costa més, això crec que és bo, no té massa secret.

Respecte dels treballadors de l’IBANAT, sí, la intenció és
recuperar els 32 acomiadats, com a mínim, com he dit és el
capital humà una de les obsessions d’aquest conseller.

De la PAC i del PDR ja n’hem parlat.

A Sa Pobla, Sr. Company, no és una obsessió d’aquest
conseller parlar de Sa Pobla; a Sa Pobla és on tenim més
nombre de pagesos, significativament és el municipi on el PDR
destina més recursos, Sa Pobla és una de les zones agràries, no
li he d’explicar a vostè el que representa Sa Pobla. Hi va haver
una petició per part de l’Ajuntament de Sa Pobla que havien de
fer una actuació, s’ha donat l’ambient per poder participar i
evidentment a una petició d’aquestes hem donat una resposta;
durant un any s’ha fet un estudi, ja sé que a vostè aquestes
coses no li agraden, però hem recollit les opinions de tots, on
els portals, els pagesos, els comercialitzadors han dit coses, que
sí que és vera, Sr. Company, que molts d’ells tots sabien, però
que ningú no havia posat blanc damunt negre, moltes coses que
mai no s’havien un a l’altre, que eren converses de bar i
d’amagat: donar transparència als preus, saber què passa amb
els fitosanitaris, quines són les preocupacions.

I evidentment, l’agricultura a Sa Pobla té un paper
importantíssim i li hem de donar resposta. Creiem que per
donar continuïtat, per donar credibilitat al projecte hem cridat
als pagesos i a la gent de Sa Pobla a participar i per tant diem
que hi haurà 30.000 per gastar en aquest pla, perquè si no els
hauríem enganat; els hem cridat a participar i per tant hem de
preveure qualque actuació, qualque pressupost per fer qualque
acció.

I evidentment, si l’Ajuntament de Campos em demana fer
un pla estratègic per a Campos, encantat de la vida, ens seurem
amb Campos i farem la feina que faci falta, com a altres indrets,
però en aquest cas hem començat amb una experiència
concreta, Sa Pobla.

Crec que he contestat la majoria de peticions que m’han
formulat i, si no, disculpin, i com que tenc un altre torn de
rèplica, intentaré ser més clar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. Ara els torns de rèplica pels grups
parlamentaris, començarem pel Grup Parlamentari Popular, el
Sr. Company, per un temps de cinc minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A veure, Sr. Conseller, jo
no sé si m’he explicat bé o no, a mi no em preocupa que es
facin estudis, de fet, crec que alguns s’han de fer, a mi el que
em preocupa és quan es fan estudis que no són necessaris o
quan podem llegir com hem llegit en premsa determinades
coses relacionades amb estudis que són molt desagradables. És
això el que em preocupa. A posta li he demanat una relació,
que vostè no m’ha donat, perquè miri que és bo de fer dir
“aquesta actuació de tants de doblers, aquesta actuació de tants
de doblers”, a més d’explicar-me allò de l’alzina que
pràcticament ho sabem tots i allò del banyarriquer també,
només era que em fes una lectura dient-me: “d’aquest estudi
d’això, per 10.000 euros; aquest estudi d’això per 20.000 euros,
aquesta inversió d’això per tant”, no era res més, Sr. Conseller.
I si és massa llarg o és massa embullós o el que sigui, idò si
m’ho envia per escrit li ho agrairé moltíssim perquè és la
manera de saber què farà vostè per jo poder fer una bona
oposició que és pel que em paguen també, Sr. Conseller. Però
si vostè no em dóna les xifres que jo aquí li deman davant
tothom, jo no puc fer l’oposició ni puc fer la meva feina.
Només vull fer oposició i li vull poder donar la meva opinió, la
del meu grup, i dir-li “miri, creiem, conseller, que en això no va
bé” o “creim que en això no s’hi hauria de gastar tant”. 

És per això, però vostè ho embulla dient “és que no vull fer
estudis”, no, jo crec que se n’han de fer, d’estudis, però el que
no crec que s’hagi fer és donar estudis a fora de coses que els
seus funcionaris poden fer perfectament i vostè ho ha fet en una
sèrie d’ocasions i a mi això és el que em dol.

Conseller, PDR en línies d’inversió, d’indústria, les
compensatòries, la línia d’ajuda ecològica, la de marges, de
l’erosió genètica, la de races, la d’agricultura integrada i la de
productes de qualitat, jo el pròxim dia em compromet a dur-li
l’acord de Consell de Govern allà on el PDR en aquestes línies
es va fermar per cinc anys, perquè només hem de llegir el que
es va aprovar en Consell de Govern i si a vostè el seu gerent
l’ha enganat no és culpa meva, conseller. 

Vostè ha afegit els dos anys d’aquestes línies que li dic i
després d’una sèrie que encara no estaven tancades
completament, però de totes aquestes, que això és el 60 o el
70% del PDR el vàrem fermar nosaltres per cinc anys, no em
digui que no, perquè l’hauré de fer mentider en amb els papers
de Consell de Govern. 

Reconegui-ho, almenys, conseller, no passa res, de la
mateixa manera que jo vaig reconèixer tot d’una quan vàrem
fermar els set anys i vaig dir “olé”, perquè això no s’havia fet
mai, eh?, ni vostès quan governaren abans ni el Partit Popular
ni vostès quan varen tornar governar ni el Partit Popular. Per
tant, crec que això és una bona feina feta, però que vostè em
digui que l’ha fermat vostè..., escolti, conseller, nosaltres el
fermàrem perquè legalment ens deixaven fer cinc anys de
plurianual i el vàrem fermar per cinc anys i així està dit al
Consell de Govern i està publicat. No deixi que l’enganyin
almanco en segons quines coses.

A mi em sap greu, perquè és veritat que l’avançament de les
ajudes de la PAC, és veritat que sempre hi ha hagut quatre
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comunitats autònomes, quatre o cinc, que han estat davant i
Balears hi falta, això és el que li estic dient i, per què han
d’anar amb el grup de darrere?, és clar, i vostè, cada vegada
que el sento parlar d’això diu “bé, però és que n’hi ha que
encara no han pagat”, ai!, conseller..., és veritat que n’hi ha que
no han pagat, i per què els ciutadans o els pagesos de les Illes
Balears han d’anar darrere?, idò bé, per una mala gestió
política dins el FOGAIBA, conseller, no és una altra cosa i ja
no podem estar pendents ara de si programes sí o programes
no, del que es tracta de saber fer les feines. Jo crec que és això.

És clar, que vostè em digui que pagarem a final d’any el
PDR, l’han tornat enganar, conseller, si al final nosaltres ja... el
darrer any i mig encalçàvem la gent dient “justifica’ns-ho i
pagarem” just per una cosa també, conseller, els dos darrers
anys, perquè havíem de complir l’N+2, és que no ens quedava
més remei perquè vàrem haver de complir l’N+2 perquè vostès,
que varen agafar el PDR al començament,... ens ho deixarem
amb un 30% només d’execució i nosaltres vàrem haver de fer
molta de via, la seva secretària general ho sap perfectament,
això, perquè era dins el FOGAIBA i és funcionària del
FOGAIBA, i també ens va afectar en altres línies. Aquestes són
faves comptades, conseller. Hi ha coses que no tenen molta
discussió. Per tant, que es pagaven aviat, sense cap dubte es
pagaven aviat.

Per tant, conseller, estudis, sí, però volem conèixer què hi
ha i què no hi ha. M’agradaria poder fer el control.

Miri, això que no s’han fet estudis, Pere J. Morell ja, miri
si fa anys que no hi és, va fer el primer estudi de Sa Pobla amb
el que hi havia i les conclusions seran molt semblants.

Se m’acaba el temps i tampoc no parlarem més, m’hagués
agradat que avui haguessin pogut quedar enregistrades tota una
sèrie de partides per poder-les analitzar amb més deteniment i
poder-li dir si hi estam d’acord o si no hi estam d’acord.

A nosaltres, les coses que es poden fer bé, idò encantats de
la vida i que vostè tengui més doblers, em sembla fantàstic, em
sembla fenomenal, però és que és vostè que diu que a mi em
sembla malament i ho fa de forma malintencionada, conseller,
no ho heu de fer d’aquesta manera, heu de dir senzillament el
que jo dic, com altres persones d’aquí que posen en boca meva
el que jo no he dit. És a dir, a mi em sembla molt bé, l’únic que
deman és que això sigui estructural, com ha dit el Sr. Melià,
aquesta inversió en temes d’aigua ha de ser estructural en
aquest govern, entri qui entri a governar, que crec que és el que
necessita el Govern. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Company. Ara pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. No faré ús de la paraula. Només vull
agrair al Sr. Conseller i al seu equip venir aquí, a la comissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Picornell. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Tampoc no faré ús de la paraula. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Serà ràpid doncs. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, presidenta. Jo molt esquemàticament i molt
telegràficament després de sentir el conseller i veure que està
tan satisfet de la sensibilitat demostrada per l’Ajuntament
d’Artà he interpretat que, efectivament, donarà suport a una
esmena que presentarem per comprar Es Canons o que
transaccionarà una esmena d’Es Canons ja que troba que
l’Ajuntament d’Artà va en la direcció correcta i vostè vol donar
una empenta i vol colAlaborar amb aquest ajuntament en aquesta
sensibilitat ambiental. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca la Sra. Font té la paraula.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt la
Sra. Ballester té la paraula.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No haré uso de la palabra. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment, pel Grup Parlamentari Socialista la Sra. Limones
té la paraula.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

No haré uso. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, això ha estat rapidíssim. Sr. Conseller, té la paraula per
contrarèplica.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Melià, disculpi perquè li he deixat aquest punt d’Es
Canons, la finca...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “ha quedat
clar”)

... no, no, no ha quedat clar, ha quedat clar el suport d’aquest
conseller a l’ampliació del Parc de Llevant, però quan vostè diu
això dels metres quadrats o de comprar finques a Artà jo pens
que a Artà tenim, potser, el major nombre de finques públiques
d’aquest govern. Tenim Sa Duaia, que és probablement una de
les finques públiques més desconegudes que, a més,
llastimosament l’hem tenguda afectada per un grapat d’incendis
on l’IBANAT la té com una de les seves finques
emblemàtiques de recuperació on experimentam la regeneració
dels boscs i on fem feina. Al Parc de Llevant ara mateix són
dues finques, Albarca i Es Verger, i evidentment tota la
superfície és pública.

A mi, permeti’m, sense voler en cap moment dir que Es
Canons no té uns valors ambientals, perquè evidentment per
això hi va haver la lluita perquè no es construís i per això hi va
haver tota una lluita perquè no s’urbanitzàs, però evidentment
hem de recollir altre tipus d’hàbitats dins les nostres finques.
Crec que ara mateix el repte d’aquest conseller és fer una bona
gestió de les finques públiques que tenim actualment. Crec que
a Planícia fem un esforç importantíssim en la gestió, és a dir,
ara podem tenir gent constantment a Planícia que està llaurant.
A Formentera, Can Marroig, hem recuperat l’ús agrari de la mà
de la Cooperativa de Formentera i estam fent feina a conservar
patrimoni. 

Primer, abans de pensar en creixement de finques
públiques, crec que ens convé fer una reflexió sobre el que ja
tenim i cuidar-ho com es mereix. 

A Planícia vostè m’ha demanat abans que li detallàs, estam
arreglant les cases de l’Obi ara mateix. A més, també estam
arreglant, arreglarem, farem obres per garantir l’accés a la
tafona. Si vostè coneix la finca entre el que és la clastra, ara
mateix està apuntalat el lateral on s’ha de construir un servei,
un bany, on ha de poder apuntalar-se amb l’objectiu d’arreglar
tota aquella zona que ens permeti l’accés a la tafona. La tafona
de Planícia és una joia que hem de conservar i, evidentment,
hem de poder-la fer accessible i visitadora a tots els nostres
ciutadans. De totes formes, el meu compromís, a través del
batle de Banyalbufar, d’informar-lo de totes les actuacions que
durem a terme en aquella finca.

Sr. Company, li agraesc i li he de reconèixer que té raó amb
el tema dels plurianuals que ha dit, però vostè en va posar...
nosaltres hem arribat a tota la dotació econòmica. Crec que és
important el que vostè ha dit, per primera vegada hi ha una
dotació del PDR. Crec que vostè ha reconegut la tasca feta per
aquest govern i vull entendre que així és. Per tant, nosaltres
hem complit i hem posat tota la part, fins als 77 milions que ha
de posar aquesta comunitat autònoma.

Sr. Company, jo li he explicat el detall dels meus
pressuposts, li he explicat programa per programa i
subprograma que hi aniríem fent. Té tota la sessió d’aquí
gravada i pot saber exactament a cada programa, el que
evidentment vostè s’havia apuntat els programes per seccions
i he anat enumerant els títols perquè en tornar l’any que ve li
promet que li anunciaré programa dient-li la lletreta perquè així
estigui més satisfet. Si vol li anam explicant tots els contractes.
L’any que ve ja veig que vendré amb tot el llençol. Com vostè
sap, la informació que vostè té com a exconseller que té la
mateixa que jo, que tenim el desglossament, no la informació
que disposen els diputats, ni en el seu temps ni en el meu. 

Per tant, crec que són uns pressuposts que hem contribuït
entre tots els grups polítics que donen suport a aquest govern
a crear, que és un pressupost inversor, que més que mai
s’inverteix en el cicle de l’aigua, que recuperarem les persones
en els nostres espais naturals protegits, que apostarem perquè
la pagesia tengui unes rendes... apostant per les seves rendes i
per generar els ingressos que tanta falta els fan. 

Moltes gràcies per les seves preguntes i qued a la seva
disposició en qualsevol moment per a qualsevol aclariment en
tota la tramitació parlamentària d’aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada acabat el debat,
volem agrair la presència del Sr. Conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca i dels seus acompanyants.

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