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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyors diputats..., senyors i senyores diputats,
començarem la sessió i, en primer lloc, els demanaria si es
produeixen substitucions, pensin que són a la Comissió
d’Hisenda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sra. Presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover a la Comissió
d’Hisenda d’avui.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás substitueix Carlos Saura.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Josep Ferrà substitueix Antoni Reus.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montse Seijas sustituye a Xavier Pericay.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Miquel Vidal.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes substitueix Rafael Nadal, no?

(Rialles i remor de veus)

Compareixença del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca per informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, continuem. L’ordre del dia consisteix en la
compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca per tal d’explicar els pressupostos de la seva conselleria
per a l’any 2018.

Assisteix el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Sr. Vicenç Vidal i Matas acompanyat de la Sra. Catalina
Perelló, secretària general; de la Sra. Núria Felip, cap de
gabinet; de la Sra. Glòria Franquet, responsable de
comunicació; del Sr. Miquel Mir, director general d’Espais
Naturals i Biodiversitat; de la Sra. Joana Garau, directora
general de Recursos Hídrics; del Sr. Sebastià Sansó, director
general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus;
del Sr. Mateu Ginard, director general d’Agricultura i
Ramaderia; del Sr. Joan Ramon, gerent de l’IBANAT; del Sr.
Guillem Rosselló, gerent de FOGAIBA; de la Sra. Immaculada

Munar, gerent de SEMILLA; del Sr. Mateu Morro no... no ha
vingut, i del Sr. Ernesto Santamaria, secretari general
d’ABAQUA.

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca per fer l’exposició oral, sense limitació de temps.

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

Molt bon dia a tothom, moltes gràcies. El primer de tot és
donar l’enhorabona al nou diputat del Grup MÉS, el meu antic
cap de gabinet, i agrair la presència a tot el meu equip que avui
m’acompanya per explicar aquests pressuposts, uns
pressuposts, els del 2018, que tenen tot un conjunt d’objectius,
on voldria destacar... que un cop posades les bases per a la
recuperació del personal de l’IBANAT, la recuperació de la
gent que ha de tenir cura dels nostres espais naturals protegits
és el moment de dotar el Parc Natural d’Es Trenc, recentment
creat, amb tots els mitjans necessaris, és el moment de
planificar la Xarxa Natura 2000 i és el moment d’afrontar les
ampliacions d’espais de rellevància ambiental tan sol·licitades
com el Parc Nacional de Cabrera i el Parc Natural de Llevant.

A més a més, com no pot ser d’altra manera i ha estat
característica d’aquesta legislatura, seguirem afrontant els
reptes que ens planteja el canvi climàtic, amb les sequeres, les
inundacions, centrant els nostres esforços en el cicle de l’aigua
des de la planificació, des de l’organització, des del
coneixement, fent front a una revisió anticipada del Pla
hidrològic , amb el sanejament i revestiment.

I a més a més en aquests pressuposts ja recollim el gir de les
polítiques ambientals que hem dut a terme, aquests pressuposts
són l’instrument que ens han de permetre ja dur a terme
mesures normatives que vendran en el futur, com la llei de
residus, la llei agrària, la protecció de la posidònia, la protecció
dels recursos marins, en aquests pressuposts ja es recullen tots
els mecanismes per dur a terme aquestes lleis.

I com no podia ser d’altra manera, com hem fet des del
principi, hem estat al costat dels pagesos donant suport al
sector primari, al costat de l’agricultura, al costat del sector
agroalimentari, un sector que diversifica la nostra economia i
que és molt important. Hem de fer front a la insularitat, que
compensam amb recursos propis el que no se’ns ha reconegut
històricament amb un règim especial per a les Illes Balears ni
amb una PAC més mediterrània.

I evidentment, un instrument clau per a aquesta conselleria
és l’impost de turisme sostenible, un impost que repercutirà per
primera vegada beneficis del sector turístic de forma directa al
sector primari. No hauria de ser així, amb la compra dels
productes ens hauria de bastar, si el sector turístic apostàs pels
nostres productes seria la millor manera d’ajudar-lo, però ho
fem de forma indirecta a través de l’impost turístic amb tota
una sèrie de projectes que després explicaré.

A més a més l’impost de turisme sostenible ve a compensar
aquells impactes que es generen al medi, genera coneixement
sobre ells i actua per restaurar el medi en segons quins
aspectes, i si em permeten, i em permetré la llicència, a la Llei
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de l’impost de turisme sostenible l’eix social no va quedar
recollit en la seva plenitud i per això molts de projectes
d’aquesta conselleria incorporen el tercer sector com a
executors de l’impost de turisme sostenible.

El pressupost de la conselleria per al 2018 ascendeix a
216,9 milions d’euros. Significa un increment considerable
respecte de l’any anterior. La xifra entre les empreses públiques
i la conselleria ascendeix amb un pressupost consolidat de 330
milions d’euros, 21 més que l’any passat. Per tant, uns
pressupostos que creixen en termes absoluts un 5,22% sobre
l’any passat, però que... sumant conselleria i sector públic
instrumental arribam als 330 milions per primera vegada.

Ja s’hauran fixat vostès que en aquests números donarem
una explicació de la secció 15, Conselleria de Medi Ambient,
i hi haurem incorporat els que corresponen de la secció 37.

 El capítol... si m’ho permeten explicaré els pressuposts
capítol a capítol. El capítol 1, personal, 19.399.000 euros, amb
un increment del 6,9%; el capítol 2, 3.467.000 euros, amb un
increment del 6,4%; el capítol 3 queda com estava; el capítol
4 ascendeix a 39,9 milions d’euros, amb un increment de quasi
el 4%; el capítol 6, d’inversions, que m’agradaria destacar, puja
fins als 65,6 milions d’euros, amb un increment del 3,8%; el
capítol 7, de transferències i subvencions de capital, ascendeix
fins al 88,3 milions d’euros, un 6,3% més que l’any anterior.
Queda així doncs, amb aquesta distribució per capítols, reflectit
el clar caràcter inversor d’aquesta conselleria.

Si m’ho permeten els aniré explicant direcció general,
secció a secció els pressuposts d’aquesta conselleria.

Començarem per la Secretària General, on el seu pressupost
ascendeix enguany a 15,1 milions d’euros amb un increment
d’un 7,6%. On van aquests diners, on dedicam aquest esforç?
A incrementar les condicions de vigilància i seguretat. Aquest
estiu ha estat una reivindicació que incrementàssim els mitjans
de control i els mitjans de vigilància, que els nostres
treballadors disposassin dels millors instruments per controlar
i vigilar els nostres espais naturals, els nostres recursos hídrics
i les nostres costes.

I això, com ho farem? El 2018 apostam per l’increment en
compra de vehicles, els nostres agents de medi ambient han de
disposar, assumint el compromís de cada any de cinc vehicles,
però enguany triplicam l’aposta i arribarem a comprar uns 20
vehicles per a la conselleria i arribarem a 335.000 euros de
pressupost i una dotació de 400.000 euros per incrementar els
efectius de vigilància.

 La Direcció General de Recursos Hídrics, com no pot ser
d’altra manera, aglutina el 50% del pressupost d’aquesta
conselleria, el pressupost per al 2018 són 114,3 milions
d’euros, distribuïts entre tres programes: control domini públic
hidràulic, abastiment i sanejament.

Si m’ho permeten aniré desglossant programa per
programa. Al programa 561A, de domini públic hidràulic,
destacaríem dins la protecció del domini públic hidràulic la
revisió del Pla hidrològic, invertirem 900.000 euros, el
coneixement de l’aigua sempre és insuficient, hem de saber

com estan els nostres recursos, com estan les nostres masses
d’aigua, què tenim de recurs. Aprovarem les masses d’aigua
costaneres, farem una campanya de control de les aigües
subterrànies i incrementarem la xarxa piezomètrica del Govern,
incrementarem el domini... el coneixement del domini públic
hidràulic, començarem a fer la delimitació del  domini públic
hidràulic, on comença i on acaba aquest domini i, evidentment,
seguirem fent feina en nous sondejos i controls telemàtics dels
existents.

I com no podia ser d’altra manera incrementam amb més
d’1 milió d’euros la inversió a la xarxa hidràulica que passa de
l’1,7 milions d’euros de l’any passat a 2,7, amb actuacions de
neteja de torrents de residus sòlids urbans utilitzam bestiar, fem
obres al Torrent de Bàrbara, a Es Mercadal, a Sant Miquel,
iniciam projectes de Vilafranca i Porreres afectats greument per
inundacions l’any passat, reparam els danys que varen causar
aquestes inundacions i fem el contracte més ambiciós que s’ha
fet en aquesta comunitat autònoma en neteja de torrents i
arribam en cada lot a 242.000 euros anuals d’inversió.

 Tot aquest augment d’aquest capítol de domini públic
hidràulic ve sense el suport de l’impost de turisme sostenible,
l’any passat hi havia diners de l’impost de turisme sostenible
invertits en aquest capítol i enguany puja sols amb l’esforç
d’aquesta conselleria.

I evidentment desenvoluparem projectes que tenim en
marxa de (...) de l’any passat com el que feia referència al punt
d’interès geològic a la infiltració d’aigua de la depuradora de
Sant Lluís, a les actuacions a S’Albufera i enguany des del
2017, tot i no tenir projectes a la conselleria, l’Ajuntament de
Palma i l’Ajuntament de Llucmajor faran una actuació molt
important en el torrent d’Es Jueus amb més de 2 milions
d’euros d’inversió.

Al programa 562A, d’abastiment d’aigües, és el programa
que arriba a 42 milions d’euros d’inversió impulsant la xarxa en
alta a totes les Illes. Aquesta legislatura hem recuperat la
política de fer xarxa en alta, no es feien inversions en aquesta
terra en xarxa en alta, quan ha vengut la sequera tothom se n’ha
recordat. Per tant, és important que aquesta política no s’aturi
en aquesta legislatura, que continuï. Si no ens haguéssim
dedicat a fer algunes inversions de dubtós profit, com el Palma
Arena, aquesta xarxa tan necessària ja estaria construïda.

A Mallorca farem la inversió de 8,8 milions d’euros a la
connexió Maria-Petra. Uns 500.000 euros destinats a Petra-
Manacor a adaptar el projecte que començarem a executar el
2019. Farem infraestructures tan necessàries com el dipòsit de
Son Sitges que permet l’avanç cap al Llevant o infraestructures
que permetin el gir de la xarxa en alta a Mallorca. 

A Eivissa continuarem amb la construcció del dipòsit de la
dessaladora de Santa Eulària, posada en funcionament de la
dessaladora de Santa Eulària i la finalització de totes les
interconnexions, tant les que executam nosaltres com les que
executa l’Estat.

A Menorca, evidentment, la posada en marxa de la
dessaladora de Ciutadella i les connexions de la dessaladora
pròpiament dita. 
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Aquestes actuacions, a més a més, aniran acompanyades
d’altres actuacions en polítiques hidràuliques d’abastament que
no farà aquesta conselleria. M’agradaria destacar també
projectes importantíssims que es duran a terme l’any que ve
com pugui ser el projecte d’aigua potable al Pla de Mallorca.
Si la conselleria està avançant arribant al Llevant de Mallorca,
si la conselleria acabarà la legislatura posant els mitjans per
arribar a Manacor els pobles del Pla ja s’estan organitzant amb
finançament de l’impost de turisme sostenible per estendre la
xarxa a l’interior de l’illa de Mallorca. 

El dipòsit de Jesús a Santa Eulària que complementarà les
infraestructures de la dessaladora, tendrem el dipòsit municipal,
que hauria d’haver fet l’Estat i que fa la conselleria, el dipòsit
propi de la dessaladora i un dipòsit de distribució a Jesús que
permetrà donar aigua a Vila i a Santa Eulària.

El programa de sanejament d’aigües depurades és el més
important de la conselleria, és el que té un percentatge més
elevat de fons arribant a 65,9 milions d’euros, un 4,26% més
que l’any anterior. Aquest programa és el de més pes, com deia,
un 30% dels diners de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca es dedicarà al sanejament. 

Incrementam les inversions en depuració, augmentam més
de 5 milions respecte del 2017 la inversió en depuració. El
cànon de manteniment es manté el que teníem l’any passat i
l’1,5 milions d’euros que es destinava a pagar el deute dels
fangs de 2013 i 2014 al Consell de Mallorca enguany ja no es
destinaran a aquest fi perquè hem pagat el deute que ens va
deixar l’antic equip de Govern i el destinarem a invertir en
noves inversions. 

També, si em permeten la ironia, també un fet destacat de
les inversions en sanejament és que pagarem la depuració a
l’aeroport de Maó, vull dir de Ciutadella, Maó, Maó, a
l’aeroport de Maó li pagarem amb cent i busques d’euros...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, perdó...

(Algunes rialles)

Tenir el Sr. Camps -que consti en acta- al meu costat, no
ajuda a tranquil·litzar per explicar els pressuposts.

(Rialles)

Perdoni la broma, Sr. Camps, no m’he pogut resistir.

Com tornava a dir, l’empresa pública estatal AENA que
demani fons a la comunitat autònoma per fer el sanejament i fer
la depuració de l’aeroport amb els beneficis que treu de la
nostra terra no fa més que indignar-nos. Recursos que haurien
d’anar destinats als nostres municipis aniran destinats a
infraestructura estatal que treu beneficis i que, per tant, hauria
d’assumir aquests costos.

Si em permeten també farem un apunt, els pressuposts de
l’Agència Balear de l’Aigua, l’instrument, l’ens que articula la
política d’aigua dirigida des de la direcció general, ABAQUA

tendrà un pressupost total de 98,7 milions d’euros, més 12,9
milions d’euros provinents de l’impost de turisme sostenible,
fet que fa arribar al total de 111 milions d’euros, un pressupost
semblant al de l’any passat. En inversions dedicarem 50,7
milions d’euros. Es manté el nivell d’inversió tot i que enguany
tenim menys impost de turisme sostenible destinat a l’Agència
Balear de l’Aigua. I com es produeix aquest fet? Per la bona
gestió que públicament vull agrair a l’equip de direcció de
l’Agència Balear de l’Aigua refinançant el deute, executant
correctament els projectes fet que ha fet una gestió econòmica
eficaç que ens estalvia 4 milions d’euros en pagaments de
deutes que permet afrontar noves infraestructures. 4 milions
d’euros d’una millor gestió econòmica que permeten, per
exemple, construir noves depuradores.

Hem de recordar que en aquesta legislatura des de
l’Agència Balear de l’Aigua hem fet front a reptes d’obres
inacabades de l’anterior legislatura de gran complexitat, com
pugui ser Cala Tarida, una obra abandonada durant molts
d’anys; com pugui ser l’emissari de Talamanca, hem fet front
a la redacció de Ciutadella Nord. I m’agradaria destacar, però,
les noves inversions que vendran aquest pròxim any, les EDAR
d’Inca, d’Andratx, de Porreres, de Camp de Mar. 

Si em permeten, els donaré tot el conjunt d’infraestructures
que vénen a fer-se enguany, però el que és important és que es
manté aquest nivell d’inversió. Invertim més en sanejament,
invertim més en abastiment d’aigua. Però el més important dins
això també és que milloram la gestió econòmica que ens ha
permès obtenir major recursos i a millorar la gestió en el
manteniment. Els nous contractes de manteniment de les
depuradores permeten que hi hagi una reinversió que no
haguem de fer obres d’emergència, que es premiï l’eficiència
energètica, que es tenguin en compte les condicions socials dels
treballadors i això farà que el manteniment, que les nostres
depuradores, que la qualitat de l’aigua que surt d’aquestes sigui
millor a llarg termini. 

Passarem a la Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat, el pressupost total d’aquesta direcció són 33
milions d’euros, amb un increment del 13,22% respecte
d’enguany, 3,8 milions més. Posades les bases, com deia, de
recuperar la gent, de recuperar capital humà és hora de dotar
els recursos necessaris per al Parc Natural d’Es Trenc,
planificar Xarxa Natura 2000, ampliar el Parc Natural de
Llevant, reivindicar davant l’Estat -aquest pròxim divendres-
l’ampliació de Cabrera, que no ens posin excuses, que no ens
posin el sector de la pesca com una excusa per no ampliar el
Parc Nacional de Cabrera. 

El programa de gestió d’Espais Naturals és el que té
percentualment un increment més important, amb 4,5 milions
d’euros té un increment respecte de l’any passat del 92,5%.
Amb aquest increment de pressupost per a la gestió dels nostres
espais naturals podem posar en marxa el Parc Natural d’Es
Salobrar de Campos finançant les expropiacions per dur a
terme els aparcaments, el projecte de recuperació d’hàbitats i
ordenació de l’ús públic, l’inici del PORN, les primeres fases
de senyalització. Tot un conjunt de millores que han de fer que
aquest espai tan emblemàtic es deixi de degradar. 
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En un segon eix, la millora de l’estat dels nostres espais
naturals protegits i de rellevància ambiental hem d’incrementar
la planificació, ja hem de fer el PORN del Parc Natural de
Llevant; treurem a consulta prèvia el PRUG del Parc Natural
d’Es Grau, una reivindicació de fa més de deu anys d’aquest
espai natural; treurem a consulta prèvia els plans de gestió de
Xarxa Natura 2000 de Formentera i del nord d’Eivissa; treurem
a informació pública els plans de gestió de Xarxa Natura 2000
de Serra Grossa i llocs de llevant d’Eivissa, Tagomago, i l’Illa
de l’Aire i la costa est de Menorca i recuperarem el seguiment
de Xarxa Natura 2000. Hem de saber a la Xarxa Natura 2000,
la xarxa de protecció d’espais de més rellevància a nivell
europeu, hem de saber què hi passa, recuperem el seguiment
dels hàbitats, què està passant.

A més, incorporarem nous projectes importants per als
nostres espais naturals protegits, com la recuperació dels
sistemes dunars. Tenim tot un conjunt de sistemes dunars on
l’impacte del turisme ha estat el més important. Per tant, hem
de repercutir part d’aquests beneficis del turisme a recuperar
aquests hàbitats. Recuperarem ambients degradats en el Parc
Natural d’Es Grau eliminant construccions que mai no hi
haurien d’haver existit. A la Serra de Tramuntana crearem
l’observatori per saber els fluxos de visitants, el nombre de
visitants, quins camins fan per poder prendre mesures de gestió.
Lluitarem contra les espècies invasores a les zones humides, la
major causa de pèrdua de biodiversitat. I seguirem amb
campanyes de vigilància i d’informació per als nostres visitants,
l’educació ambiental sempre és clau a l’hora de visitar un espai.

El tercer eix serà el coneixement, dotar de més coneixement
de la posidònia i de més protecció, i com ho farem? Amb la
cartografia, la cartografia de la posidònia ha de ser un
instrument clau que ha de venir acompanyat en la normativa i
que vendrà acompanyat amb el dispositiu de vigilància, un
dispositiu de vigilància que es veurà reforçar amb cinc
embarcacions a Formentera, tres a Eivissa, cinc a Mallorca, un
total de quinze embarcacions que es dedicaran a vigilar,
informar sobre la nostra posidònia. Per tant, avançam en
normativa, en vigilància i en informació. 

El programa 571E, de planificació forestal, destacaríem que
disposa d’un pressupost de 4,8 milions d’euros, un increment
del 7% respecte de l’any passat i es destinarà a la compra d’un
indret i l’equipament de l’helipista nord, on hem de tenir els
nostres helicòpters per combatre els incendis a l’illa de
Mallorca i desplaçar-se de forma àgil a l’illa de Menorca, amb
una inversió de 200.000 euros.

Inversions en els monts públics, a les nostres finques,
regenerant la coberta vegetal per exemple de Cala Torta, amb
infraestructures de prevenció i extinció d’incendis. 

Per primera vegada en la política de prevenció d’incendis,
es tendrà en compte la Xarxa Natura 2000. Analitzarem en
aquests llocs més sensibles ambientalment, quines mesures de
prevenció hem de dur a terme. Es contractaran tots els mitjans
aeris d’extinció, 3,5 milions d’euros. Es duran a terme les
previsions al Pla forestal i actuacions de prioritat en la defensa
contra el foc.

Al programa 571F, d’espècies silvestres, té un pressupost
d’1,2 milions d’euros, amb un increment respecte de l’any
passat del 5,7%. L’any passat teníem dos projectes que estàvem
desenvolupant dins aquest programa, teníem a la flora
amenaçada de les Pitiüses i que per primera vegada tendrem
una cartografia exacte de tota la flora de les Pitiüses que està
amenaçada, quins endemismes tenim, on els tenim. Una
informació clau a l’hora de gestionar, una informació clau a
l’hora de conservar. A més a més, també el projecte Ales de la
mar, que fa feina especialment en la conservació del virot, una
au especialment amenaçada. Però aquest programa enguany
apostarà clarament per mantenir la nostra col·laboració amb el
Jardí Botànic, amb un increment dels recursos destinats al
COFIB de més de 150.000 euros d’increment, arribant quasi
quasi per primera vegada als 700.000 euros de pressupost. I els
plans de conservació d’espècies de flora i fauna amenaçats de
les Illes Balears.

En el programa de sanitat forestal el pressupost és d’1,2
milions d’euros, amb un increment d’un 17,4% i permeti’m que
els expliqui d’on surt aquest increment: farem un control de la
processionària amb mitjans aeris tant a l’illa de Formentera
com a l’illa d’Eivissa; continuarem fent feina en la lluita contra
el banyarriquer i per primera vegada des de la gestió forestal,
s’afrontarà també el repte del Xylella, amb una inversió
aproximada de 400.000 euros.

Passam al programa 571D, conservació i millora del medi
natural, aquest programa té un pressupost de 21,1 milions
d’euros, incrementant-se 1.125.000 respecte de l’any anterior.
Aquest és el programa que dóna els recursos necessaris per al
funcionament de l’IBANAT. L’Ibanat passarà d’un pressupost
de l’any passat de 19.600.000 euros a uns 21,6 milions d’euros.
Amb aquests recursos l’IBANAT disposarà de més recursos
per fer front a tots els reptes que té per davant, millorant la
capacitat de resposta de l’IBANAT i com ho farem? Cobrint
totes les vacants que teníem dins l’empresa, augmentant el
personal acabant tot el procés que vam iniciar l’any passat i
consolidant l’equiparació salarial entre els treballadors d’Espais
Naturals i els treballadors d’altres departaments. Estenent,
incrementant de 4 a 6 mesos el temps de contractació del
personal de temporada, aquell personal que ens ve a fer el
reforç de campanya d’incendis, aquell personal que ve a fer el
reforç de vigilància, aquell personal que ve en moments de
màxima pressió en els nostres espais naturals. I també ve donat
per l’increment del servei de vigilància de la posidònia.

També millorarem la gestió dels espais i les nostres finques
públiques, duent actuacions de recuperació de les cases de Son
Morey, a Son Real, Ses Figaroles, fent actuacions a Planícia, a
les cases de Binifaldó, a s’Albufera, al Parc Natural de Llevant
a les cases de l’amo, a Can Marroig, amb l’adquisició de
maquinària forestal. Millorarem la prevenció i extinció
d’incendis, executant els dipòsits de prevenció de lluita contra
incendis. Compra de ses Naus d’Es Mercadal, la rehabilitació
de les instal·lacions de Sa Coma, l’adquisició de vehicles. No
hem d’esperar a tenir un gran incendi per anar millorant tots els
vehicles, les infraestructures, tot és necessari perquè l’IBANAT
afronti els incendis amb garanties. Com en política d’aigües no
l’hem de fer sols quan tenim sequera, la política d’incendis, la
dotació dels mitjans, dels recursos tècnics a l’IBANAT, no s’ha
de fer sols després d’un gran incendi.

 



1492 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 62 / 8 de novembre de 2017 

Si em permeten, passarem a la Direcció General d’Educació
Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus. El pressupost de 5,9
milions d’euros, puja en 1,8 milions. És la direcció general que
percentual puja més, amb un 43%. Per què aquesta pujada?
Perquè ens preparam per al projecte de llei de residus, la
primera llei de residus de les Illes Balears entrarà en vigor
aquesta legislatura, i ja des d’aquest moment començam a fer
feina amb els seus objectius. Des del programa de gestió de
residus, dotada amb 3,3 milions d’euros, 1,2 milions més que
a l’exercici anterior. 1 milió destinat a cofinançar els fons
FEDER d’informatització de les nostres deixalleries, a saber
quins residus entren, poder-los pesar, poder tenir un control,
poder aplicar aquella màxima de qui contamina paga. A generar
coneixement de com funcionen les nostres deixalleries. Estar al
costat dels ajuntaments, a preparar els ajuntaments per a la
futura llei. A més a més, 700.000 euros també de subvencions
per a ajuntaments per fer totes les inversions que consideren
necessàries per adaptar-se, per apostar decididament per a la
reutilització, pel reciclatge, per a les campanyes de
conscienciació. 

Per tant, si els ajuntaments els demanam un esforç per a la
nova Llei de residus, disposam els mitjans, posam els doblers
de què aquesta llei estigui aprovada. A més a més seguirem la
col·laboració amb el Consell de Formentera, transportant els
residus de l’illa menor a Eivissa, 750.000 euros, 750.000 euros
que no ens cansarem de reivindicar a l’Estat espanyol. Com els
deia que era vergonyós que paguéssim la depuració d’AENA,
també és vergonyós que l’Estat espanyol deixi d’exercir les
seves competències i nosaltres paguem el transport de residus
entre Formentera i Eivissa. Està per llei, estam pendents del
desplegament normatiu i ja fa 3 anys que ho demanam i no ho
han fet. Per tant, aquests 750.000 euros aplicats al transport de
residus, podrien anar a polítiques de reciclatge, polítiques de
reutilització, a polítiques d’infraestructures necessàries per a
l’illa de Formentera, enlloc de transport els fems que els hauria
de cobrir l’Estat espanyol.

I també si em permeten, la novetat serà incorporar el
concepte d’economia circular, d’economia social, amb un
projecte on volem que els residus generats pel turisme acabin
en el camp. Volem compostar, volem recuperar materials i això
ho farem de la mà d’entitats del tercer sector. I com no podia
ser d’altra manera, com venim fent, amb una aposta ferma per
a la neteja del nostre litoral, amb 1 milió d’euros a la neteja
amb les embarcacions, amb el contracte d’embarcacions que
tenim. A més a més d’aquest milió d’euros de neteja de litoral
que cada any destinam a les embarcacions, aquest hivern també
amb un contracte per al tercer sector, esperam iniciar també una
neteja de platges fora de temporada.

Passarem al programa d’educació ambiental, educació
ambiental com a eina de pensament crític, de llibertat, de poder
pensar lliurement per què es produeix un problema ambiental
i per què arribar a les causes i poder decidir què en vols fer.
Impulsarem aquesta educació ambiental amb un major
pressupost, amb 1,5 milions d’euros, un 65,6% més que el
2017. Per què i com ho farem? Perquè és necessari, i com ho
farem? Amb la col·laboració d’altres administracions. A Palma
amb el centre de recursos d’educació ambiental, amb
l’Ajuntament, amb la Petroliera, augmentant les ajudes a les
ONG dedicades a la conscienciació ambiental, dels 60.000

euros de l’any passat a 100.000 euros. Reforçam l’aposta amb
els centres educatius, amb l’oferta educativa, amb els
ecocentres, amb els premis per als projectes més innovadors.
Amb el Consell de Menorca a través de la Reserva de la
Biosfera, amb programes d’educació ambiental. Amb projectes
de gestió i conservació d’espais naturals, amb itineraris i
centres propis. Per tant, amb aliances farem que l’educació
ambiental arribi a tots els racons de les nostres illes.

En el marc del programa de qualitat ambiental també
implicarem, parlàvem d’ajuntaments, parlàvem de ciutadania,
però també hem de parlar de les nostres empreses. I per això els
segells de qualitat, tenim les EMA perquè incorporin les
polítiques ambientals en el seu dia a dia. Les empreses també
s’han d’ambientalitzar i per això tenim el Servei de Qualitat
Ambiental, amb les plaques EMA, el punt d’informació
ambiental per resoldre qualsevol dubte al seu servei. I
elaborarem, com no pot ser d’una altra manera, l’estat del medi
ambient a les Illes Balears, perquè tothom amb transparència
sàpiga quina salut té el medi ambient a les nostres illes.

Passarem ja a la Direcció General d’Agricultura i
Ramaderia. El pressupost de la Direcció General d’Agricultura
és de 45,5 milions d’euros, amb un increment del 21,4%,
s’incrementa en un 21,4%, una prova del compromís d’aquest
govern amb el sector primari, i destaquen sobretot els beneficis
de repercutir el turisme en l’agricultura amb projectes que
s’executaran tant des de la conselleria com des dels consells
insulars; 11 milions d’euros estan compromesos de l’impost de
turisme sostenible, arribaran al sector primari. D’aquests 11
milions d’euros que arribaran de l’impost de turisme sostenible
al sector primari en gestionarem enguany 6,2 en el disseny i la
implantació d’estratègies de control del Xylella; en el suport de
l’agricultura ecològica, amb els fons que s’havien deixat hem
hagut de transformar ja reiteradament perquè es volia ofegar
l’agricultura ecològica, així més agricultors que volien fer
agricultura ecològica es podran incorporar; en un impuls a la
diversificació de cultius i explotacions tradicionals; en el
manteniment del paisatge; en replantacions; en reconstrucció de
marges; en la conservació del nostre patrimoni natural i la
neteja de boscos en aquelles finques abandonades de què
parlàvem ahir, que estenien el Xylella, idò també es podrà
actuar amb la recuperació de cultius; en la cooperació i la
innovació: produïm un aliment però també l’hem de fer arribar
al mercat, i les cooperatives i la innovació són els mecanismes
pels quals apostam i els dotarem de manera suficient. 6,2
milions d’euros enguany de l’impost de turisme sostenible
seran gestionats per aquesta conselleria per donar suport al
sector.

Amb això, amb aquest mecanisme propi, intentam
compensar el que no ens han reconegut en el règim especial de
les Illes Balears, aquest règim especial que havia d’estar
aprovat aquest Nadal i que no arribarà. Utilitzam fons propis
per compensar aquesta insularitat que hauria de ser
compensada per l’Estat; empram fons propis perquè la PAC no
reconeix la insularitat i no reconeix com són nosaltres, i per
això hem de posar aquests mecanismes, i per això des del
sector agrari es defensa tant i es reivindica tant l’impost de
turisme sostenible.
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Dins la direcció general, si em permeten, destacaríem la
lluita contra el Xylella, com no pot ser d’altra manera, projectes
que directament o indirecta ajudaran a combatre el Xylella i els
seus efectes sobre el sector agrari i el nostre paisatge. Per al
2018, entre Govern i consells insulars, estan compromesos com
a mínim 4,3 milions d’euros, i 9,5 milions d’euros fins al 2020,
això sense sumar totes les despeses de personal de la
conselleria, laboratoris o despeses pròpies de la nostra direcció
general. Enguany també com a novetat hem separat per fer un
reconeixement el programa de recerca i desenvolupament, amb
280.000 euros; en aquest programa d’investigació i recerca per
primera vegada s’incorporarà un doctor específicament dedicat
al Xylella. L’IFAP, que és generador de coneixement que s’ha
de transferir al camp, l’hem de posar en valor, i per això l’hem
creat enguany, aquest programa, perquè es vegi reflectit
clarament en els pressuposts.

En el programa d’infraestructures de regadiu, programa
581A, el pressupost de 2018 és d’1,2..., quasi 1,3 milions
d’euros, amb una pujada del 35%. Si dèiem que des de la
Direcció General de l’Aigua, de Recursos Hídrics, apostàvem
pel cicle de l’aigua, apostàvem pel proveïment, pel sanejament,
per planificació, també hem d’apostar per la reutilització
d’aquestes aigües, i per això apostam per les infraestructures de
regadiu i que vendran del seu pressupost amb construcció i
ampliació d’infraestructures existents com la d’Inca, amb
258.000 euros; o la construcció de la bassa de Montuïri. Pel
manteniment de les existents, amb 525.000 euros; aquest
manteniment ens ha de permetre enguany ja posar en
funcionament la d’Artà o incrementar els usuaris de la d’Artà,
o la de Formentera, llargament esperada, que durant aquest any
hem anat fent inversions i queda pendent per a la seva posada
en funcionament del subministrament elèctric. I fomentar les
comunitats de regants; és importantíssim per tancar el cicle de
l’aigua estendre les infraestructures de regadiu.

I per acabar, dins la Direcció General d’Agricultura, el
programa de foment del sector agrari, el programa de més pes,
amb 43,9 milions d’euros, 7,4 milions d’euros més que l’any
anterior. Dins el servei d’Agricultura, com no pot ser d’altra
manera, la lluita contra el Xylella. A ramaderia, l’adaptació de
les modificacions legislatives per al benestar animal. En el
servei de qualitat agroalimentària hem de destacar l’entrada en
el mercat de la IGP d’ametlla, el nou consell regulador de Vi de
la terra i els projecte de noves indicacions geogràfiques
protegides com puguin ser la sal d’Es Trenc o de tap de cortí.
Dins aquest programa de foment de l’agricultura no podem
deixar de banda que és el programa que dóna els recursos
necessaris per actuar a SEMILLA i a FOGAIBA, amb uns
objectius clars de donar suport al sector agrari, per incorporar
joves; acabarem l’any quasi quasi havent incorporat 300 joves.
Generant un valor afegit hem de transformar els productes, les
primeres transformacions per tenir unes rendes millors. Hem de
millorar la comercialització, hem d’utilitzar les cooperatives,
hem de poder arribar al mercat de forma més directa amb
iniciatives com la de venda directa, perquè entre tots puguin
tenir un circuit de venda més curt i tenir major benefici. Un
suport a l’agricultura ecològica, l’agricultura integrada, a tots
aquests programes que fan que els productes es diferenciïn; a
la cooperació, a la innovació. I a la formació del sector agrari;
és clau; sense formació no podran fer front als reptes canviants
del canvi climàtic, del Xylella, de les noves plagues que

desgraciadament si Europa i l’Estat espanyol no es posen en
condicions seguiran arribant.

Si em permeten m’aturaré per fer un detall al pressupost del
FOGAIBA. El FOGAIBA tendrà un pressupost per al 2018 de
77,9 milions d’euros; puja gairebé 10 milions d’euros respecte
de l’any anterior. El FOGAIBA és l’organisme pagador,
l’organisme que gestiona les ajudes tant de l’Estat com de la
CAIB o de la Unió Europea. Destacaríem el PDR, el Pla de
desenvolupament rural; dins el Pla de desenvolupament rural
que aquest govern va aprovar, que aquest govern va dotar i
aquest govern està executant, el PDR té una dotació de 146
milions; s’han convocat ajudes per valor de 116 milions
d’euros, s’han concedit ajudes per valor de gairebé 60 milions
d’euros, i se n’han pagat per un valor de 20 milions d’euros.
Tot això en manco de dos anys, aprovar-ho, dotar-ho i posar-ho
al servei dels agricultors.

Com a novetats dins les línies d’ajudes d’inversions
d’enguany mantenim totes les ajudes que veníem fent de suport
al sector lleter, a les organitzacions agràries, a les cooperatives,
a consells reguladors..., totes aquestes línies es mantenen, però
m’agradaria destacar les noves: en la línia d’escorxadors, que
puja a 800.000 euros; fins aquest moment teníem una línia
d’escorxadors que anava dedicada a la modernització, fons cent
per cent CAIB, i una ajuda puntual a l’Ajuntament de Palma,
a pèrdues, i nosaltres volem canviar aquest model, volem donar
suport, com ja diu la Llei agrària, esborrany de Llei agrària, a
tot el sector ramader perquè el sector ramader és un sector
estratègic i per això feim una ajuda a tots els escorxadors de les
Illes Balears: a l’escorxador de Ciutadella, de Maó, Inca,
Felanitx, Manacor, Palma, el d’Eivissa; tots tenen dret a rebre
el suport d’aquesta conselleria i per tant al seu costat estarem,
perquè tots tenguin la seva viabilitat, i al costat evidentment del
de Palma, que és el que té les xifres més altes, però la novetat
és que ajudarem a tots; com els ajudàvem a tots a modernitzar-
se, els ajudarem a tots a tirar endavant.

I també, si em permeten, la promoció del consum de fruita
i de llet a les escoles, també amb fons propis; incrementam
cada vegada incorporar la llet, és una manera de donar suport
al sector lleter. A vegada ens omplim de les paraules de com
ajudar-lo, amb ajudes, coses que tenim ja tradicionals, però
enguany el consum a les escoles de llet s’incrementarà i
donarem a conèixer aquest producte als nostres menors.

SEMILLA manté el pressupost, aproximadament 10,7
milions d’euros. Es pot produir, si analitzen els nombres, una
baixada tècnica d’uns 200.000 euros que ve lligada a un tema
financer i a un canvi de manera de funcionar de les ajudes; fins
ara a les diferents campanyes els pagesos bestreien part dels
diners per fer les campanyes d’alfals, de millora genètica..., ells
pagaven una part i nosaltres pagàvem la resta, i ara passarem a
fer una ajuda mantenint la intensitat però no contemplam els
ingressos perquè així potser podem trobar mecanismes més
senzills per als nostres agricultors. Seguirem fent feina en la
promoció, en la promoció a les escoles dels nostres productes,
amb “Les Illes Balears a l’escola”, amb unitats educatives que
parlen de les nostres varietats locals, del nostre peix, de
l’agricultura ecològica, generant coneixement dels nostres
productes de temporada. Estam també al costat i promocionam
la venda directa; estiguin al cas que aquests dies hi haurà una
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campanya nova de venda directa i esper que sigui del seu gust,
i esperam... ara estam en 35 explotacions adherides i esperam
acabar l’any amb moltíssimes més. Seguirem donant des de
SEMILLA suport a les races autòctones i a la seva millora
genètica perquè puguin ser més competitives, i millorarem les
infraestructures i els equipaments dels nostres laboratoris per
fer front a reptes ja dits com el del Xylella.

I per acabar, i no manco important, passarem a la Direcció
General de Recursos de Pesca i Medi Marí. El pressupost és de
2,8 milions d’euros, que puja un 10% respecte de l’any
anterior. Al programa de recursos marins i d’ordenació del
sector pesquer aquesta legislatura hem fet una aposta clara per
les reserves marines, ampliant les existents, ja hem creat la
Reserva de Sa Dragonera, dotades de recursos de vigilància,
amb noves embarcacions i més vigilants; amb seguiment,
alguns feien l’abús que comptaven peixos, però el seguiment és
important per prendre decisions sobre quines mesures de gestió
s’han d’adoptar.

I crearem tres noves reserves: la Punta de Sa Creu, amb
1.059 hectàrees a Formentera; Tagomago, entre (...) a Eivissa,
i l’Illa de l’Aire, amb una superfície mínima de 592 hectàrees
a Menorca. Tres reserves marines que naixeran ja amb el
pressupost de vigilància i de seguiment, gràcies a l’Impost del
turisme sostenible.

I a més a més, començarem a fer a Cala Ratjada proves
pilot pioneres amb el càlcul en la intensitat de la pesca
recreativa, amb aplicacions de mòbil, ja que les autoritzacions
actuals per entrar a les reserves es feien en paper i no teníem les
dades. Si volem saber l’esforç pesquer que fem a una reserva
hem de tenir les dades dels professionals o les dades dels
recreatius i, per tant, farem una gestió pionera a la Reserva de
Cala Ratjada, on els recreatius ens informaran, una vegada
entren a la reserva, sobre què van a capturar, les seves captures
i quan surten de la reserva, incorporant dos elements:
coneixement del que han capturat i un element de seguretat de
gent que és a la mar, sempre sabrem si ha tornat a casa seva.

Volem impulsar diverses mesures també per aconseguir una
explotació sostenible dels nostres recursos avaluant i
conservant els recursos marins, gestionant de forma sostenible
la pesquera del jonquillo, amb un disseny del sistema de
predicció dels grumers, amb el Pla de monitoratge de la
posidònia, amb el pla de formació pesquera. I a partir de la
setmana que ve o en breu s’iniciarà el Pla de traçabilitat de
reproducció pesquera, on podrem saber des del moment que
desembarca el peix fins que arriba a casa nostra tot el camí que
ha seguit. Seguirem donant així el suport al sector pesquer,
mitjançant el Fons Europeu Marítim i Pesquer, amb polítiques
de foment d’una pesca sostenible, fent el pla, per exemple, de
gestió de la llampuga; impulsant mesures com les portes
pelàgiques que tenen un menor impacte fomentant la promoció
de la comercialització del peix de temporada, facilitant la
formació, seguint amb aturades, tot per estar al costat dels
nostres pescadors i les seves organitzacions.

I com no pot ser d’altra manera, com ha estat una dèria
d’aquesta conselleria des del primer moment, seguirem plantant
cara a un dels reptes ambientals més greus de la nostra mar, les
prospeccions. Si no ens varen acceptar la normativa que vam

proposar, si se’ns va vetar la normativa que prevenia les
prospeccions evidentment continuarem col·laborant amb
entitats ecologistes i amb tècnics per fer front a aquest repte.

En conclusió, els he parlat de moltíssimes xifres, de
programes, de subprogrames, de dades, de sanejament,
d’abastiment, de parcs, però al final tot du a una conclusió molt
senzilla: a la conselleria cada dia, des del matí fins que ens
anam a dormir, fem feina per al benestar de les nostres
persones.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió, per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si
volen una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Bé, per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
es procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca pot contestar
globalment totes les preguntes o observacions formulades o be
contestar individualment després de la intervenció de cada
portaveu.

Què prefereix?

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

Globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, bé, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguts conseller i tot
l’equip que l’acompanya, l’exposició ha estat molt àmplia i tant
de bo tot el que ha anunciat es dugui a terme.

És clar, jo li he de dir que, tenint tants doblers, i perdoni’m
l’expressió, tenen els doblers que els surten per un tub, doncs
bé, amb 1 milió més d’euros com tenen, esper que tot això que
diu ho dugui a terme, i esper també que per molts doblers que
tengui no s’han resolt totes les coses posant doblers, sinó que
precisament es necessita també una normativa, una legislació
que permeti doncs que tot això es pugui agilitar i portar a bon
terme, perquè, si no, ja ho han vist aquest any també, amb el
tema de la tramitació de la neteja dels torrents, que hi havia els
doblers però ha passat pràcticament el 2017 i encara no han fet
res en neteja de torrents.

També he de fer-li una observació perquè tots els anuncis
molts són relacionats amb els projectes de l’impost turístic o de
l’ecotaxa, perquè miri, a mi m’ha quedat allò de l’ecotaxa i no
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hi ha manera de canviar-ho, doncs amb els doblers de
l’ecotaxa, és clar, per cert els projectes que es van anunciar en
el 2016 tampoc no sabem en quin grau d’execució es troben.
Per tant, si fem molts anuncis i a l’hora de la veritat doncs no
acabem de materialitzar-los, doncs seria una desgràcia,
considerant que tenim tants doblers.

Jo li volia fer..., bé, he observat que en els pressuposts sí
que l’any passat vostè deia que precisament presumia de reduir
despesa corrent, que li permetia... reduir despesa corrent era
molt important perquè això li permetia fer moltes coses més i,
en canvi, veig que aquest any la despesa corrent es dispara molt
i m’agradaria que m’aclarís aquest punt, perquè, és clar, seria
contradictori amb el que va dir l’any passat.

Després, simplement li voldria demanar una sèrie de
partides que no sé exactament a què es destinen. ABAQUA té
una partida que posa “aprovisionaments”, que s’incrementa i
que té 23.716.251 euros, que m’agradaria saber a què
corresponen.

Després tenen unes noves inversions, que són 14.203.854,
m’agradaria saber la seva distribució per illes.

I després, quan utilitzen el terme “indeterminat”, que és
territorialització indeterminada, prop de 2 milions, això sí que
sap que és un terme que no se sap on es destina i que... sí, però
globalment el que passa és que si fem primer un esquema i fem
a aquesta illa li correspon això, a l’altra l’altre i a l’altra el de
més enllà, al final la partida aquesta d’indeterminat, al que
condueix és a fer un greuge comparatiu perquè al final es
destinarà a una altra banda, per tant, la territorialització com a
tal no serà, pot ser que se’n vagi a una altra illa.

En despeses per a projectes parla de... bé, sí, aquí parlava
de la remodelació de l’EDAR Porreres, que sí que això estava
també inclòs dins el projecte de l’ecotaxa. Volíem saber quins
són, perquè la seva memòria posa uns plans de reforma integral
d’instal·lacions de captació i dessalació, per un costat, i
depuració d’aigües residuals i distribució d’aigua en alta. On
podem trobar tots aquests plans que se suposa que han d’estar
fets, perquè si no estan fets i vostè vol disposar i vol fer totes
aquestes inversions aquest any, rarament podrem fer-los en el
2018, veient com van les tramitacions dins la seva conselleria.

A quina partida en concret, perquè aquí m’he perdut, perquè
sí que la informació ha estat molt àmplia, i no sé si ho ha dit
exactament, a quina partida està contemplada la retirada dels
fangs de Ferreries i de Santa Eulària?

A quina partida està contemplada l’ampliació i remodelació
de la depuració d’Alaior? Com comprendrà qualque cosa he de
dir essent la batlessa d’Alaior.

L’altra pregunta és: no té contemplada cap remodelació de
depuració a l’illa d’Eivissa?

I a Menorca m’agradaria que m’aclarís, perquè, és clar,
parlem de la conducció de l’aigua, de la xarxa en alta, vostè ha
anomenat qualque cosa de Menorca, però no sé si efectivament
ha dit que aquest any serà l’any de posar en connexió la xarxa

en alta o com li vulguin dir, el terme exacte, a Menorca, perquè
Menorca és l’única illa que no té aquesta conducció.

A quina partida es consignen les devolucions dels doblers
avançats pel consell i ajuntament per a l’emissari de la
depuradora d’Eivissa que vessa a la badia de Talamanca?

I aquí no ho entenc, en el pressupost perquè parla tota
l’estona d’això de l’ecotaxa, i en el capítol 6, inversions reals,
l’any passat tenia els 19.850.000 i aquest any li han posat zero,
no sé com pensen fer les modificacions aquestes per posar.

Si me’n vaig a IBANAT, doncs el mateix, a inversió
territorialització, saber exactament quines coses preveuen fer
a cada una de les illes.

Hi ha un concepte que és molt utilitzat als seus diferents
pressuposts, que és el d’”altres”, i voldria saber què entra en
“altres” o és un caixó de sastre on aquí ho posem tot.

M’agradaria que em pogués explicar el terme “influencia
socieconómica” al Pla nacional de Cabrera, que vostè hi ha
destinat 200.000 euros.

I aquí, quan ha parlat de la vigilància de la posidònia, ha
parlat d’una sèrie d’embarcacions a les diferents illes, i se m’ha
escapat quantes en destinaven a Menorca, m’agradaria que me
les digués.

Continuo, FOGAIBA, m’agradaria que m’aclarís que hi ha
un augment, un increment de més de 100.000 euros per a
assessors, que consider que és una mica excessiu, perquè
passen de 188.000 a 455.212 euros, consider que és una
quantitat prou important.

I després, en els informes obligatoris al PDR, em diu que hi
destinaran 172.000 euros. És clar, jo el que veiem és que
aquests informes, és una manera... aquests informes es poden
fer amb els tècnics, el llistat que tenim dins la conselleria, no ho
sé, jo ho demano, eh?, dins la conselleria amb el personal que
hi ha i ja tècnics de rang superior com per poder fer aquests
informes i tal vegada seria una manera de minorar aquestes
despeses perquè anassin a inversions, pregunto.

Després hi ha unes transferències de capital, que eren
100.000 euros abans, que eren ajudes CAIB més Consell
Menorca, que ara es transforma en zero i m’agradaria saber per
quin motiu no es manté aquest conveni, perquè aquest conveni
eren ajudes per a la contractació d’assegurances agràries.

I si tot això, han parlat que tot anava fantàsticament bé, que
tot ho feien molt bé, que ja m’alegraria que fos així, doncs per
què no s’han pagat les ajudes en temps i forma, de la PAC i del
PDR? I també del PDR li he de dir que hi ha línies encara, i ho
dic perquè vam tenir una reunió l’altre dia precisament a
Menorca, hi ha línies encara pendents de cobrar de l’any 2015,
i ja li dic, Sr. Conseller, per molt que vostè em repeteixi tot
això del PDR de com vostè ho ha fet tot, etc., ja sap que per
molt que repeteixi una mentida no la farem veritat.

I després m’agradaria saber quina quantitat es destina
exactament als escorxadors a Maó i a Ciutadella, perquè em
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consta que a la darrera reunió que vam tenir, doncs tenien
problemes per aguantar-lo.

Després hi ha un altre tema, que ara m’he botat, però que
l’afegiré aquí, i m’agradaria que m’aclarís el tema de les
deixalleries que ha dit, que bé, per exemple ara a Menorca,
l’import que es fa al consorci de residus...

LA SRA. PRESIDENTA:

..., -sí, ja acabo, bé, i si no puc seguir després, bé, un moment,
acabo, acabo-, les aportacions a deixalleries al consorci de
residus sí que és un increment molt important de tot el tema de
les deixalleries i als ajuntaments aquest any, una revisió que
s’ha fet, representa en uns casos, en concret en el d’Alaior, un
54,40, a l’altre un 60, i és clar, vostè ha parlat d’una sèrie
d’ajudes i voldria saber si aquestes ajudes es podrien
materialitzar doncs de cara als consorcis, perquè als
ajuntaments abaratir tots aquests costs, perquè si no a la llarga
aquests costs es transmeten als ciutadans.

Després, també...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sugrañes, ja se li ha acabat el temps.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Bé, d’acord, seguim després. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Sr. David Martínez, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats i
diputades, bon dia. Sr. Conseller, gràcies per la seva
intervenció, benvingut, bon dia i gràcies al seu equip per ser
aquí i donar les explicacions i tota la informació sobre els
pressuposts per a l’any 2018.

Volem fer un comentari genèric dels pressuposts, des del
nostre grup parlamentari aplaudim i estam d’acord amb com
s’ha enfocat tant el pressupost com les polítiques de manera
genèrica, del qual ens agrada la música, però encara hi ha
alguna part que encara desentona o desafina un poc i volem dir
alguns temes en relació amb algunes qüestions que ens
agradaria potenciar encara més.

Començarem demanant informació, no sé si la té aquí,
perquè... bé, si no ens la podria fer arribar o la podríem
consultar, sobre l’ecotaxa, trobem que és interessant que la
gent, la ciutadania i els turistes fins i tot sàpiguen cap a on van
els doblers i quins projectes es duen a terme amb l’ecotaxa.
Ara, serà més complicat fer el seguiment perquè ho du
l’Agència de Turisme de les Illes Balears, encara que després
hi haurà una transferència a la conselleria, simplement era,
concretant: quins projectes es gestionaran per part de la
Conselleria de Medi Ambient, a la memòria de l’Agència de

Turisme surt que són 16 projectes, quins són i quin pressupost
tenen? No sé si té aquí la informació o si es podria consultar a
qualque lloc, si ens podria fer arribar per escrit o fem la
consulta per escrit.

Quant al tema de residus, tenim el dubte, no sé com ha
quedat o si està previst per a l’any que ve, també sé que hi ha
competències del consell insular, però no sé si hi havia alguna
aportació per part del Govern balear quant a la situació de la
planta de tractament o de transferència que hi havia a Menorca,
que ho gestionava Cáritas, que va dir que no volia o no estava
disposada a tirar endavant el projecte si tenia previst des del
Govern balear, des de la seva conselleria suportar aquest
projecte o si ho ha parlat amb el Consell Insular de Menorca,
aquesta situació, que ens preocupa perquè feia molt bona feina
i és necessària a l’illa.

I ara, quant al tema de recursos, de vigilància, de sanció en
els espais naturals protegits, ha comentat de manera genèrica
que dins la secretaria general hi havia una dotació, un augment
de 400.000 euros, era si ens podia concretar en quins tipus de
despesa seria, si a recursos humans o quins tipus de despeses
serien.

I aquí volem incidir en el tema, que ja ho hem comentat,
quant a la situació que pateixen les àrees de medi ambient i que
està denunciada pel sindicat professional d’agents de medi
ambient de la UGT, ja fa quinze anys que no s’augmenta la
dotació i han augmentat les seves funcions, i des d’aquest
sindicat es demana un augment, com a mínim, de 19 places a
totes les Balears, perdó, 19 places a Mallorca, 4 a Menorca, 3
a Eivissa i 1 a Formentera, en total serien 35 places. Ho hem
parlat, sabem que és complicat pel tema del sostre de despesa
de la llei Montoro, però sembla que hi ha qualque possibilitat
legal de tenir aquest augment, encara que no sigui tot de cop
seria interessant tenir-ho en compte per als següents anys, i
almenys que pugui ser aquest augment de manera gradual, ja
que en quinze anys no s’ha augmentat la plantilla i sí que és
necessari, perquè han augmentat les reserves naturals, han
augmentat els parcs, l’ampliació d’espais a protegir i les seves
funcions. Perquè sigui efectiva aquesta vigilància seria molt
interessant que hi hagués un augment de dotació. 

I açò ho relacionam amb el tema de prevenció d’ingressos
per sancions, que no sé si s’han basat en la recaptació que hi ha
hagut l’any 2017, i hem cercat a ingressos per direccions
generals i s’han recaptat, o no, es té previst per al 2018 uns
95.000 euros per a la Direcció General d’Espais Naturals, uns
155.000 euros per a residus, en recursos hídrics uns 376.000
euros, en la Direcció General d’Agricultura uns 251.000 euros.
Un total de 877.570 euros la previsió de 2018, no sé si és en
base al que s’ha recaptat el 2017, era confirmar aquesta dada,
i si es podia preveure un augment de sancions si hi ha ja un
augment de recursos per a la vigilància i la sanció.

Anem al tema de la posidònia. Sí que ha informat o ens ha
comentat que es volia vigilar i informar quant al tema del
compliment de la posidònia, però trobam que no és suficient
informar i vigilar, sinó que també s’ha de sancionar, s’ha de
sancionar o entenem que s’ha de sancionar perquè sigui una
manera que quan hi ha una infracció que la gent no se l’informi
només, sinó que se la sancioni perquè així no tornaran a fer mal
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en aquest cas a la posidònia en qualsevol qüestió ambiental.
Trobam important que els recursos que vagin destinats a la
vigilància i a la informació també sigui acompanyats d’agents
de l’autoritat que puguin sancionar, o almenys si no és amb
recursos propis perquè no hi ha suficient dotació i personal que
sigui en col·laboració amb altres agents de l’autoritat, com la
guàrdia civil. 

També una pregunta que ens demanam, si en aquesta
previsió de recaptació de sancions quina és la que es tenia
prevista per a la recaptació en la protecció de la posidònia? Si
ho teníeu previst o si estava dins aquests nombres generals
d’Espais Naturals. 

Seguim amb Espais Naturals Protegits. S’ha comentat que
està previst declarar la reserva marina de l’illa de Tagomago
l’any que ve, hi ha recursos destinats, quins recursos hi haurà
per a aquesta protecció efectiva de l’illa de Tagomago i si
també estava inclòs dins aquesta declaració de reserva marina
la reserva natural, són dues figures diferents i li record que a la
resolució del debat de la setmana passada es va aprovar per
unanimitat promoure la declaració de la reserva natural i
marina de l’illa de Tagomago. Ha comentat el tema de la
reserva marina, no ha dit res de la reserva natural, entenem que
és el que va acompanyat, serà una reserva complementària
natural i marina, i volíem confirmar que és així. 

Un altre dels temes que també des del nostre grup
parlamentari ens preocupa i hem pressionat perquè se li faci
més dotació és el tema tant d’abastiment com de sanejament
d’aigua, parlam del pressupost en ABAQUA. Hem vist que hi
ha 17,2 milions d’euros menys que l’any 2017, però bé, esper
que... han passat projectes de l’ecotaxa a l’Agència de Turisme,
per això la primera pregunta era quins projectes estaven
prevists, segurament que la majoria seran destinats al cicle de
l’aigua. 

També volíem confirmar, que ens hem fixat que hi ha unes
transferències corrents al capítol 7 en ingressos a ABAQUA de
l’Ajuntament d’Eivissa i del Consell d’Eivissa de 666.667
cadascun, en total serà 1.333.334 euros. És per confirmar si
això es devia a l’emissari de Talamanca, segons els nombres
ens quadrava, però era per si es podia identificar com es faria,
si és una transferència que va d’ABAQUA als ajuntaments, bé,
seria dels ajuntaments al consell i a ABAQUA per aquest
projecte. 

També si ens podria donar els ingressos, el capítol 3, en
taxes, prestació de serveis i altres ingressos, hi ha la prestació
per serveis de depuració 25 milions d’euros aproximadament,
25,6 milions d’euros, i del servei d’abastiment d’aigua en alta
30,8 milions d’euros. No sé, ens demanam si es podria donar
més informació sobre el desglossament per illes o si no ens
podria donar aquesta informació seria interessant tenir-la per
saber quina anirà... quina ve de cada una de les Illes.

Ja per terminar, simplement temes concrets que trobam que
es podrien millorar pressupostàriament i fer una esforç. A
Eivissa hi ha un problema amb les serps i creiem que es podria
reforçar, a més d’altres problemes del problema de les serps el
tema de la protecció d’espècies i si es podria incrementar o

millorar o reforçar pressupostàriament aquest problema per
solucionar-ho. 

També si ens podria donar més informació sobre, també en
tema de protecció d’espècies o de recuperació d’espècies
naturals, en quina situació està per a l’any que ve
pressupostàriament el Centre de Recuperació de Fauna de
Menorca. No he aconseguit trobar-ho en el pressupost, o no he
sabut trobar-ho, i era quina dotació o com estava previst
aquesta relació entre el Centre de Recuperació de Fauna de
Menorca per part de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, ja estic terminant, presidenta, trenta segons. I ja per
últim seria saber si es té previst també impulsar polítiques de
recollida... de tenir en compte la recollida de plàstics agrícoles. 

 Moltes gràcies i disculpes pel retard. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Josep Ferrà, per un
temps de deu minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, primer de tot
donar-li la benvinguda, a vostè conseller i a tot el seu equip, i
agrair-los la seva assistència en aquesta casa, concretament a
aquesta comissió, en la qual compareix per retre compte del
pressupost de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca per a l’exercici 2018.

Sent avui el meu segon dia i el primer en feina de comissió
li agraesc la benvinguda que m’ha donat i aprofit per estendre-li
la mà per poder seguir treballant en la mateixa línia de
col·laboració que ha tengut fins el dia d’avui amb els meus
companys de grup que m’han precedit en aquesta àrea. Vull
convidar-lo també a vostè i al seu equip a seguir amb la
mateixa predisposició que ha demostrat de manera exemplar
per col·laborar amb el Parlament i amb tots els grups que el
conformen, facilitant sempre les compareixences en què se l’ha
requerit, portant la iniciativa per comparèixer voluntàriament
per tal d’informar als grups d’assumptes de la seva
competència, per la seva capacitat per arribar a consensos i per
ser una persona propera i dialogant. 

Ja introduint-nos en qüestions de pressuposts i començant
destacar primer de tot l’increment de pressupost de la
conselleria en un 5,22% respecte del 2017 i amb un increment
del 7% quant al pressupost consolidat. Aquest fet, voldria fer
aquesta primera reflexió, és de gran importància perquè estic
ben segur que la gestió dels recursos naturals i l’activitat
agrària, ramadera i pesquera, el sector primari que garanteix la
sobirania alimentària i la gestió del paisatge i dels recursos
pesquers, esdevindran temes capitals en un futur ben pròxim. 
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Juntament amb les polítiques encaminades a un nou model
energètic i les polítiques de canvi climàtic i de protecció del
territori, les àrees que vostè porta tendran un tractament en un
futur immediat de primer ordre i seran temes principals en el
món de la política local i mundial. El contrari ens condemnaria
com a societat a un futur incert, d’aquí la importància de la
seva continuïtat en línies ascendents en aquests pressuposts
dins un marc pressupostari que marca prioritzar les polítiques
per a les persones, per tant, encara més mèrit té. Per altra
banda, tan necessari per mor de les polítiques devastadores de
la passada legislatura i de les conseqüències d’una crisi que
hem patit i encara seguim patint.

Quant a les principals característiques, voldria fer una
anàlisi de característiques generals del seu pressupost, destacar
primer de tot, com ja hem dit, l’increment. Segona, que són uns
pressuposts que són valents, donen resposta i afronten els
reptes d’actualitat. Són uns pressuposts equilibrats i amb sentit,
donen continuïtat respecte de les passades edicions donant
coherència i consistència i estabilitat, no són uns pressuposts
que tenguin la característica de desbandades sinó tot el contrari.
Un pressupost que està basat i pensat i reflexionat en dades i en
polítiques consolidades i que donin compliment a uns acords
pel canvi i també hi ha un full de ruta que vostè ha dissenyat i
que vostè recorda dia a dia.  Són fruit també de l’interès
general amb el màxim consens possible amb el que requereix
dels valors de protecció i els sectors socials. I també una altra
característica d’aquest pressuposts que vostè ens presenta és
que es fan càrrec de l’herència del passat, d’aquella herència
d’aquella legislatura de 2011-2015 que no destacava
precisament per ser una legislatura que avançà en temes
ambientals i en temes agrícoles.

En resum, dos models, uns pressuposts que crec que són un
model molt contraposat al que havíem tengut a la passada
legislatura.

 Quant a demandes de l’any passat que li vàrem fer en
aquesta compareixença -i ho dic per expressar la coherència
d’aquests pressuposts-, a la compareixença de l’any passat
vostè... bé, els diferents grups l’interpel·laren sobre distints
temes als quals vostès no ha donat l’esquena, un dels temes que
li comentaren fou la PAC, no? La PAC, hem vist una millora
significativa enguany, durant el present exercici, fins i tot amb
el pagament de la bestreta.

L’increment de personal d’IBANAT, una altra de les
preguntes que li formularen l’any passat, crec que enguany
s’han vist consolidades aquestes polítiques per recuperar els
recursos humans que també es perderen durant la passada
legislatura.

També li insinuaren l’any passat quant als estudis, la
conselleria dels estudis li digueren, el Sr. Company li deia:
“arribarem a estudiar tant que ho sabrem tot”, jo pel que he vist
li diria que a més arribarà a fer-ho tot i ho celebram, però això
l’obligarà a plantejar nous reptes, supòs que l’any que ve ens
haurà de presentar un... un nou full de ruta.

Sobre Es Trenc, també li demanaren per a quan la
declaració, la tenim damunt la taula; sobre la posidònia, el vull
felicitar per les polítiques que ha duit a terme quant a posidònia

aquest estiu tant en la campanya de la vigilància com en la feina
que s’ha fet en el nou decret que ja està a exposició pública, i
també en projectes com el de la replantació.

Quant a política d’aigua vostè fou interpel·lat en gestió de
la sequera, infraestructures i la xarxa en alta i és ben evident la
feina que s’ha fet des d’aquesta conselleria.

Prospeccions petrolieres, vostè ha tengut un compromís
ferm durant aquests anys en la seva lluita contra les
prospeccions i ho ha consolidat presentant una proposició de
llei en aquesta casa que fou tramesa a Madrid.

La Reserva de la Biosfera de Menorca, també fou
interpel·lat en aquesta qüestió i ha estat i és pal·lès l’esforç que
ha fet aquesta conselleria enguany i crec que té continuïtat als
pressuposts del 2018 i també quant a les dessaladores de
Ciutadella.

Repàs de temes i preguntes que li voldria fer, quant a
recursos hídrics i ABAQUA vull destacar l’impuls a la xarxa en
alta amb l’objectiu d’arribar a Manacor i la planificació per
abastir els municipis del pla de Mallorca i la revisió del Pla
hidrològic. Vostè ho ha expressat molt bé, és a dir, durant molts
d’anys no s’ha mogut ni un pam de canonada i vostè ens
oferirà, ens deixarà durant aquesta legislatura una feina
consolidada i una planificació per poder arribar al Llevant de
Mallorca.

Aquest any ABAQUA ha estat protagonista, protagonista
perquè ens trobàrem una situació de sequera que obligà aquesta
conselleria, la vostra, a córrer, a córrer i a resoldre moltíssims
de problemes i... vostè ha fet un incís també en l’esforç de
l’estat financer d’ABAQUA, jo en aquest sentit li voldria
demanar en quin estat es varen trobar ABAQUA quan arribaren
a la conselleria?

També vull destacar els esforços del present pressupost en
inversions en depuració, unes infraestructures que necessitaven
d’aquest impuls, unes infraestructures que s’han vist...
abandonades, que requereixen de molta inversió i que
malauradament la comunitat autònoma moltes vegades no pot
cobrir.

Respecte de la Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat i IBANAT li vull agrair el seu compromís
pressupostari en la gestió d’incendis forestals, no sols amb
mitjans per a la seva extinció, sinó també per a la seva
prevenció.

Som conscients del retard de Madrid a donar continuïtat
ecològica a la gestió de Xarxa Natura, li demanaria també una
segona pregunta: si pot aprofundir en l’impuls que vol donar
vostè com a conseller a Xarxa Natura i a l’ampliació del Parc
de Llevant.

També dins aquesta àrea li voldria demanar -ja hi han fet
referència els companys de Podem-, si pot aprofundir més en
l’augment dels mitjans de vigilància de posidònia per al següent
exercici.
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Quant a residus, aplaudir-li l’avanç en política de residus i
a no esperar que la futura llei vegi la llum. Això també denota
la visió de futur i no esperar al recorregut que pugui tenir... al
recorregut d’aquesta llei, una política de residus també
abandonada durant anys, que ha provocat que estiguem moltes
passes enrere respecte de l’avantguarda europea.

Quant a agricultura i ramaderia destac la xifra que vostè ha
donat de destinar 6,2 milions de l’ITS al sector primari; vull
destacar també evidentment l’esforç en la lluita contra el
Xylella i el seu esforç de consens que ha tengut amb grups
parlamentaris, per exemple durant aquests dies vostè ha tengut
mocions al Parlament de la proposta... del Partit PROPOSTA
PER LES ILLES i al qual vostè ha sabut dialogar i arribar a un
consens per tal de garantir una dotació econòmica per als anys
que ens vénen.

També celebram des de MÉS per Mallorca les ajudes que
destinarà a inversions a tots els escorxadors per als propers
anys. 

Quant a la Direcció General de Pesca, el vull felicitar per la
planificació que es veurà reflectida al pressupost, que es veu
reflectida als pressuposts de tres reserves noves que se sumen
a la de Sa Dragonera i a l’ampliació d’altres existents durant
l’any 2016...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí. Per últim només voldria... dues cosetes molt bàsiques,
quant a la tramitació de la neteja de torrents que ha demanat el
Partit Popular, crec que el Partit Popular hauria de... revisar la
seva política de neteja de torrents durant els darrers quatre anys
i revisar per exemple la xifra del 2013, de 2,32 quilòmetres de
neteja feta. Per tant, després... crec que podrem dir que aquesta
política crec que s’apropava a un concepte que és la
negligència.

Per acabar, ja acabant, li vull donar i remarcar l’enhorabona
i li vull recalcar també que estic ben segur que tota la feina que
van fent durant l’any que ve la veurem recollida amb fruits.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Gràcies, Sr.
Conseller, per ser aquí a explicar-nos els pressuposts per al
2018, a vostè i a tot el seu equip.

 Jo no seré tan beneplàcita com el seu company de grup, es
veu que a part de company de partit ha estat un company de
conselleria i tenia les coses ben clares. 

Jo li parlaré d’un parell de temes com per exemple
l’ampliació que ha anomenat per part dels parcs naturals tant de
Cabrera com del de Llevant. El que li deman... a Cabrera
evidentment és un tema que s’ha de negociar com ha dit amb
l’Estat i són les negociacions que s’han de dur a terme, però per
part del Parc Natural de Llevant sap que té el suport de
l’ajuntament, però crec que és molt important que parli i pacti
amb els propietaris les possibles ampliacions i arribi a acords,
i no només anar a dir el que faran i no arribar a consensos com
va poder passar per Campos.

També parla dins parcs d’ampliacions, de PORN, de plans
de gestió, referent al parc de Llevant i justament faig més incís
en aquest perquè és el que conec més, però de la mateixa
manera que li parl d’aquest supòs que es pot traslladar als
altres, fa més de quinze anys que s’espera un pla d’usos que no
ha estat factible. Crec que és molt important no només tenir
espais naturals, sinó tenir uns plans que els puguis executar i
que els puguis mirar per... la normativa que aquests poden
establir o... els límits que poden establir i, per tant, crec que és
molt important. No és només ampliar parcs, no és només
ampliar zones, sinó que és bàsic el manteniment i la inversió
que s’hi ha de fer. Moltes vegades tenim parcs naturals i tenim
espais protegits i estan totalment abandonats. És molt important
fer feina en aquest sentit.

També ha parlat, o m’agradaria parlar de la neteja dels
torrents. S’ha ampliat la partida per a la neteja dels torrents,
però tampoc no veiem que s’hagi fet massa cosa, creiem que
hauria d’haver estat més ambiciós perquè les problemàtiques
que hi ha quan hi ha les pluges torrencials, aquestes pluges tan
grosses que desgraciadament tenim molt seguit, que són
incontrolades, els torrents ara ens hi podem trobar a qualsevol
lloc de la nostra comunitat. I crec que no n’hi ha prou a tenir
animals, els animals per al manteniment ho trob molt bé, però
s’hi han de fer, ja ho vaig dir l’any passat, s’hi han de fer
inversions més grosses en un inici.

Pel que fa a l’abastiment d’aigües, també ha dit que és un
projecte allà on s’hi han destinat 42 milions en xarxa alta; hi ha
el projecte d’aigua potable per al Pla de Mallorca, el programa
de sanejament d’aigües depurades. Però també veiem que
ABAQUA baixa 14 milions, ens podria explicar el per què
d’això? Perquè evidentment nosaltres compartim amb vostè la
importància i necessitat en el tema de l’aigua.

En referència a les persones contractades que venien de
retallades del passat, ha parlat d’incendis, per a tasques
d’incendis, m’agradaria saber també si ha pensat també el tema
de prevenció, de neteja perquè aquests incendis no fessin tant
de mal, si també hi ha una partida destinada a la prevenció i a
la neteja dels espais naturals.

En tema d’agricultura, si no vaig errada, estan enrera els
pagaments a joves agricultors. M’agradaria saber si es té pensat
poder complir més amb els pagaments.
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També des de Podem, el Sr. Martínez li ha parlat de serps
invasores a Eivissa, a Mallorca també ens hi trobam a moltes
zones. M’agradaria saber si s’han avaluat les actuacions fetes
i si contemplen alguna acció més en els pressuposts per a l’any
que ve.

El tema d’ajudes en el tema d’agricultura, sé que hi havia
unes ajudes per a sembra d’arbres, per fer marges, per fer
reixes, aquestes ajudes es varen eliminar? No, d’acord, tenia
entès que s’havien eliminat, i era per veure si tenien en compte
tornar-les posar en marxa.

Jo només li diré que tot el que s’ha pintant tan bé, dia 30 de
setembre vàrem tenir una plataforma de més de 5.000 persones
que es varen tirar al carrer. Crec que és bàsic en el tema de
caçadors, de pescadors, d’agricultors, de cavallistes, el tema de
les noves zones especials en ZEPA, les noves reserves marines,
la defensa dels camins i rutes públiques, que es facin em
sembla molt bé, però és bàsic que es consensuï  i es parli amb
els sectors afectats, arribin consensos i no només anar a
explicar el que faran, sinó que arribar a acords és bàsic perquè
hi hagi un bon funcionament. I crec que per molt bé que es parli
i per molts de doblers que hi pugui haver, si es fan les coses
fora que la gent no hi estigui d’acord, no acabarà bé.

Res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Sra. Patricia Font, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. I benvingut Sr. Conseller i tot el
seu equip. Gràcies per les seves explicacions detallades.

A l’inici de legislatura vostè va comentar que aquesta seria
la legislatura de l’aigua i efectivament, així és. MÉS per
Menorca va coincidir amb aquest anàlisi i quedaríem que
realment s’hi està fent feina, que realment hi creuen. La
conselleria hi creu i açò que s’han hagut d’enfrontar a herències
molt pesants, a fenòmens paranormals, com dessaladores no
connectades a la xarxa, com és la de Ciutadella, i que sembla
que la solució ja és més a prop. Gràcies, Sr. Vidal i Sr. Garau.

Ens alegrem que l’IBANAT torni recuperar el seu personal,
era una reivindicació des d’inicis de legislatura, consideram
que a més a més el personal de qualsevol administració és
fonamental, però és que en el cas de l’IBANAT més encara i
que tant va patir les retallades en el Govern anterior.

També coincidim amb vostè que un altre dels reptes
importants al qual ens hem d’enfrontar són els residus, més
tenint en compte la nostra condició d’illes, com a territoris
fràgils i finits. Aquesta sí que és una assignatura pendent que
tenim. 

El rebuig continu, la manca de comprensió, tant pel que
som com a territori, com pel fet econòmic, al que ja ens té
acostumats el Govern de l’Estat, no li posen les coses fàcils.

Per açò enhorabona per la seva implicació en la lluita contra les
prospeccions a la Mediterrània. En aquesta lluita Sr. Conseller
ens tindrà sempre al seu costat.

I jo com que som molt breu en les meves intervencions,
vaig acabant, m’interessen tres qüestions. Primera, voldria que
ens ampliés una mica la informació sobre la reserva marina de
l’Illa de l’Aire. Segona, quina aportació es farà a la Reserva de
la Biosfera i en quin programa ho podem trobar.

I ja per acabar, els fangs de Ferreries, quina és la solució
definitiva, amb quina aportació econòmica i en quin programa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Sra. Montse Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo voy a ser más breve todavía.
Dar las gracias al Sr. Conseller por toda la explicación
detallada que ha dado del presupuesto, también les doy las
gracias a todos los componentes de su equipo por su presencia
aquí hoy en esta comisión. Y me remito a las preguntas, porque
ser la última es lo que tiene, a las preguntas que han hecho los
diferentes diputados, espero sus respuestas y en la réplica
aportaré algo adicional si no hay respuesta.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Diputada
Silvia Limones, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Pues en primer lugar
agradecer la presencia del conseller y todas las explicaciones
que ha dado sobre el presupuesto y también agradecer la
presencia de todo su equipo.

Y nada, comenzar diciendo que celebramos el aumento en
la cantidad presupuestaria de esta conselleria, que pensamos
que va a permitir llevar a cabo políticas continuistas que se han
llevado durante esta legislatura y que han tenido buen
resultado, pero que además permitirán hacer frente a nuevas
situaciones con las que nos encontramos, debido
fundamentalmente a los efectos del cambio climático y que se
convierten en prioridades absolutas para una conselleria de
manera imprevista, como es el caso por ejemplo que tenemos
ahora con la Xylella, y que también este aumento de
presupuesto permitirá hacer frente a estas nuevas situaciones
con las que nos vamos encontrando a corto plazo y de manera
imprevista.

Respecto a la Dirección General de Recursos Hídricos,
comentar esto que pensamos importante que el 50% del
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presupuesto de esta conselleria se destine a las políticas del
agua, fundamental realizar la revisión del Plan hidrológico. 

Y también comentar que ha sido muy comentado el tema de
la limpieza de torrentes. Pues decir que aunque está la gestión
a años luz de lo que había, como ya han comentado otros
compañeros, de las acciones que se realizaban en la anterior
legislatura por parte del Partido Popular, pues se debe seguir
trabajando en este tema y, como ha comentado, llevar a cabo
este plan ambicioso siempre hay cosas, o políticas en las que se
puede mejorar y quizás este tema sea uno de los que podemos
mejorar con el aumento presupuestario.

Impulsar la red de agua en alta en todas las islas, nos parece
una política que debe continuar, e incrementar las inversiones
en depuradores y en otras infraestructuras hidráulicas también.

Y comentar respecto al sector instrumental de ABAQUA
que tendrá 50 millones, dedicará 50 millones a inversiones. Me
gustaría, pues eso, destacar que, como ha destacado el Sr.
Conseller también, que esta buena gestión de este sector
instrumental ha permitido llevar a cabo obras muy importantes
que no se habían realizado en la anterior legislatura, y desde
aquí quiero agradecer, por ejemplo, una que ha sido muy
importante para la isla de Ibiza como es el emisario de
Talamanca, que era una situación de emergencia y que se ha
resuelto durante el pasado presupuesto, y que hay que seguir
avanzando en otras infraestructuras hidráulicas que sean
necesarias para las islas y para mejorar el tema del agua.

En la Dirección General de Espacios Naturales ha
comentado que se iba a aumentar el presupuesto en un 13,22%.
Aquí quiero destacar que esto permitirá dotar los recursos
naturales, los nuevos parques o reservas naturales que se vayan
a poner en marcha, y que esto es fundamental para la
conservación de nuestros espacios naturales. En esta sección
creo que lo más importante sería destacar la lucha contra las
especies invasoras, porque el impacto que causan es bastante
negativo, y aquí haría una pregunta, si puede concretar más qué
planes o qué presupuesto va a llevar a cabo en la lucha contra
estas especies invasoras, si me lo puede concretar un poco más. 

El tema de posidonia ha comentado que habría 15
embarcaciones más, y pensamos que este tema también es
fundamental, el tema de conservación de la posidonia es un
tema que tiene que ser prioritario y que, como ha dicho, será
prioritario para esta conselleria. De la misma forma que la
planificación forestal también debe serlo, porque también
tenemos que prevenir para evitar que tengamos problemas si
surge algún incendio, y creo que hasta ahora la política que se
ha llevado a cabo en este sentido ha sido correcta.

En el tema que se ha comentado por varios compañeros de
aumento de personal del IBANAT, también pensamos que esta
recuperación de personal es muy importante y que permitirá
hacer frente a nuevos retos que se puedan plantear en este
sentido. Este aumento de personal permitirá la mejora en la
prevención de incendios y también en el servicio de vigilancia
de posidonia, y por tanto este aumento de presupuesto también
nos parece adecuado.

Quiero comentar también, en la Dirección General de
Educación Ambiental, que han comentado un aumento del 43%
básicamente para llevar a cabo la Ley de residuos; creemos que
esta ley es muy importante que se desarrolle porque permitirá
mejorar en la gestión de residuos y también en el porcentaje de
reciclaje, que actualmente en las Islas Baleares es bastante
bajo, y creemos que esto puede llevar a otro tipo de mejora y
de políticas que son necesarias también para hacer frente a los
cambios que lleva implícito todo el cambio climático y todo a
lo que tenemos que hacer frente desde las políticas de esta
conselleria.

De la Dirección General de Agricultura y Ganadería quiero
destacar lo que ha destacado sobre el apoyo a este sector, al
sector de los ganaderos y de los agricultores, que es
fundamental. El impuesto sostenible, que permitirá hacer
frente, como ya he dicho, a la lucha contra la Xylella, que es un
nuevo reto al que nos debemos enfrentar y que es importante
que hagamos frente, porque esto podría motivar serios
problemas en nuestro paisaje. Se podrá hacer frente también a
la limpieza de bosques. Y sobre todo también un programa que
ha destacado de formación que nos parece muy importante, que
es el de formar a nuevos jóvenes para incorporarlos al campo,
que también nos parece una política que a futuro es muy
importante porque permitirá que a futuro tengamos personas
preparadas que puedan seguir gestionando y conservando y
trabajando en el campo y en el paisaje, que es fundamental
parra la economía de nuestras islas.

Algún programa más..., sí, SEMILLA y FOGAIBA, pues lo
que estaba comentando de la incorporación de los jóvenes y las
ayudas del PDR, que se me olvidaba comentarlo, pues también
hay que destacar que se han pagado ya 20 millones de estas
ayudas y creemos que es una línea que debe seguir trabajándose
para hacer frente a todas las ayudas que se deban pagar y seguir
concediendo este tipo de ayudas, que son fundamentales.

En el sector... Dirección General Sector Pesquero y Medio
Marino, pues también celebramos que se aumentarán los
recursos en vigilancia, seguimiento y la medida de gestión que
ha comentado en este sector, y la creación de nuevas reservas,
que también es muy importante, y en este punto también me
añadiría a la pregunta que se realizó antes sobre la nueva
reserva pesquera de Tagomago, si también será reserva natural,
que es una de las cuestiones en la que yo insisto bastante en las
comisiones, y me gustaría que también concretara un poco en
este tema. Fundamental, también, el apoyo al sector pesquero. 

Y para terminar quiero comentar que ha dicho usted que
plantará cara a las prospecciones petrolíferas, y decirle que
después de la hostia que nos metieron en Madrid pues
pondremos la otra mejilla para plantar cara con usted a este
tema, que evidentemente todos estamos de acuerdo en seguir
luchando contra él. Última pregunta o última cuestión: si me
pudiera también hacer un resumen más concreto de las
inversiones territorializadas.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Limones. Contesta ara el Sr. Conseller
globalment.

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

Gràcies. Demanaré disculpes perquè veig... o hauré de
reconèixer que no he estat capaç de transmetre la importància
i explicar correctament els pressupostos d’ABAQUA, i crec
que és un eix important d’aquesta conselleria. Per tant
permetin-me que m’aturi i contesti de forma global totes les
preguntes sobre ABAQUA.

Però primer de tot, quan vàrem dir que era la legislatura de
l’aigua, com bé recordava la diputada de MÉS per Menorca, sí,
és una legislatura de l’aigua, i en aquest gràfic, on es veu que
baixam d’un 48% de les masses d’aigua en bon estat el 2013,
el darrer pic que miram les dades, o un gràfic que ens diu, amb
les dades de dia d’avui, que el 23% sols estan en bon estat, fa
falta fer polítiques d’aigua, i aquest és l’argument que ens mou
cada dia per fer polítiques d’aigua, des de la Direcció General
i des d’ABAQUA. Tot ve per això, perquè l’aigua és vida, i
perquè això és necessari per poder tirar endavant. I ara, aquest
fet, anirem a posar-hi dades darrere i intentarem explicar-ho.

A ABAQUA vàrem trobar..., l’Agència Balear de l’Aigua
era coneguda dins el món ambiental com el banc de la
Conselleria de Medi Ambient, però ens vàrem trobar un banco
malo, ara que estan de moda els bancos malos. Sí, ABAQUA
ho pagava tot, ABAQUA pagava la festa; “el darrer que tanqui
els llums” d’ABAQUA; això era la política feta amb aquesta
empresa. Amb aquesta empresa es pagaven coses molt lloables,
no ho negaré, però que res no tenien a veure amb la política
d’aigua: es pagaven campanyes de qualsevol cosa; quan feia
falta un tècnic a qualsevol àrea de la conselleria es pagava des
d’ABAQUA; es varen comprar finques públiques des
d’ABAQUA; què té a veure amb l’objecte d’aquesta empresa?
I tot això va anar generant una bolla grossa i grossa, un deute
de la conselleria amb ABAQUA i un deute gran dins
ABAQUA. ABAQUA estava intervenguda, quan vàrem arribar,
amb un pla de sanejament duríssim; això sí, qui va fer el pla de
sanejament d’ABAQUA, econòmic en aquest cas, se’l va fer a
mida: els temps que hi eren ells no pagaven; quan arribin els
altres que comencin a pagar. 240 milions de forat, senyors, 240
milions d’euros sostrets de les polítiques d’aigua perquè ens
hem de dedicar a pagar forat; 240 milions de deute, ens vàrem
trobar. 

Dins aquesta legislatura hem de tornar a fer que ABAQUA
sigui una empresa pública eficient i que els recursos de l’aigua
es destinin a l’aigua, que els recursos de l’aigua no serveixin
per finançar altres coses. Per què es van llevar recursos de
l’aigua i es van dur a finançar altres coses?; per què amb els
ingressos de l’aigua s’han de pagar altres temes?; per què es
varen llevar doblers de l’aigua -ara no m’escolten- doblers de
l’aigua per pagar altres coses i no es van dotar els deutes que hi
havia allà, fent forat? Cada any ABAQUA ha de remuntar des
del principi perquè no es cobrien els seus deutes. De la política
d’aigua, que ha d’anar a sanejament i a proveïment, pagaven la
festa dels altres, i en això estam.

ABAQUA, enguany té un pressupost de 98,7 milions
d’euros, de pressupost, més 12,9 milions d’impost de turisme
sostenible per a inversions, per aquí no els quadraven les dades
i qualcú deia, manifestava la Sra. Diputada per la baixada en la
inversió, no, perquè la memòria d’ABAQUA no ha incorporat
l’aprovació de l’impost de turisme sostenible que acabaran dins
l’Agència, l’any passat estan incorporats, enguany els tenim per
transferir a l’Agència. Per tant, el pressupost total de l’Agència
seran 111,7 milions d’euros, l’any passat eren 112.

Però per això els he explicat que en inversions, 37,8
milions, més 12,9 milions, estam en 50,7 milions d’euros
d’inversió, que l’any passat estàvem en 52,5. I com hem
aconseguit aquest objectiu de mantenir la mateixa inversió en
sanejament, en depuració, quan tenim manco ingressos de
turisme sostenible? Ho hem aconseguit gràcies a la gestió
econòmica, gràcies a refinançar el deute, gràcies a aconseguir
alliberar coses que es destinaven a deute, a refinançar el deute,
assumir-ho des de la conselleria perquè ABAQUA faci
polítiques d’aigua, que és al que s’ha de dedicar ABAQUA. I
entenguin que aquesta ha estat la dèria d’aquest conseller, quan
aquest conseller acabi el seu mandat ABAQUA serà una
empresa sanejada, que destinarà els beneficis de l’aigua a
l’aigua, que és una directiva, la directiva marc de l’aigua és un
principi bàsic, volem que els ingressos de l’aigua es dediquin
a l’aigua, volem que els ingressos del cànon de sanejament es
dediquin al sanejament.

I permeti’m, amb aquest nivell d’inversió tan important com
duem, quants quilòmetres, jo faré una pregunta senzilla,
retòrica, quants quilòmetres es varen fer en alta a l’anterior
legislatura o quants projectes es varen tramitar de xarxa en
alta? A cap de qualsevol de les illes, zero. És que a l’illa
d’Eivissa tenim els recursos, a l’illa d’Eivissa la xarxa en alta
està finançada per l’Estat i no s’avançava perquè no
s’expropiaven els terrenys, zero. Acabarem la legislatura amb
tres dessaladores interconnectades, amb part de les connexions
que havia de fer el ministeri que les haurem fet nosaltres per
necessitats de l’illa d’Eivissa; acabarem a Mallorca on la
dessaladora d’Andratx, que no funcionava mai, que la teníem
apagada, que era una decoració, que servia només per pagar
doblers i no emprar-la, funcionant a ple rendiment, que pot
enviar aigua d’Andratx a Alcúdia, si fa falta, o allà on sigui,
perquè la xarxa serà reversible.

Acabarem la legislatura tenint la dessaladora a Palma
apedaçada, perquè pugui funcionar, perquè la vàrem trobar que
no servia per a res. Acabarem la legislatura amb un dipòsit en
obres que no es veuen, amb baix passos, en temes de dipòsits,
el dipòsit de Son Sitges, enmig de Llubí, però no és per a Llubí,
és per poder donar aigua, per començar a donar aigua per a la
resta de l’illa, i ningú no s’ha plantejat que és tan important
aquest dipòsit allà perquè així podrem donar aigua tal vegada
a Sóller si ens fa falta. Hem de tenir una imatge de conjunt,
totes aquestes infraestructures que vostès veuen per separat
formen una xarxa d’alta a l’illa de Mallorca, que tota és
necessària i que l’ampliarem cap a Manacor, que és la porta
d’entrada al nostre Llevant.

Enguany començarem a executar Maria i Petra, de Petra cap
a Manacor, enguany redactam el projecte. La Mancomunitat del
Pla molt bé, sí senyors, una demostració que ho han passat
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malament i fan polítiques d’aigua i presenten un projecte a
l’impost de turisme sostenible i rep el suport per estendre
aquesta xarxa dins els municipis del Pla. Per tant, mentre el
Govern avança cap al Llevant, els pobles avancen cap al sud
per dins el Pla. Acabarem aquesta legislatura amb més pobles
connectats.

Escoltin, hem inventat la pólvora, passava el tub per devora
Inca i no estava connectat Inca, si a Inca s’espatllaven dos pous
es quedaven sense aigua, aquesta legislatura s’ha fet una
inversió de 300.000 euros, moltes fotos no hem fet, ja els ho
dic, però Inca a dia d’avui si es queda sense aigua per un dels
seus pous, està connectat al sistema d’alta. Això és la diferència
de fer política o no fer política d’aigua de la xarxa en alta.

Aprovisionaments, em demanaven vostès les xifres
d’aprovisionament, són els doblers que pensam recaptar en el
tema de la venda d’aigua dessalada, és a dir, són els
aprovisionaments que fem per poder fer la compra d’aigua. Per
tant, ABAQUA és una empresa que genera ingressos i genera
despesa i té aquests aprovisionaments per la venda d’aigües.

Les inversions territorialitzades, 50% a Mallorca, en temes
de Camp de Mar, Porreres, el 30% a Eivissa, seguirem pagant,
Talamanca està fet, però s’ha de pagar, vull dir que de vegades
no ens en recordam. Com qualcú demanava aquells ingressos
que veien, sí, hem fet un conveni, si m’ho permeten faré un
petit incís d’explicació. El cànon de sanejament és qui paga les
infraestructures, ABAQUA executa i va cobrant de cànon per
fer aquelles obres. Com ABAQUA, qualsevol ajuntament, fem
un conveni a deu anys, ell fa la inversió i a deu anys l’anam
pagant. El que varen fer els ajuntaments, per mor de la situació
econòmica d’ABAQUA, va ser ajudar a avançar part dels
doblers, i després, amb el cànon els anirem tornant els doblers
any rera any. Aquest és el sistema que funciona, és a dir,
ABAQUA funciona com si fos un altre ajuntament, encara que
el tenguem dins l’administració, fem convenis, fem uns acords
i els finançam a deu anys a través del cànon de sanejament.

Després, a més a més, també inversions indeterminades, hi
ha el 12%, disculpin, a Menorca i a Formentera el 8%, tenim
també tot el tema a Menorca de Fornells, d’Alaior, no es
preocupi Sra. Batlessa, farem els projectes, també és una cosa,
per fer obres s’han de fer projectes, és un principi bàsic de
qualsevol, per fer una casa hem de fer uns plànols; però és que
ningú no s’ha dedicat a fer plànols durant molts anys. Aquesta
dèria en contra dels estudis, aquesta dèria en contra de no
gastar doblers en segons què, fa que després no hi hagi
projectes per executar, i s’han de fer els plànols, s’han de fer
els projectes, s’ha de passar una tramitació ambiental i s’han de
preparar les feines, si no un no pot fer feina. I en això és en el
que estam, Sra. Batlessa no es preocupi, m’hi dirigiré a partir
com a batlessa a vostè.

El Pla de reforma integral està penjat a la web des de fa
molts anys, el pot trobar fàcilment, dins el Portal de l’Aigua
trobarà totes les informacions relacionades amb l’aigua, els
plans, el Pla hidrològic, les infraestructures, tota la informació
que vulguin sobre l’aigua, el Portal de l’Aigua, allà la tendran.

Les connexions de Menorca, el que diem, és un fet
paranormal, fer una dessaladora, és que la imatge és

potentíssima, veus, arribes allà, veus un edifici fantàstic, unes
infraestructures meravelloses i un tub enorme que acaba en no-
res, tapat amb peps, tuc-tuc, no arriba en lloc. Però seguint amb
l’impost de turisme sostenible, que després m’haurà d’aclarir,
Sra. Sugrañes, si el PP el deixarà o el llevarà, es pagarà la
inversió de connectar aquesta dessaladora amb l’acord que hem
fet amb Ciutadella fins al Caragolí, vull dir fins a Son Blanc, i
ara fem feina, perquè hi ha hagut acord, amb un preu de l’aigua
determinat, per si hem d’arribar al caragolí, perquè pugui
subministrar més aigua i així fer una política de conservar els
aqüífers de Ciutadella, perquè no volem, perquè tenim nitrats,
perquè no tenim una qualitat d’aigua dolenta, perquè l’aigua
ens surt molt salada i després a la bassa de reg no la podem
emprar, i si empram la dessaladora tot això millora, i en això
amb aquestes ens trobam.

Allò de Talamanca ja els ho hem explicat.

Els ingressos territorialitzats, també m’ho demanaven, en
temes de vendes d’aigua doncs els 30 milions vendrien de
Mallorca 16,5; d’Eivissa 12,2; de Formentera 1,3, i de Menorca
esperam en els pressuposts tenim 0,95.

En cànon de sanejament els ingressos sí que no els tenim
territorialitzats, són 25,7. Les despeses serien 14,3 a Mallorca;
5,1 a Menorca; 5,2 a Eivissa; 0,4 a Formentera.

Però també amb el benentès em demanaven per quan
posàvem “indeterminat”, jo ho entenc, que els vull recordar que
som quatre illes, un país, era un lema que recordarem, és a dir,
a cada illa territorialitzam i fem el trosset, però també som un
país i hi ha coses que ens serveixen per a tots, i quan no sabem
a quina illa l’atribuïm, perquè ajunta diferents illes,
indeterminat, no puc territorialitzar, o si vol vostè, proposta de
la Sra. Sugrañes, l’any que ve posarem “Illes Balears” o
qualque altre sector, perquè és allà on no sabem on, si tenim
una depuradora aquella inversió és de Menorca, i de
Formentera doncs o afecta diferents slots, no podem
territorialitzar-ho.

Recordarem també aquest (...) Per tant, amb manco recursos
d’impost de turisme sostenible, amb una situació financera
desastrosa d’ABAQUA, mantenim un nivell d’inversió mai vist
en alta i incrementam en sanejament en més de 5 milions, ho
dic perquè ens quedi clar.

I d’això he d’agrair l’esforç i el maldecap a tots els nostres
equips, hem fet l’emissari de Talamanca d’emergència, aquí sí
que li dic que no hi havia cap projecte tampoc, ni cap reserva
de doblers, no importa que tornem iniciar aquest debat. Hem
acabat Cala Tarida, i algú em dirà: no, això ja ho havíem
començat. No, és que ja ho havien començat a l’anterior
legislatura i a l’altra, però l’herència rebuda d’unes obres
inacabades hem estat nosaltres, i un emissari que ningú no
havia previst, gran descobriment, oh, descobriment, després
d’una depuradora hi va un emissari i l’hem hagut de construir
també, que ningú no se’n recordava d’ell, pobret.

Binissalem, les connexions elèctriques, les depuradores
sense electricitat no funcionen, per tant no la posarem en
marxa.
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Ferreries, tres quarts del mateix. Els fangs de Ferreries,
contestant també ja que m’ho havien demanat, dins els
plurianuals d’ABAQUA, dins inversions, per al sanejament ja
teníem previst el plurianual per a l’actuació del dipòsit o per a
l’actuació del tractament dels fangs, per tant el que hem de fer
és que aquella inversió de plurianual que ja teníem prevista, si
volen vostès amb una esmena d’afecció, determinar exactament
que és per al transport de fangs fora de l’illa d’Eivissa, de
Menorca. I a l’ajuntament estam negociant, estam parlant, han
fet una proposta de projecte de recuperació de l’entorn i ara
han de tenir una visió també més d’enginyeria, més de territori,
a veure si aquest projectes s’adequa a les condicions tècniques
del lloc. Amb el Sr. Batle tendrem pròximament una reunió per
anar avançant a nivell tècnic aquesta proposta.

Hem fet feina amb la xarxa de Portocolom, que també
generava molts problemes.

S’ha adjudicat Camp de Mar.

Els col·lectors de S’Alqueria, un batle del PP, que de
vegades el tenim tot el dia pel nostre despatx i fem feina junts,
perquè de vegades em diuen... que no miram cap color polític,
rebem tothom a casa.

El sanejament de Llucmaçanes, es troba en licitació ja... ja
tenim la llicència d’obres de Porreres, no sé si era na Maria
Antònia que em demanava per aquesta depuradora.

Els col·lectors d’Andratx.

Les EBAR de Fornells, les estacions de bombeig de
Fornells també.

L’EDAR d’Inca, que el projecte ja està redactat. Miri si les
coses de depuració van lentes, que jo conec un tècnic, que va
ser de la Comissió Balear de Medi Ambient el 2008, que va
informar aquest projecte. I aquest tècnic ara seu a aquesta
cadira i és conseller i ara executarà les obres, per tant no crec
que em pugui atribuir el mèrit d’aquest projecte. Les obres de
depuració segueixen un planejament, segueixen el fons FEDER
que tenim darrera, per tant hi ha una pauta escrita, del que es
tracta és d’avançar amb els projectes o de no avançar, d’invertir
en depuració o de no invertir, de posar-hi interès perquè els
projectes s’acabin o no posar-hi interès, aquesta és la
diferència.

Redactam projectes, perquè hem de tenir el calaix, hem de
tenir els projectes per tirar endavant.

A Consell, l’ajuntament pareix que fa les passes per
aconseguir els terrenys, després hem de fer... enguany farem el
projecte. Sineu-Felanitx, que es varen posar dins fons FEDER,
per tant han (...) els projectes.

Sa Pobla, tan important per al nostre parc natural de
S’Albufera, que hem d’aconseguir tenir allà un tractament molt
bo, perquè serà un impacte ambiental positivíssim per a
l’albufera aquesta depuradora tengui (...)

La xarxa de sanejament en alta de Formentera, hem de fer
el projecte de tot plegat, Sant Lluís, Es Mercadal, on ja hem
parlat també del seu municipi.

El més important en el gir és aquesta estructura de
manteniment, aquests nous contractes de manteniment que no
aposten per només invertir en el personal, és que ara donaven
les claus a una depuradora, a una contracta, i li deien posa dues
persones i ja està, després fèiem un contracte si ens feia falta
qualsevol tipus de producte, si se’ns espatllava una màquina
havíem de fer un contracte d’emergència i eren corregudes tot,
ara canviam el paradigma de gestió.

Dins aquesta legislatura em recordaven que la meva
expressió, que era la legislatura de l’aigua, sí, i ho ha de ser i
cada dia serà més important, el canvi climàtic fa que l’aigua
sigui un bé escàs, tendrem episodis de sequera i episodis
d’inundacions, però el que marcarà la diferència és si hi som o
no hi som. A l’episodi de sequera darrera el sector agrari hi va
ser aquest govern, el Govern de l’Estat no hi va ser. Darrera
l’episodi d’inundacions hi ha estat aquest govern, el Govern de
l’Estat va donar uns terminis lleonins que impossibilitaven que
els ajuntaments aconseguissin la subvenció. Si vostès, que
tenguin un mínim de rigor en contractació són capaços en
menys de 24 hores d’adjudicar i saber què han de fer a una
administració, em treuré el capell i els faré un fort aplaudiment.

Evidentment, l’Illa de l’Aire, hem explicat un poc el conjunt
de les reserves, com dèiem hem de fer l’increment de zones
protegides amb consens. Na Maria Antònia, la diputada d’El Pi,
demanava consens a l’hora de fer nous espais; totes les reserves
marines neixen del sector pesquer, totes les reserves marines
neixen del sector pesquer professional, d’aquell que viu del
recurs de la pesca, d’aquell que la seva economia va vinculada,
i són aquests els que evidentment més escoltarem, són aquests
que centren les nostres polítiques, perquè les reserves marines
tenen un objectiu pesquer; generar recurs dins aquella zona
perquè s’estengui a la resta.

Per tant, tres reserves marines, l’Illa de l’Aire, Tagomago
i Sa Punta de Sa Creu a Formentera. Tres reserves marines que
neixen amb els recursos econòmics a causa de l’impost de
turisme sostenible; tenim recursos per comprar embarcacions,
per posar vigilància, per fer seguiment. L’altre dia em feien la
broma, hem començat la casa per la teulada, no tenim les
reserves marines i ja tenim els recursos per gestionar-les, el cap
de servei en aquell moment feia unes bones rialles.

A més a més, la Reserva de la Biosfera va ser una aposta
clara que vàrem fer l’any passat, l’any passat hi vàrem posar
120.000 euros, dins el programa de millora i conservació, que
és el que fa les transferències a l’IBANAT, també trobarà la
partida que fa la transferència al Consell de Menorca, on hi ha
40.000 euros de forma plurianual, que venen de l’any passat i
uns 20.000 euros nous que sumarien un total d’uns 60.000
euros per a aquest any 2018, de la Reserva de Biosfera.

Els fangs de Ferreries crec que ja els he contestat, les
diferents intervencions que hem anat fent.

Com dèiem, el Parc de Llevant, ja sé que la diputada d’El
Pi té un.. -no hi és, ara anava a dedicar-la unes paraules, vaja,
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que quedin en acta idò-, sé que la diputada d’El Pi, com a
exgerent del consorci de les finques públiques d’Aubarca i Es
Verger, consorci que vaig extingir jo, com a director general de
Biodiversitat, perquè duplicava la figura de protecció del parc
i de la gestió per part de l’ajuntament allà, té un afecte especial
a aquest parc, i crec que hem fet les coses bé, parlant amb els
batles, amb els dos batles que estan d’acord amb l’ampliació,
amb els dos batles que tenen clar el que volem fer, cap on
volem anar; amb la demanda ciutadana, amb consens amb tots
els grups polítics, tant a Artà com a Capdepera, per tirar
endavant aquesta ampliació.

Com amb Cabrera, amb Cabrera també hi ha consens, fins
i tot amb el sector pesquer, però se’l posa d’excusa a Madrid i
per això recomanam divendres que el sector pesquer de les Illes
Balears no ha de ser emprar com a excusa per defensar sectors
pesquers d’altres llocs ni per defensar les prospeccions
petrolíferes a la nostra terra. Evidentment que apostam per la
planificació, i ho he dit, ho he intentat explicar, una vegada que
tenim els mitjans humans, que estam dotant les places
d’IBANAT, amb un esforç important, ens sentim en condicions
de millorar la inversió en els nostres espais naturals i afrontar
ampliacions com la de Llevant, com la de Cabrera com la
reserva de Tagomago.

Disculpi, Sra. Limones, i ho deixaré clar, que no hi hagi
equívoc possible, perquè de vegades ser tècnic a aquest
conseller li ha jugat males passades, ho deixarem, ho diré fort:
sí a la reserva natural de Tagomago. Però, si em permeten, ara
mateix sortirà a exposició pública el document de gestió de
Xarxa Natura 2000, amb unes mesures molt dures, molt
importants, i que són plans que ja hauríem de tenir aprovats. La
Unió Europea ens estirarà les orelles, perquè no tenim el ritme
de promoció de plans així com toca, perquè Madrid no ens
donarà la continuïtat ecològica i ens costa molt que ens la doni,
i cada un és un debat, i fem aquest esforç.

Però Tagomago serà reserva natural, això és l’objectiu. Pel
camí, si m’ho permeten, farem la reserva marina, amb personal
i amb vigilància; farem el Pla de gestió de Xarxa Natura 2000,
l’aprovarem, i després, una vegada que tenguem tots aquests
instruments, serà l’hora de declarar la reserva natural, una cosa
després de l’altra.

Parlaven vostès també i em demanaven sobre la neteja de
torrents, i aquest punt he de reconèixer que ja m’arriba, anava
a emprar una mala expressió, per tant, m’aturaré aquí; anem a
posar les dades damunt la taula, és que vostès s’han instal·lat,
com bé deia la Sra. Sugrañes, per moltes vegades que es digui
una mentida no és una veritat, cita Sugrañes, fa cinc minuts, la
patentarem aquesta cita. Ja està bé que diguin que enguany no
hem torrents nets, això és una mentida: 30 quilòmetres,
d’acord? 30 quilòmetres, que és més que els darrers dos anys
del Sr. Company, 30 quilòmetres que no es poden comprar amb
l’any sencer, amb el meravellós any que va fer 2,3 quilòmetres;
és a dir, ja està bé de dir ximpleries, per favor! Els ciutadans es
mereixen un respecte i rigor, jo li acceptaré que fem tard amb
el contracte, això li accept, però enguany ja hem fet que els
seus darrers dos anys. Per què vostès són tan importants ara i
fan tanta demagògia i generen una alarma social i una sensació
d’angoixa als ciutadans, ja està bé!

Aquest govern ha posat més recursos que mai en fer nets els
torrents, quan parlam de 242.000 euros per lot, parlam de
neteja, vostès mesclaven les xifres de neteja amb les obres, i és
clar, amb les obres saps que és de fàcil d’apujar les xifres. Ho
separam, eh. Jo li dic que tots aquests recursos, quan diem que
apujam d’1 milió a 2.700.000, tot això a neteja, a veure,
plantegem-nos-ho. Ho dic perquè ho tenguem ben clar,
evidentment quan posam formigó gastam doblers més ràpid,
quan fem net, ens costa més gastar doblers.

Per tant, per favor, i ho demanaré així, i m’agradaria que
tothom m’entengui, i ho he dit sempre, a la roda dels incendis
ningú hi juga, tots fem prevenció d’incendis, tots seguim el pla
forestal que ens diuen els tècnics, tots fem les franges que ens
toquen, repassam els plans anuals, cada 4 anys es passa per un
lloc, vostè s’hi ha fixat? Jo li posaré l’exemple, jo vaig al Port
des Canonge habitualment, cada 4 anys, escolti, és que és
matemàtic, van passant les brigades de l’IBANAT a fer aquell
tallafoc, i si poden i tenen més recursos n’obren de nous. Ningú
no discuteix, ningú ha aixecat el braç a dir quan hem de fer el
Port des Canonge net, perquè hi ha una sistemàtica. Escolti,
deixin-nos fer la sistemàtica en la neteja de torrents. Deixin de
fer polèmiques estèrils en la neteja de torrents. I quan vostès hi
siguin, s’apliquin el que ara diuen. Jo l’únic que sé és que quan
vàrem arribar vàrem posar de palès la mala política en la gestió
de torrents del Sr. Company, que en un any ho va fondre tot,
això és com un jardí, aquell dia que arribes motivat a ca teva i
dius, eh! Fas el jardí net i ho deixes perfecte i no el tornes mirar
de cara durant un parell d’anys. Això va ser la política en gestió
de neteja de torrents del Sr. Company.

Seguim explicant. Els temes d’ABAQUA crec que ja els he
detallat.

Els temes de personal. Recuperam el personal tant a
l’IBANAT que tal vegada és conegut, però també a ABAQUA,
també ABAQUA i destacaríem la incorporació de persones
clau. Quan diem que no s’ha fet política d’aigües o quan es va
acomiadar la gent, vostès s’imaginen, o voldrien pensar que
tenim 3 dessaladores a Eivissa i tot un sistema en alta que val
una milionada i no tenim cap persona pròpia que controli
aquest sistema? Que tot el coneixement està en mans de les
concessionàries? Vostès tolerarien que tot el coneixement en
sanitat estigués en mans alienes al Govern? No, però això és el
que han fet amb l’aigua. És que ABAQUA va patir unes
retallades en personal i no té capacitat de gestió de gent
d’Eivissa. I enguany recuperarem gent i també posarem becaris
joves que es preparin en la gestió de l’aigua, perquè volem
generar coneixement i perquè volem que les persones que es
jubilin transmetin el coneixement que tenen damunt les
infraestructures hidràuliques als joves, per preparar la gent que
ha de gestionar l’aigua en el futur d’aquesta terra.

També m’han parlat vostès de Xarxa Natura 2000. És a dir,
fem els plans, per primera vegada hi haurà inversions en
prevenció d’incendis específica per a Xarxa Natura 2000. 

En agricultura incorporarem més joves. Vostès em deien si
hi havia retard o no hi havia retard, hi ha una xifra que és
aclaparadora, dels 41 que s’incorporaven a l’anterior PDR cada
any, nosaltres anam pel 300. Evidentment hem hagut de moure
doblers i haurem de posar més recursos perquè les condicions
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d’aquest PDR d’enguany..., eh! Li ho reconeixeré, no el vaig
redactar jo, el vaig aprovar i el vaig dotar, té unes millors
condicions i fa que més gent s’apunti i tenim més allau de
peticions i hem de moure més doblers per poder donar cabuda
a tots aquests joves que es volen incorporar, que són el futur
del nostre sector agrari.

En ajudes als marges, que la senyora d’El Pi em demanava,
hi ha línia de marges, es segueixen les línies de replantació.
Vàrem fer línies abans de tot el tema del Xylella, amb 1 milió
d’euros per a plantació d’arbres. En marges hi ha hagut la
novetat que també incorporam el tema de les bardisses i hem
seguit fent feina.

I em plantejava el tema de la plataforma que hi va haver
aquella manifestació. Evidentment amb tots els col·lectius que
podem arribar a acords, sempre el diàleg i mà estesa per arribar
a acords, en molts en ús de camins públics s’ha arribat a acords.
Amb altres hem arribat a punts d’entesa i evidentment amb
segons quins no, hi ha unes normes que han marcat vostès com
a diputats, que a aquest conseller li toca complir. Amb els
taurins no puc arribar a acords, amb el que fan maltracte animal
no puc arribar a acords, perquè aquest conseller es deu a la
normativa que vostès estan elaborant.

El tema de la PAC també hi feien referència vostès.
Nosaltres defensam quan diem que estam emprant l’impost de
turisme sostenible, per fer fons en tema d’ajudes agràries,
perquè una, la PAC no està pensada per al Mediterrani, la PAC
no està pensada per a una economia diversificada, per una
agricultura d’estructura familiar com la nostra, està pensada per
a una agricultura del nord. I una PAC que no recull la nostra
insularitat. Però enguany hem fet una bestreta, enguany el Partit
Popular s’ha oblidat de fer el tuit de l’any, de dir “enhorabona
Sr. Conseller, ha pagat, ha estat la primera comunitat autònoma
de l’Estat”. Però això no és l’objectiu, aquest conseller no ha
volgut ser ni el primer ni el segon, l’important és que els
recursos arribin als nostres agricultors. Vostè només parlava de
si érem els primers o els darrers, l’important és la intensitat de
l’ajuda i s’ha fet un bon avançament de la PAC, amb una
intensitat potent per als nostres agricultors, arribant al 70%
quasi quasi en segons quines àrees.

Estam revisant tot el Pla hidrològic i hem recuperat una
figura fonamental per les diferents illes que són les juntes
insulars. Ja (...) la de Menorca, la setmana que ve anam a fer la
d’Eivissa i Formentera i per primera vegada convocarem la
Junta Insular de Mallorca. Era tal la visió centralista dels
mallorquins, aquí em posaré el capell, que la Junta Balear de
l’Aigua es feia a Mallorca i ja servia com si fos la Junta Insular
de Mallorca. Per tant, aquest conseller té el rècord de 2 juntes
insulars a Menorca, de les 3 que s’han fetes en la història, a
Eivissa en durem 2, les 2 de la història, a Formentera la primera
i a Mallorca la primera, aquests que demanen tanta participació
en polítiques d’aigua, la tendrem.

En posidònia. Em permetin dir que el dispositiu es veu
incrementat i crec que ha estat una demanda ciutadana
d’increment. L’increment de la inversió arribant als 485.000
euros, amb 5 embarcacions a Formentera, 3 embarcacions a
Eivissa, 5 embarcacions a Mallorca i 2 a Menorca.A més a
més, aquestes rebran el suport de 2 embarcacions pròpies de

l’IBANAT, amb els seus patrons, a les Pitiüses i una
embarcació pròpia de L’IBANAT a Menorca.

I coincidesc amb el Sr. Martínez, quan deia que
evidentment informar, hem informat, hem fet moure
moltíssimes embarcacions, generar una sensibilitat; fem passes
en la normativa, primera comunitat autònoma que tendrà un
decret de posidònia, que ens donarà un marc més fàcil. I
evidentment que s’ha de sancionar, miri vostè, en el lloc on
pensàvem que menys impacte hi hauria en tema de fondeigs, és
on tenim més sancions, que en aquest cas és Cabrera. Li he de
reconèixer que és una dada inesperada. I evidentment hi ha
d’haver agents de l’autoritat que acompanyin, fer la campanya,
estam fent en la mesura del possible, embarcaments amb
aquests vigilants d’agents de medi ambient. 

I sí dins el capítol 2 que puja despesa corrent, tenim
400.000 euros per dotar les places de nous agents de medi
ambient que permetran incrementar aquest esforç. Perquè en el
moment de màxima tensió del dispositiu d’incendis, que és
l’estiu, també li demanam aquest esforç per a posidònia. I per
això és tan important aquest increment en recursos de
l’IBANAT, que els treballadors passin de 4 a 6 mesos, per un
tema social i per un tema de prevenció de riscos, per poder
tenir més mitjans per actuar davant el risc de l’incendi, o per
vigilar els nostres espais naturals protegits.

M’han fet tantes preguntes que em vaig allargant.

L’impost de turisme sostenible. Vostè m’ha demanat, Sr.
David, exactament els projectes que té aquesta conselleria. En
el BOIB té la relació amb la resolució de tots, si vol li faig un
esbós ara mateix de memòria dels que me’n record més
singulars; tenim, per exemple, en el Parc Natural des Grau de
Menorca, s’esbuquen tres construccions que es varen
il·legalment i es recupera aquell sistema; tenim en el Parc
Natural de la Serra de Tramuntana el seguiment de l’ús públic
a través de sensors, que ens (...) de la Serra de Tramuntana; la
recuperació dels sistemes dunars que afecta Mondragó, al Parc
de Llevant, Sa Canova, diferents platges de Menorca, el Parc
Natural de Ses Salines; després tenim el projecte de brigades de
suport a la conservació per a persones amb risc d’exclusió
social, és a dir que diferents espais naturals protegits disposin
d’un suport amb treballadores que vendran del tercer sector. Un
contracte que és important perquè també el complementarem
amb un altre projecte d’impost de turisme sostenible, que és
l’increment d’informació i vigilància; és a dir, durant els mesos
d’estiu quan tenim més gent, tenir més gent en els espais que
miri, que acompanyi i informi. Jo crec que enguany hem tengut
una campanya que hem fet amb els diferents SIC de residus que
ha tengut molts bons resultats i l’han que ve ho volem fer amb
l’impost de turisme sostenible.

Si passam a temes d’aigua, tenim la conducció que ja he
explicat, de Maria a Petra que enguany tenim el plurianual.
Camp de Mar i Porreres que vénen de pluvials de l’any
anterior. Executarem Sant Lluís, S’Albufera i el tema de
geoturisme que ve de l’any passat. Enguany de nou també
tenim tot el tema de xarxa en alta cap a Manacor, fer el
projecte.
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En agricultura destacaríem agricultura ecològica, és a dir,
amb el fons del PDR com havíem planificat, no podem admetre
més agricultors ecològics. Per tant, el dotam perquè es pugui
incorporar més gent. Un de cooperació i innovació, volem que
els pagesos s’organitzin, col·laborin, cooperin per
comercialitzar els seus productes i innovin. Un altre de la lluita
contra el Xylella, d’investigació. Un de paisatge agrari, que
seria recuperació de marjades i replantacions pels efectes del
Xylella. A més a més, en tenim un de diversificació
d’explotacions tradicionals, que ve a ser com a un embrió del
contracte agrari; la llei agrària preveu un contracte agrari, per
tant aquest projecte de turisme sostenible seria l’embrió
d’aquest contracte agrari. I després n’hi ha d’altres que tenen
efecte en l’agricultura, com el del Consell d’Eivissa, de
paisatge natural, que farà neteja a finques abandonades, que tot
i que l’executi el Consell d’Eivissa per a mi és un gran projecte;
o el de Menorca, de la recuperació de la finca d’Es Milà, que
també té a veure amb agricultura i també té a veure amb medi
ambient.

L’important de tot això jo diria que l’impost de turisme
sostenible, 19 milions d’euros en polítiques d’aigua; n’hi ha 6
que executen mancomunitats, ajuntaments, i la resta l’executam
des de la conselleria; 11,1 milions d’euros d’impuls al sector
agrari, del qual nosaltres n’executam 6,2 enguany; i en medi
ambient 23,5 milions d’euros, que nosaltres n’executam..., ara
mateix el detall dels que executam nosaltres no el tenc a l’abast.

Vostès també m’han demanat sobre el tema de residus, si
podria explicar -la Sra. Sugrañes- també un poquet el tema de
les ajudes. I ho he dit, sí, jo venc de la política local, venc de
l’ajuntament, i quan una normativa canvia la gent ha de
recordar els ajuntaments, i el que feim és preparar-nos, posar
els recursos perquè els ajuntaments s’adaptin abans que surti la
llei de residus, amb una línia d’1 milió que ve de fons FEDER
per informatitzar les deixalleries, per poder pesar, per poder
saber d’on vénen els residus, on van, un sistema de registre
d’aquests elements, cosa que ens permetrà complir la normativa
estatal i la normativa autonòmica. O sigui, posarem a disposició
dels ajuntaments -en aquest cas, a Menorca, del consorci,
evidentment- tots aquests mitjans; això repercutirà a baixar
despeses, que ho hauria de fer el consorci; ergo baixar
despeses, que ho haurien de fer els ajuntaments. 

I després 700.000 euros més en projectes de millora en
general de polítiques de residus. Aquí hem volgut ser més
amplis, perquè no és el mateix la gestió de residus que es fa a
Formentera, a Eivissa, a Mallorca o a Menorca; potser Menorca
necessita el suport de campanyes de recollida selectiva de
matèria orgànica; ja li dic jo que en el meu municipi no,
necessitam una campanya de pagament per generació. Per tant
entendrà la flexibilitat d’aquest mecanisme perquè els diferents
ajuntaments s’adaptin a la convocatòria. 

I també m’agradaria destacar un projecte que em fa especial
il·lusió, d’economia circular, perquè si deim que el medi
ambient és sostenibilitat de l’economia, societat i medi
ambient, els projectes d’economia circular plantejats, on els
residus generats a les cuines dels hotels poden acabar essent
compost, per exemple, per als nostres agricultors, transformats
per empreses del tercer sector, això seria un projecte sostenible
ben rodó. Per tant és un d’aquests projectes que volem fer.

Traurem una convocatòria perquè tipologies d’aquests
projectes puguin ser possibles.

Allò dels agents de medi ambient crec que ho he deixat clar,
que ja ho havia dit. Les sancions; sancions, evidentment, anam
en base a allò que hem fet, és a dir, el que tenim amb la
previsió de la tramitació dels expedients feim una estimació
d’allò possible; si em permet dir, evidentment, si la normativa
de posidònia ajuda a aclarir el tema, facilita la tramitació, per
tant hi podrà haver més sancions o seran més senzilles de posar.
Però recordi que de tot plegat la sanció és el menys important
per a mi, allò important és la conservació de la posidònia; la
sanció no és un objectiu en sí, és un mecanisme per aconseguir
l’objectiu de la conservació de la posidònia. Com hem dit, en
posidònia, més informació. Ja he descrit els recursos... i
intentarem incorporar tot aquests temes a agents de medi
ambient.

Tagomago crec que ja ho he contestat... 

Les dades d’aigua també ho he anat dient... Serps, sí,
aquesta sí que no l’he contestada. Val, Menorca GOB... El
COFIB. El COFIB puja de finançament en 150.000 euros. El
COFIB és el consorci de fauna de les Illes Balears i fins ara
actuava, el seu marge d’actuació estava centrat bàsicament en
Mallorca. Amb el tema de les serps l’hem duit a Eivissa i tenim
planificades inversions a Sa Coma per tenir allà un centre de
referència; i a Menorca el centre de referència ara mateix ja
existeix, és el GOB Menorca, amb un centre concret on estam
arribant a acords. Si en el seu moment a Mallorca vàrem ser
capaços d’arribar a acords amb una entitat, amb una fundació
sense ànim de lucre, per un conjunt d’instal·lacions, a Menorca
ho farem amb el GOB Menorca. En aquesta línia estam fent
feina, per tant no cerqui una partida concreta que posi “GOB
Menorca”, cerqui la partida del COFIB, vegi què passa, que
incrementa en 150.000, i que arriba quasi quasi a 700.000
euros de pressupost, i entengui que són mitjans per fer feina
amb el GOB Menorca, entengui que són increments per fer
feina amb serps. 

I a serps..., serps. Les darreres dades que tenc són de 30 de
setembre; disculpin, però es poden considerar bastant
actualitzades. A Eivissa, 921 serps capturades amb 200
trampes; a Formentera, 915 serps capturades amb 400 trampes,
a part del que es captura directament pels agents de medi
ambient, les trampes que tenen els consells insulars i
particulars, que incrementen el nombre de captures. El més
important és la tendència, en aquest cas no són les xifres, i els
tècnics comencen a veure, per exemple a la població de
Formentera i també d’Eivissa, desgast, desgast en les
poblacions; no tenen capacitat d’expansió, s’estan reduint els
nuclis; això vol dir que les actuacions que estam duent a terme
estan tenint resultat. Evidentment hem d’incrementar els
esforços i en aquesta línia seguirem fent feina, però com ho
estam fent està tenint resultats; de fet, resultats que són
referents: estam manejant l’escenari a Formentera de ser la
primera illa amb capacitat d’eradicació de les serps; a l’àmbit
internacional s’estan donant conferències; s’escriuran articles
d’aquest fet, i tenim el reconeixement científic de la bona tasca,
i públicament vull dir i agrair a totes les persones que d’un
projecte que va començar d’una necessitat molt bàsica, en què
al principi anàvem a la correguda perquè no s’hi havia fet feina,
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en dos anys tenim un projecte de seguiment que sabem
perfectament les que capturam, que ho feim d’una forma
sistemàtica i amb un objectiu clar de desgast de les poblacions.

M’han demanat també pel tema dels plàstics agraris. Sí,
l’any passat vàrem tenir un contracte amb una empresa en què
vàrem recollir diferents plàstics agraris, i de cara a l’any que ve
pensam també reprendre aquesta iniciativa. El volum es genera
cada ics anys, a un hivernacle potser el plàstic pot durar uns
quatre anys, i per tant hem de fer feina per dues vies: una, que
la vida útil del plàstic sigui major per evitar la generació de
residus; i, l’altra, la recollida per al seu tractament. En aquesta
estam perquè no quedi en el medi, amb total col·laboració per
part del sector agrari; és una mesura reivindicada i és una
mesura ben rebuda amb els braços... Recordin vostès, però -faig
aquest incís-, que sóc conseller d’Agricultura per als fons
europeus de les Illes Balears; per a gestió a segons quines,
Menorca té unes competències en agricultura i Eivissa també,
i Formentera, que he de respectar, però aquí a Mallorca, on les
tenc totes, sí que es durà a terme aquesta actuació.

Crec que he anat contestant, però si de cas faré una darrera
repassada a diferents temes. Sí, deia la Sra. Sugrañes els
doblers, però també legislació, la normativa, l’avanç, no sols
doblers per fer inversions i actuacions. Ara mateix tenim
aprovades, des d’aquesta conselleria, la Llei d’Es Trenc-
Salobrar de Campos; hem aprovat la Llei d’avaluació d’impacte
ambiental; tenim a exposició pública la Llei agrària, la revisió
de la Llei agrària, vàrem participar amb un decret llei, que es va
modificar la Llei agrària; tenim la Llei de residus que ha sortit
a participació. No li nomenaré tots els plans de gestió de Xarxa
Natura 2000 que estan sortint a consulta prèvia o estan en
exposició pública, per exemple a exposició pública els de (...).
Tenim en procés diferents decrets: hem anat fent el decret, per
exemple -disculpin, és el que em cau més simpàtic-, del ca de
bou, que va sortir fa un temps; o tenim diferents decrets que
estan en marxa, com pugui ser el de varietats locals, que ja
també s’hi està fent feina i demanant la seva consulta prèvia; o
el de la traçabilitat del sector pesquer, decret que regularà com
ha d’anar el peix des del principi fins al final, des de
l’embarcació fins a les nostres cases. Per tant sí que hi ha
doblers, però també hi ha iniciativa legislativa i normativa. I ja
li dic que, no per cap caprici, a mi m’hagués encantat haver
trobar una llei de residus feta, haver trobat una llei agrària que
no hagués hagut de tocar, ho hagués firmat. No tenc cap ganes
de modificar les normes, però crec que és necessari modificar-
les per al bé de la nostra ciutadania.

En tema de torrents crec que ja m’he estès suficientment. 

En tema d’impost turístic he anat explicant quina
importància per a aquesta conselleria té l’impost turístic,
perquè és una de les finalitats de l’impost de turisme sostenible,
i crec que hauria de sortir el consens d’aquest impost de
turisme sostenible, que es moduli però que quedi en el temps,
perquè demostra allò important: tots aquests recursos per al
sector agrari, tots aquests recursos per al medi ambient, si no hi
hagués impost de turisme sostenible no hi serien, no hi serien
aquests ingressos.

Per tant, esper que el Partit Popular faci un pensament i ara,
que tant els preocupa, que el seus batlles tant defensen l’impost

de turisme sostenible, l’altre dia el batlle de Santa Eulària, que
demanava més de l’impost de turisme sostenible quan és un
batlle que té... deu ser l’únic batlle que els dos anys ha tingut
projecte al seu municipi..., idò amb la mateix energia que
aquests batlles demanen participació a l’impost de turisme
sostenible esper que defensin l’impost de turisme sostenible
quan algú del Partit Popular plantegi eliminar aquest impost.

Els temes d’ABAQUA, ja els he contestat. El tema de
Porreres, de la xarxa en alta, ho he anat explicant.

Després vostè ha fet un conjunt a FOGAIBA d’afirmacions
que m’agradaria deixar clares. Les ajudes a... les assegurances
que feien amb el consell el que les ha materialitzades totes des
del FOGAIBA, durem una convocatòria per a totes les illes
perquè així no incorrem que diferents administracions facin la
mateixa ajuda. Si nosaltres la fem per a totes les Illes Balears,
una, alliberam recursos al Consell de Menorca; dues, no feim
aquestes interferències entre uns i altres. Per tant, no es
preocupi, la línia d’assegurances que és una cosa molt
important per al sector, que el sector hauria d’aprofitar més i...
seguirà endavant.

Vostè ha fet referència a un tema d’assessoraments, no són
assessors polítics, eh?, no es preocupi; és a dir, aquest conseller
té manco assessors que l’anterior conseller: a l’IBANAT, dos
manco; a SEMILLA, un manco; a FOGAIBA també en tenim
manco. No es preocupi que no crearem més càrrecs, són
assessoraments, i si vostè... jo crec que és coneixedora del món
agrari, ha de saber que dins el Pla de desenvolupament rural
segons quins informes han de ser externs, és a dir, l’organisme
pagador no es pot auditar a si mateix, han de contractar
auditories externes perquè així ens ho marquen els reglaments.
Tots aquests informes que hem d’externalitzar els externalitzam
per normativa. 

És a dir, tenim tot un conjunt de controls... intentaré
explicar-ho perquè és un poquet complicat, FOGAIBA
s’autoaudita a si mateix, ell mateix té el seu... els seus nombres
se’ls autoaudita, després li heu dit... auditoria d’intervenció del
Govern, després l’auditoria externa que ens fan perquè els
d’Europa ens ho demana i després vénen els d’Europa i
repassen els números. Per tant, no es preocupin que tots aquests
assessoraments, totes aquestes auditories es fan perquè
evidentment manejam molts de doblers amb suport del sector
agrari. 

El FOGAIBA enguany tendrà 10 milions més que l’any
passat de pressupost i aquí no li dic que també haurà de
tramitar totes les ajudes que vénen derivades de les accions de
l’impost de turisme de sostenible.

Per tant, un clar suport al sector agrari, un 21% més de la
Direcció General d’Agricultura de pressupost per fer front al
Xylella, per fer front a tots els reptes de la ramaderia, per donar
suport als escorxadors, a tots, a tots. 

La batlessa de Ciutadella l’altre dia m’explicava les
dificultats que té l’escorxador de Ciutadella o el de Maó, o
escolti, o el de Felanitx, (...) i el batlle també en parlava, o a
Manacor, per què només s’ajudava a un?, a tots hem d’ajudar,
tots els escorxadors, i això ve de la llei agrària que estam

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 62 / 8 de novembre de 2017 1509

transformant perquè el sector agrari, el sector ramader és
estratègic, tot el sector, abans era el sector dels cavalls, no, no,
el sector productiu, el sector ramader nostre és estratègic i per
això hem de tenir... ho hem de tenir.

A l’IBANAT... m’ha demanat la territorialització, si un cas
li farem arribar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Conseller, però és que...

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

Ah, d’acord, d’acord, acab, acab, no, però m’han fet moltes
preguntes i no voldria dir que no els he contestades, faré una
breu repassada. Crec que a FOGAIBA he contestat, ajudes de
la PAC, sí que faré una darrera repassada a les ajudes del PDR,
permeti’m el luxe i la frivolitat.

Les línies de totes les subvencions del FOGAIBA les poden
consultar, vull dir que tenen tot el pressupost i aniria... la línia
d’ajuts de marges, sol·licituds mitjana dels anteriors anys eren
1.100 subvencions a l’any que es demanaven, en aquest període
són 1.100 quan abans eren 300; en joves, ja els he dit que dels
300 que arriben a nosaltres a 41; de la modernització,
evidentment estam tenint moltes sol·licituds, però ja li he dit
que hem dotat el PDR, l’hem dotat, hem posat recursos al
darrere i els agrairia que amb el suport del sector agrari
deixassin de fer demagògia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara toca als diputats, els seus
torns de rèplica. Pel Grup Parlamentari Popular la Sra.
Sugrañes, amb un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, no es
posi nerviós, no es posi nerviós perquè perd els papers i llavors
falta al respecte i vostè fa... no li agrada que li critiquin la
política que vostè fa, però vostè es passa tot el temps criticant
la política dels altres.

Bé, jo el que m’ha quedat abans pendent és saber a
SEMILLA quines quantitats pensa invertir en la campanya de
llavor certificada, l’alfals i el suport a la inseminació, i si són
correctes els... bé, l’increment desmesurat a publicitat que ha
passat de 4.000 a 30.000 euros aquest any, i quines quantitats
destinarà al tigre mosquito i què més?... i poca cosa més.

I després quant a les declaracions que m’ha fet a l’inici
d’Alaior les llegiré amb molt de carinyo per veure exactament
a què es referia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula
el Sr. Martínez, durant cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu que després hi ha
una altra compareixença i ens menja el temps. Sorprèn quan el
Partit Popular troleja el Govern, no... és la seva manera de fer
política, no ho fa propostes, sinó... fa, troleja, no sé, és que és
la paraula que em surt ara mateix perquè no... no han sabut fer
polítiques ni abans ni ara, i ho demostren a les seves
compareixences.

I només diré això i donar suport a tota... ja s’ha donat
resposta al Parlament, al Ple del Parlament sobre el tema de
neteja de torrents, havia quedat clar, hi havia  hagut una
resposta del conseller, hi va haver intervencions dels partits, hi
va haver una proposta de resolució, hi va haver unes esmenes
que no es varen acceptar i bé, en principi no sabem... que el
Partit Popular va per aquest camí, però no trobem que sigui
l’adequat. De totes maneres, endavant i sort.

Quant a la resposta del Sr. Conseller, moltes gràcies per les
seves respostes, han estat totes aclarides. I només ha de
confirmar... ha dit que sí que estava previst un augment de (...)
per a l’any que ve de capítol 2 i era quantes places estaven
previstes i si estava per illes, si ho tenia clar per illes perquè
trobem que és molt important que s’hi doni... i no trobem que
sigui l’objectiu fer sancions, les sancions són una eina perquè
la gent acompleixi la normativa i és cert que és una mesura
coercitiva, i és la manera de... d’evitar que es faci malbé el
medi ambient que fins ara... bé i... fins ara amb les polítiques
que hi ha hagut abans no s’ha donat tota la importància que
tenia i així estem en infraccions ambientals que han caducat,
que han prescrit, no s’han posat seriosament recursos a aquesta
situació i també és important no només els agents de l’autoritat
que puguin fer les denúncies sinó també els instructors que fan
que les denúncies acabin en expedients sancionadors i, per tant,
en una mesura coercitiva perquè sense una sanció, sense un
expedient sancionador tampoc no arribam a res. És tot un
mecanisme que ha d’estar ben engranat perquè això tengui
efecte i la gent, idò, faci complir la llei, que hi ha lleis que estan
fetes, hi ha d’haver lleis, però també hi ha d’haver un
mecanisme darrere que faci que les sancions tirin endavant i els
expedients sancionadors que molts d’ells per desgràcia han
caducat per la inoperància de l’antic govern, que governava
abans el Partit Popular. 

Una qüestió... ja està, simplement... no, no hi ha res més,
s’ha contestat al tema d’ingressos que li havíem demanat
anteriorment, també ha contestat que sí es preveu també
declarar reserva natural, però després que hi hagi el Pla de
gestió de Xarxa Natura, de l’illa de Tagomago i també de la
reserva marina i després anirà (...) pas per pas, però estam
contents que estigui previst en el camí que té el Govern en
aquest sentit.

I poca més a afegir, moltes gràcies i endavant amb les
polítiques que es duen a terme. Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No en faré ús, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES la Sra. Sugrañes, també per un
temps... perdó, la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt breument. Primer, demanar
excuses perquè m’he hagut d’absentar un moment de la sala, sé
que ha parlat cap a la meva persona, ja ho llegiré en el Diari de
Sessions, gràcies per contestar. Vull dir que abans no hi havia
fet referència i és un tema molt important, que és el tema del
Xylella que sí que vostè ha dit que hi havia una estratègia, que
s’elaborava una estratègia de control i que es destinarien 11
milions de l’impost de turisme sostenible i 6,2 enguany. Ho he
entès així, no sé... 

M’agradaria saber si els 10 milions que s’aprovaren via
anual l’altre dia arran de la moció que vàrem presentar des d’El
Pi se sumaran a aquests 11 milions i faran un total de 21,
gastant-ne 11,2 el 2018 i 11 més el 2019.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca té la paraula la Sra. Font, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt la Sra. Seijas té la paraula. 

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, nada, felicitarle
por su trabajo, animarle que siga en esta dirección y... nada
más. Gracias por venir aquí, tanto usted como todo su equipo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Ara pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Limones, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Gracias, Sra. Presidenta. Muy brevemente, sólo agradecer
las respuestas y las concreciones del Sr. Conseller en su réplica,
y también agradecerle la de Tagomago que es con la que yo le
doy la vara habitualmente. Nada.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Ara té la contrarèplica el
conseller. 

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

Seré breu. Sra. Sugrañes, si en qualque moment l’he ofesa
crec que he expressat les meves opinions amb un to vehement
que tal vegada ha sorprès, però hi ha uns temes que crec que
són importants deixar clar i he hagut d’emfatitzar els temes que
vull deixar clar. 

Referent a SEMILLA que és la pregunta, a la pàgina 4 de
la memòria trobarà desglossades totes les línies d’ajudes,
trobarà desglossada l’explicació on es diu que es baixen els
ingressos prevists perquè no demanarem la part d’aportació de
les campanyes de llavors, de millora genètica, d’alfals. La
intensitat de l’ajuda es mantindrà, el que no farem és demanar
la part al sector agrari, es manté en 410.000, si vol tot el detall
a la memòria de SEMILLA la trobarà perfectament, pàgina
número 4 i està tot desglossat. 

A més, s’ha preocupat, quasi s’ha escandalitzat, per la
pujada de 26.000 euros en publicitat. Hauré de renyar la gerent
de SEMILLA, i que consti en acta, perquè no ha pujat tot el
que li havia demanat aquest conseller. Venda directa, fem un
plurianual, dos anys, un contracte de venda directa de
publicitat. Sí, volem donar a conèixer què és la venda directa,
volem que la gent conegui la venda directa i volem que tothom
aposti o sàpiga d’aquesta alternativa a l’hora de comercialitzar.
Crec que el Partit Popular no estarà en contra que destinem
doblers públics a promocionar la venda directa dels nostres
agricultors. No és publicitat institucional, és una campanya de
foment de la venda directa. 

El Sr. Martínez, 400.000 euros són creació de places, si em
permet anirem ajustant en la mesura de la possibilitat les places
que hem de dotar.

La Sra. Sureda, li he explicat els recursos que teníem en
plurianuals i el que invertiríem l’any que ve. Evidentment, a mi
se’m va fer una moció que demanaven els 20 milions i vaig dir
que amb 10 en dos anys els podíem assumir i això ve a ser el
compromís. Aquí em falten doblers que hauré de dotar altres
anys, això és el que tenim ara mateix embastat, són unes xifres
objectives que podem complementar en funció de les
necessitats, però no crec que arriben als 20 milions en dos anys.
Per tant, són xifres absolutes, és el que ara mateix tenim
damunt la taula. Li he d’agrair que hem hagut de fer l’esforç de
comptabilitzar tot el que fèiem amb el Xylella, amb projectes
lligats directament i indirectament, tenim una xifra, i a partir
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d’aquí seguirem fent feina dotant de més recursos necessaris,
però com ja vaig explicar 20 milions crec que no és... l’objectiu
no han de ser els doblers concrets, ha de ser sostenir en el
temps l’actuació contra el Xylella i aquí crec que hi ha l’acord,
la unanimitat de tots els grups polítics.

Sense res més, moltes gràcies i disculpin si m’he estès molt. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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