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(Inicia la direcció del debat la Sra. Vicepresidenta de la
comissió)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester sustituye a Xavier Pericay.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás substitueix Carlos Saura.

LA SRA. PRESIDENTA:

I... vostè substitueix a...? no?, és de la Comissió d’Hisenda? 

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Gabriel Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gabriel Barceló, molt bé.

Compareixença del consell er de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca per tal d'informar sobre el Projecte
de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019
(escrit RGE núm. 11785/18).

L’ordre del dia consisteix en la compareixença del
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, el Sr. Vicenç
Vidal i Matas, acompanyat de la Sra. Catalina Perelló
Carbonell, secretària general; del Sr. Mateu Ginard Sampol,
director general d’Agricultura i Ramaderia; del Sr. Joan
Mercant Terrasa, director general de Pesca i Marí; de la Sra.
Joana Garau Muntaner, directora general de Recursos Hídrics;
del Sr. Sebastià Sansó Jaume, director general d’Educació
Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus; del Sr. Miquel Mir
Gual, director general d’Espais Naturals i Biodiversitat; del Sr.
Guillem Rosselló Alzina, gerent de FOGAIBA; de la Sra. Aina
Calafat Rogers, gerent de SEMILLA; del Sr. Ernesto
Santamaria Casals, secretari general d’ABAQUA; del Sr. Joan
Ramon Villalonga, gerent d’IBANAT; de la Sra. Aina Maria
Bernad Barceló, secretària general d’IBANAT; de la Sra. Núria
Felip Puig, cap de Gabinet; de la Sra. Glòria Franquet Arocas,
responsable de comunicació, i de la Sra. Maria Moyà Porcel,
assessora tècnica. 

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):

Bon dia, moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom.
Avui comparesc per donar explicacions dels quarts
pressuposts d’aquesta legislatura. La Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca per a enguany preveu, per al
2019, un pressupost de 229,3 milions d’euros, 12,4 milions
d’euros més que a l’any passat que significa únicament, per
tant, del 5,75% més. Seguim així, doncs, l’aposta per
l’agricultura, pel medi ambient i pel sector primari. 

Concretament el pressupost de la conselleria és de 193,7
milions d’euros més 35,5 milions que vénen de l’impost de
turisme sostenible, i també té un pes molt important el sector
instrumental, que té un pressupost de despesa de 213,8
milions d’euros, quan en el 2018 era de 208 milions d’euros,
on destaca sobretot ABAQUA, amb 100,5 milions d’euros, i
és l’empresa pública que té un major pressupost. 

Aquesta legislatura el Govern ha centrat els esforços en el
benestar de les persones, hem posat al centre el més
important, aquest posar les persones davant de tot, amb els
serveis socials, la salut, l’habitatge, l’educació, però també
contribuint des de la Conselleria de Medi Ambient que els
nostres ciutadans visquin millor, que els nostres ciutadans
tenguin un major benestar i  per això hem de conservar els
nostres espais naturals i el nostre paisatge.

Hem d’actuar en tot el cicle integral de l’aigua, des de la
seva planificació fins a la seva utilització; hem d’apostar per
un model divers de la nostra economia, hem de seguir apostant
perquè els nostres pagesos puguin tenir una renda digna,
puguin desenvolupar la seva activitat i puguin donar-nos
productes de qualitat, productes sans, productes diferents i
productes que ens fan ser millors i establir, com no, un nou
model per al futur, un model més sostenible. Per això, en
aquesta legislatura hem posat les bases en la nova llei agrària
i en la Llei de residus.

Com dèiem, però, hem de tenir cura del nostre entorn, de
la nostra terra, de la nostra mar perquè així tenim cura de
nosaltres, del benestar de les persones.

Aquest compromís és clar i em permetran que en aquesta
compareixença em compari amb nosaltres mateixos,
compararem pressuposts de la conselleria d’aquest propi
equip. Amb aquests pressuposts respecte de 2016, que foren
els primers elaborats, la conselleria disposa de 50 milions
d’euros més, fruit d’aquesta aposta pel benestar dels nostres
ciutadans. Per desgràcia, també l’actualitat ens marca i hem de
restablir el benestar dels ciutadans de la comarca de Llevant,
hem de tornar restituir la normalitat en la mesura del possible
aquells danys que s’han provocat, per això aquesta conselleria,
a part del seu pressupost ordinari, a part d’aquests 229 milions
d’euros que hem de gestionar, també haurem de gestionar 29,8
milions d’euros del fons extraordinari creat pel Govern que es
dedicaran a arreglar els danys provocats pels episodis viscuts
a la comarca de Llevant, en el domini públic, als espais
naturals, en temes de residus i en tema d’agricultura.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811784
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811785
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El pressupost de la conselleria es desglossa en diferents
capítols. Capítol 1, personal, amb 21,3 milions d’euros;
capítol 2, despeses corrents, amb 3,3 milions d’euros; capítol
3, 3.000 euros; capítol 4, transferències i subvencions, de
40,4 milions d’euros; capítol 6, d’inversions, 67,3 milions
d’euros; capítol 7, de transferències i subvencions de capital,
61,3 milions. 

M’agradaria destacar l’increment del capítol 1, de
personal, necessitam persones que cuiden els nostres espais,
necessitam que aquestes siguin retribuïdes correctament. La
baixada constant en despesa corrent, cada any diem el mateix,
baixam en despesa corrent i augmentam en inversió, així ens
queda la pujada en inversions en un 6,9%.

Si em permeten aniré desglossant per àrees de la
conselleria amb els seus eixos principals, començarem per
Recursos Hídrics. El pressupost total de Recursos Hídrics per
a 2019 és de 108,3  milions d’euros, que suposa gairebé la
meitat del pressupost d’aquesta conselleria. Anirem
desglossant programa a programa; el programa 561A, de
domini públic hidràulic, protecció i control, té un pressupost
de 6,4 milions d’euros que, a més a més, s’hi han de sumar 1,4
milions provinents de l’impost de turisme sostenible,
destinats al seguiment dels recursos i control de grans
consumidors. Si demanam esforços als nostres ciutadans
també hem de demanar esforços i rigor als grans consumidors
d’aigua. Aquest programa, el de domini públic hidràulic, es
divideix en dos sots-programes; el sots-programa de protecció
de control de la directiva marc de l’aigua, és a dir, aquell on es
marca tota la planificació, seguirem amb les tasques de
seguiment de les masses d’aigua, de les masses costaneres, de
les masses subterrànies, hem de saber com tenim els nostres
recursos per establir  les nostres polítiques de futur;
millorarem la xarxa de seguiment d’aquestes aigües
subterrànies, especialment a l’illa d’Eivissa, perquè hem de ser
conscients de la realitat per poder actuar. 

Evidentment començam el nou cicle de planificació del
Pla hidrològic, finalitzada la revisió anticipada hem de
començar, hem de continuar, la política d’aigua és constant, és
cíclica, hem de seguir planificant i per això ja posam les bases
per al tercer cicle de planificació del Pla hidrològic.

El sots-programa 561A02, infraestructures hidràuliques,
comptarà amb 3,1 milions d’euros dels quals 2,7 aniran
dedicats a neteja i manteniment i obres dels torrents. Enguany
hem fet net més de 86 quilòmetres de torrents, a banda del
condicionament de diversos murs. En total aquesta legislatura
haurem arribat a uns 210 quilòmetres d’actuacions de neteja
i manteniment de torrents, i quan diem neteja ens referim a
aquelles actuacions que permeten que el cabal d’aigua
transcorri de forma adequada pel riu, ens referim a residus,
ens referim a eliminar la vegetació que pugui suposar un
obstacle per a l’aigua. A més, hem fet intervencions
importants d’endegament.

Recordin vostès que ja els he explicat a aquesta seu les
diferents obres importants d’endegament com vàrem fer al
torrent de Sóller, a Palma al torrent de Barbarà a l’alçada de

Sant Josep Obrer, o recordin també el torrent de l’Arpa a Es
Mercadal o a Sa Pobla, al torrent de Sant Miquel que ja hem
dut endegaments.

Per a l’any que ve també es preveuen obres a torrents
previstes que en destacaríem, a Palma l’endegament de na
Bàrbara a l’avinguda..., al tram de l’avinguda Mèxic, obres ja
adjudicades; l’adequació i construcció  de murs al torrent
Gros; a Fornalutx el restabliment del talús del torrent; a Sóller
continuam fent tasques d’adequació i reconstrucció de murs;
a Manacor al torrent de Biniarroi, i evidentment també a
Eivissa tota una sèrie de punts que s’han determinat cabals on
s’ha d’actuar. 

Si em permeten, s’ha parlat molt de torrents i aquest
govern ha estat compromès. El 2016 el pressupost en aquest
capítol, en aquest programa, era de 724.000 euros, i en el
2019 és de 2,7 milions. Crec que les xifres reflecteixen la
importància que s’ha donat a aquest tema durant aquesta
legislatura.

Si em permeten passarem al següent programa més
important de l’aigua, l’abastament, el programa 562A. Aquest
programa compta amb un pressupost de 28,3 milions d’euros
més 4,1 milions d’euros provinents de l’ITS per a la connexió
Maria-Petra. És un pressupost igual que el de l’any passat amb
obres noves, 1,2 milions, més els 4,1 milions que vénen del
plurianual que hem de fer també el de Maria-Petra.

Es produeix una davallada en transferències a ABAQUA en
aquest concepte perquè s’amortitzen 1,8 milions d’interessos,
que no es paguen, i es liquida el Consorci d’Aigües que rebien
97.000 euros.

Dins el programa de sanejament i depuració d’aigües
comptarem amb un pressupost per al 2019 de 61,3 milions
d’euros, més 6,4 milions d’euros provinents de l’ITS que es
destinaran als  col·lectors i emissari terrestre de l’EDAR
d’Andratx, amb 812.000 euros, a l’ampliació i millora del
tractament de l’EDAR d’Inca, 5,6 milions, i per tant, el
pressupost augmenta respecte de l’any passat en 5,5 milions
d’euros.

Per tant, seguim apostant per la millora de l’abastament en
xarxa alta, seguim apostant per la millora del sanejament i, per
això, cal destacar l’increment en el cànon de sanejament en
manteniment, la peça sempre oblidada, que serà de 45,3
milions d’euros enguany, i que passam als 46, per tant,
incrementam la despesa de cànon en manteniment. I en
inversions a empreses públiques, EMAYA, les empreses de
Sant Llorenç, Alcúdia també rebran més finançament, passam
dels 7,5 milions actuals a 8,3. Aquest programa també recull
el Laboratori de l’aigua.

Si m’ho permeten farem una explicació extensa del capítol
dels pressuposts propis d’ABAQUA. ABAQUA, l’Agència
Balear de l’Aigua i de Qualitat Ambiental, té un pressupost de
100,5 milions d’euros, incrementa un 1,7% respecte del
2018, cosa que són aproximadament uns set..., dos milions
d’euros i, a més a més, incorpora tota una sèrie de projectes
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de l’ITS que representa una aportació al pressupost
d’ABAQUA de 10,6 milions d’euros. Com ja hem dit els
col·lectors de l’EDAR d’Andratx, l’EDAR d’Inca i la
conducció Maria-Petra serien els més destacats, però també
incrementam la seva inversió ordinària, la seva inversió real.

Dels 37,8 milions d’euros de l’any passat passam a 43
milions d’euros i, on van destinats? A manteniment i
conservació i explotació de les depuradores, amb 24,3 milions
d’euros, incrementa el pressupost que teníem l’any passat que
era de 23,6 milions, amb noves inversions que incrementen de
18,6 milions respecte dels 14 que teníem l’any passat.

Però si m’ho permeten intentarem llistar, perquè sempre
va bé posar darrere aquests nombres, darrera aquestes xifres
posar noms, posar topònims, dir a què es dedicaran, idò en
actuacions en depuració destacaríem la nova EDAR del
Migjorn Gran; la substitució de la xarxa de sanejament i
emissari terrestre de Son Servera; la finalització de l’emissari
submarí de Ciutadella Nord; l’emissari marítim terrestre de
Binidalí; obres a Es Llombards; a l’emissari de Talamanca, la
retirada de l’antic emissari; la retirada dels llots de Ferreries,
molt de... -ja veig una rialla aquí davant-, la retirada també dels
llots a la depuradora de les llacunes de Muro i Santa
Margalida; i també fer el que no vàrem trobar nosaltres, fons
d’armari, projectes, començar a redactar nous projectes i per
això enguany s’encomanaran nous projectes de redacció i
millora de les EDAR de la Colònia de Sant Pere, de Santa
Margalida, de Santa Maria, de Vilafranca, de Santa Eugènia, de
Cala Sant Vicenç, de Portocolom, i, a més a més, de les xarxes
de sanejament del Port de Sóller i de Ciutadella Sud.

A més a més, també noves infraestructures pel que fa a
abastiment, on destacaríem infraestructures a l’illa de
Formentera, a la tercera línia de producció de la dessaladora
o la reforma del dipòsit, la redacció del projecte de renovació
de les instal·lacions de captació de l’aqüífer de S’Estremera,
de Sa Marineta, disculpin, la conducció de Ciutadella fins al
Caragolí, recordin que ara estam en condicions d’arribar fins
al dipòsit de Son Blanc i, per tant, redactaríem el projecte per
arribar fins al Caragolí, i  la redacció de projectes com el
dipòsit regulador de la xarxa en alta a Palma que ens donaria
capacitat des de Son Pacs també per anar cap a Marratxí, o la
redacció de projectes de dipòsit de S’Estremera.

També m’agradaria destacar que seguim avançant en la
xarxa de l’illa de Mallorca en alta amb la redacció del projecte
de la conducció Manacor-Felanitx. Per tant, en aquesta
legislatura haurem fet el tram de la redacció fins a Manacor i
també la redacció de Manacor cap a Felanitx.

A banda d’aquests projectes nous que els he dit de noves
inversions, seguirem executant el full de ruta que tenim
previst en aquesta legislatura, tots aquests projectes
plurianuals, un full de ruta on ens marcam 108,9 milions
d’euros en matèria de sanejament i 79,5 milions d’euros en
abastament. Però destacaríem també l’amortització i el
pagament de préstecs enguany per valor de 23,2 milions
d’euros i vull destacar que també enguany s’han amortitzat
deutes de forma avançada. 

Per tant, seguim aplicant el pla de sanejament d’ABAQUA
perquè els doblers de l’aigua han d’anar destinats a l’aigua, no
han d’anar destinats a altres coses. Al 2015, quan arribàrem,
teníem un endeutament de 237,5 milions d’euros, i l’hem
reduït a 123,7 milions d’euros el 2017, i acabarem en
l’horitzó del 2020 amb 57,4 milions. Per tant, deixarem una
ABAQUA amb capacitat inversora, una ABAQUA sanejada.

La política hidràulica ha marcat aquesta legislatura, aquest
govern ha fet un esforç molt important en matèria de tot el
cicle integral de l’aigua, en abastament. Recordin que en
aquesta legislatura hem estat capaços de la posada en marxa de
totes les nou línies de la dessaladora de Palma, de la posada en
marxa de la dessaladora d’Alcúdia, hem posat en funcionament
la d’Andratx i hem fet que tengués capacitat per dur-la a
Calvià. Hem rescatat les dessaladores de Santa Eulària i  la
dessaladora de Ciutadella, i com a novetat ja els puc anunciar
avui que està concedida l’explotació de la dessaladora de
Ciutadella a FAGSA. Per tant, ja tenim operador que posarà a
disposició del municipi de Ciutadella tota l’aigua que pugui
demanar a través de la dessaladora.

Hem recuperat e ls projectes i la política d’abastament a
Mallorca. Per tant, hem fet..., estam invertint en l’obra Maria-
Petra, redactant el projecte de Petra-Manacor, i per a l’any que
ve preveiem la redacció de Manacor cap a Felanitx, política en
alta que havia estat abandonada en aquesta terra.

I en sanejament hem tornat dedicar el cànon de sanejament
a les polítiques de l’aigua, hem augmentat un 56% les
inversions en manteniment respecte de la legislatura passada,
hem canviat la manera de fer, hem apostat pel compromís...
amb els ajuntaments tant del costat... es veu en Palma, 30
milions de cànon quan abans se’ls negava. Hem finalitzat obres
que estaven encallades com la de Cala Tarida o hem canviat
situacions crítiques que no es reparaven com el Xinxó, que
s’anava rebentant contínuament i no s’hi actuava, per fer una
mesura a mig termini i ja preveim la mesura a llarg termini.
Per tant, hem canviat la manera de fer en sanejament.

A més a més, hem recuperat la planificació hidràulica en
aquesta terra. Hem fet una revisió anticipada del Pla
hidrològic de les Illes Balears perquè no ens hem d’empegueir
davant Europa, hem d’explicar el que tenim i hem d’aconseguir
fer-ho i fer-ho amb rigor i quan ho fem amb rigor se’ns
respecte.

Hem iniciat la redacció  d’un nou cicle perquè hem de
complir. Hem recuperat el temps perdut, però també volem
ser els primers al futur.

Hem fet el Pla de sequera quan hi havia inundacions i el
Pla d’inundacions quan hi havia sequera, augmentant algunes
riades, però hem planificat perquè la política d’aigua no
s’improvisa i es fa, plogui o hi hagi sequera.

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat té un
pressupost per a l’any que ve que s’incrementa en un 6,3 i
arriba a 32,6 milions d’euros, on han d’incorporar a aquesta
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xifra 6,4 milions d’euros més, provinents de l’impost de
turisme sostenible.

Si em permeten dir la diferència als espais naturals, si
volen posar una xifra darrere del 2016 a ara la diferència en
inversions és de 15 milions d’euros. Aquesta és la diferència
si volen posar no sols en valor, no sols en criteri, no sols en
orientació, si volen anar al criteri més bàsic que és el
monetari.

Els reptes per al 2019 és l’ampliació del parc marítim
terrestre de Cabrera, actualment en exposició pública; la
dotació del parc d’Es Trenc, l’hem creat, han aflorat els
conflictes que hi havia allà i hi hem de posar remei; l’aplicació
del Decret de posidònia, decret capdavanter i reconegut a
nivell internacional.

Hem de seguir defensant la salut dels nostres boscos i
lluitar contra els incendis i hem de seguir coneixent la nostra
biodiversitat i conservar-la que és el nostre deure per als que
vénen darrere. Per això, desplegam  tot un conjunt de
programes, el programa 571C, gestió d’espais naturals,
incrementa fins als 3 milions, un 35% més que enguany i li
hem de sumar també l’ITS.

I dins aquest marc d’aquest programa de gestió dels espais
naturals m’agradaria aturar-me un moment en la generació
aquesta legislatura de la política en defensa de la posidònia.
Hem generat la consciència social, hem generat entre tots les
polítiques de protecció de la posidònia. Hem fet la vigilància
en fondeigs, uns 485.000 euros de pressupost que es
transfereixen a l’IBANAT; amb ITS es finança la cartografia de
posidònia, amb 387.000 euros;  enguany un nou projecte
aprovat que es diu Som posidònia, senyalització i
comunicació del paisatge submarí, amb 391.000 euros. Hem
recuperat la xarxa de seguiment de l’estat de la posidònia i, a
més a més, enguany, com estava previst al decret, la Llei de
pressuposts crea el Fons posidònia, crea aquest fons finalista
destinat a conservar la nostra posidònia.

Per tant, en aquesta legislatura entre el dispositiu de
vigilància, projectes de protecció de posidònia, haurem
invertit més de 2 milions d’euros i compromès en la defensa
d’aquesta espècie, endemisme de la Mediterrània que tanta
responsabilitat tenim de conservar.

I com deia, en aquesta legislatura hem creat nous espais i
han aflorat els reptes que s’hi produïen. El Parc Natural d’Es
Trenc ha significat una passa significativa en la seva protecció
i també he posar de manifest e ls  conflictes que hi havia en
aquella zona, i per això hem d’actuar amb un estudi de
capacitat de càrrega, amb un servei d’informació ambiental i
amb projectes de l’impost de turisme sostenible, com puguin
ser la recuperació dels hàbitats i ordenació de l’ús públic en
el parc, amb un pressupost de 293.000 euros, o la creació del
centre d’interpretació i investigació del parc, amb un
pressupost d’1.033.000 euros. Per tant, generam
infraestructures, generam coneixement per tenir capacitat de
gestió damunt aquest espai.

Però evidentment el Parc Nacional de Cabrera és la joia de
la corona i, per tant, hem d’afrontar la seva ampliació, passam
de 10.000 a 90.000 hectàrees, i  això suposa un repte i, per
tant, incrementam els dispositius, els recursos en el centre de
visitants amb 678.000 euros, en vigilància i manteniment,
350.000 euros, i  fem un nou projecte d’impost de turisme
sostenible, sostenibilitat ambiental del parc natural que quasi
quasi té 1 milió d’euros d’inversió, perquè ens hem de
preparar per a aquesta ampliació. 

A més a més, un dels projectes que il·lusionen i que
desenvolupam de forma plurianual en el paratge natural de la
Serra de Tramuntana és l’Observatori de la Serra de
Tramuntana, que ens ha de permetre saber què és aquest flux
d’ús públic que tenim en aquest espai tan emblemàtic.

I tot això ha d’anar acompanyat d’instruments de gestió, ha
d’anar acompanyat dels plans d’ordenació de recursos naturals
i en aquests moments redactam el PORN del Parc Natural de
s’Albufera, on es recuperen els seus àmbits; el PORN del Parc
Natural de Mondragó i, a més a més, fem també el Pla rector
del Parc Natural de s’Albufera d’Es Grau, que incorpora també
els plans de gestió dels LIC. 

I aquí també faria una aturada, planificam el nucli de la
Reserva de la Biosfera, i aquest Govern ha estat el primer que
s’ha compromès amb la Reserva de la Biosfera, si en volen dir
compromisos directes i compromisos indirectes, en aquest
cas la partida per a l’any que ve és de 40.000 euros per seguir
finançant projectes. Fem feina de forma directa a la zona nucli
i fem feina de forma indirecte, a través del consell, amb la
finançació de projectes. 

Evidentment també aquesta legislatura s’ha posat de relleu
la importància de la Xarxa Natura 2000, probablement una de
les figures de protecció més potents i més desconegudes que
tenim a la nostra terra. Per això, perquè sigui més coneguda,
per dotar-la de contingut seguirem redactant els plans de
gestió amb 250.000 euros, farem projectes d’investigació,
95.000 euros, farem el seguiment per rendir comptes a
Europa del que passa. I incorporarem nous mecanismes, nova
informació per facilitar la gestió a través de l’impost de
turisme sostenible, com pugui ser la cartografia dels hàbitats,
amb un cost de 785.000 euros, la recuperació dels sistemes
dunars dels espais i, com no, la declaració de les noves ZEPA.

El següent programa dins la Direcció General de
Biodiversitat és la conservació i millora, aquest programa té
un pressupost de 21,5 milions d’euros, creix un 2% respecte
de l’any passat. I aquest és el programa, si em permeten
l’expressió, que finança l’ens instrumental de l’IBANAT, el
que permet dur a terme la prevenció i extinció d’incendis, les
accions de gestió forestal, la gestió de les àrees recreatives,
l’educació ambiental als nostres espais naturals . Per tant,
aquest programa és el que nodreix l’IBANAT.

El següent programa que destacaríem seria el 5071E, de
planificació forestal. Aquest programa té un pressupost de 4,8
milions d’euros, a més a més se li ha de sumar un pressupost
de l’impost de turisme sostenible de 120.000 euros, de
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millora del paisatge forestal dels boscos públics. En
planificació forestal per al 2019 es continuarà treballant en la
restauració dels terrenys afectats per incendis forestals, amb
uns 300.000 euros, mesures d’autoprotecció urbanoforestal
en aquest límit on el bosc és una amenaça per als habitatges,
els habitatges són una amenaça per al bosc, amb 175.000
euros; actuacions en els monts públics, en aquelles finques
que són propietat de tots i n’hem de tenir cura, amb 244.000
euros. I sobretot també hi ha una partida important de tots els
mitjans aeris, que són els que donen aquell primer atac a l’hora
d’un incendi.

M’agradaria també destacar el balanç positiu pel que fa a
la campanya d’incendis del 2018, on hem tengut 66 conats, 66
conats vol dir 66 episodis menors a una hectàrea. Hem tengut
3 incendis i hauran cremat 27,2 hectàrees, essent uns resultats
molt positius, tot i que hem de recordar la pèrdua d’un dels
membres del nostre equip.

El programa d’espècies silvestres puja en un 12% i arriba
als 1,3 milions d’euros. També a més a més se li ha de sumar
de l’impost de turisme sostenible, 570.000 euros del projecte
Arrels de les Illes Balears. Arrels de les Illes Balears és un
projecte de l’ITS que vol posar en valor, que vol conservar
aquells arbres singulars que tenim escampats, aquelles
espècies que són úniques, aquells exemplars únics que hem de
protegir, que entre tots hem de conservar. S’aportarà una
subvenció al Jardí Botànic de Sóller per mantenir la seva tasca
de conservació entre espècies endèmiques, amb 48.000 euros.
Una altra subvenció també per al tema d’eliminar
l’electrocució d’espècies d’aus en línies elèctriques i també
es farà la transferència al COFIB de 835.000 euros.

I m’aturaré a detallar la tasca del COFIB, el Consorci per
a la Flora i Fauna de les Illes Balears, tendrà un pressupost d’1
milió d’euros per al 2019, incrementa un 12% el seu
pressupost, passant dels 896.000 euros de l’any passat al
milió. A què es destinaran aquests doblers? Tenim un projecte
d’ITS, que és Prats nets d’invasores, les espècies invasores
són la principal causa a un sistema insular de pèrdua de
biodiversitat, per tant, hi hem d’actuar. També seguirem
actuant sobre la vespa asiàtica, dir que enguany hem tengut una
campanya amb molt d’èxit, amb uns resultats molts positius,
ja que sols s’ha detectat un niu. Per tant, una plaga invasora que
pensàvem que s’estendria sense remei a l’illa de Mallorca, ara
com ara ha estat com a mínim paralitzada la seva extensió a
nivell de Mallorca. 

I també seguirem amb la campanya d’ofidis, especialment
a les Illes Pitiüses, on hem capturat enguany 930 serps, on
s’ha provocat ja una disminució de la població i seguirem
reforçant el seu personal. Pensin vostès que la campanya
d’ofidis és un programa que ha començat aquesta legislatura,
on teníem una espècie invasora que no teníem capacitat de
control, on ara mateix podem afirmar que hi ha un
decreixement de la població i fins i tot escenaris a l’illa de
Formentera d’eradicació.

Si em permeten, passam al següent programa, que és el
programa de sanitat forestal. En aquest programa es produeix

un increment molt fort d’un 40,7%, arribant als 1,7 milions
d’euros. I explicarem exactament en aquesta lluita per la salut
dels nostres boscos com actuarem: en la lluita contra la
processionària faran el tractament amb bacillus, que quedi
molt clar el tractament diferenciat, amb mitjans aeris amb
bacillus, un component, un bacteri ecològic, admès en
agricultura ecològica, que vostès saben la diferència entre
aquest producte i productes utilitzats en altres èpoques. Per a
l’illa d’Eivissa, que enguany ja s’ha fet un tractament, serien
350.000 euros; per a l’illa de Formentera, que seria el tercer
any que faríem un tractament, amb 198.000 euros; i a zones de
Mallorca i Menorca, per 300.000 euros. I també m’agradaria
destacar que per primera vegada s’incorporarà una campanya
de lluita contra la lymantria, que l’any passat es va detectar a
la zona de Valldemossa, amb 426.000 euros.

A més a més, els Serveis Forestals seguiran amb un pla
d’acció contra el Xylella fastidiosa  en l’àmbit forestal de
366.000 euros i la prevenció i seguiment d’altres plagues,
350.000 euros, com puguin ser el perforador de pins, el
banyarriquer, o la (...).

Vaig per la pàgina 44 i he d’arribar a la 90, vull dir que...

El pressupost de l’IBANAT assoleix enguany els 22
milions d’euros, incrementant-se un 2,27%, a més a més,
compta amb uns projectes d’ITS per valor d’1,7 milions
d’euros. I m’agradaria destacar aquests projectes d’ITS, la
millora d’accessibilitat a observatoris de les albuferes de les
Illes Balears amb 718.000 euros. Si els parcs naturals són
millors, seran millors per a tots, i, per tant, volem que tothom
pugui accedir al gaudi de la natura, que tothom pugui accedir
en igualtat, han de ser també uns parcs inclusius. El projecte
de recuperació també dels hàbitats naturals de l’embotelladora
de Binifaldó, 500.000 euros, tenim una font, tenim una zona
que s’ha degradat i s’ha abandonat i volem recuperar-la. La
recuperació i habilitació de les cases de Can Morey a la finca
de Son Real. L’IBANAT incrementa el seu pressupost des que
som en aquest Govern, l’ha incrementat al voltant del 20%.

M’agradaria recordar dins el capítol 1, que ja disposam
d’aquells reforços d’unes 40 persones que s’han recuperat, 40
persones que ja hi són que es dediquen a tenir cura dels
nostres espais naturals, a lluitar contra els incendis, a lluitar
contra les plagues; l’adequació retributiva de les diferències
que hi havia dins l’empresa, que ja s’ha resolt; l’increment
pactat dels sous per al 2018-2019 que es van allargant; i també
que els reforços de campanya, que abans estaven quatre
mesos, estan sis mesos. Són fites assolides aquesta legislatura
que tenen un impacte dins el capítol 1.

El 2019 seguirem..., si em permeten destacaré alguns
projectes, però el deixaré després per les preguntes,
manteniment i millora de les instal·lacions del nou dipòsit de
lluita contra incendis; els aparcaments del parc natural d’Es
Trenc-Salobrar de Campos; el manteniment i l’adequació de
les àrees recreatives, la compra i la política de renovació del
vehicles de l’IBANAT, amb 10 vehicles nous; compres de
camions grues, de tractors; i executar obres de millora també
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als nostres centres de treball, que és important que els nostres
treballadors tenguin les millors condicions.

Per tant a la Direcció General de Biodiversitat i Espais
Naturals hem recuperat el personal que tenia cura dels nostres
espais, hem creat nous espais com Es Trenc-Salobrar de
Campos; ampliam espais emblemàtics com Cabrera, i
recuperam espais que foren retallats, com el parc natural de
Llevant i S’Albufera de Mallorca, i impulsam polítiques de
conservació envers les nostres espècies invasores i posant en
valor la posidònia.

Seguim cuidant, idò, el nostre entorn; seguim cuidant els
nostres boscos; seguim cuidant les persones.

Si em permeten passarem a la Direcció General
d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, que
sofreix un increment del 21,7% i arriba als 5,7 milions
d’euros. A aquests hem d’incorporar 1 ,9  milions d’euros
d’impost de turisme sostenible, que es dedicaran a una
campanya d’informació als espais de rellevància ambiental,
420.000 euros, i a la millora de la qualitat dels espais litorals
de rellevància ambiental, amb 1,5 milions d’euros. Dins
aquesta direcció destacaríem el programa de gestió de residus;
aquest programa compta amb un pressupost de 3 ,3  milions
d’euros.

Esper i els deman que dins 2019 s’aprovi la Llei de
residus, una llei pionera, una llei que marcarà un abans i un
després, i per tant per a aquesta llei ens hem de preparar i ens
preparam; com ho feim?, amb el programa SINGER, que
millorarà la gestió interna de la gestió de residus per saber
(...), saber els productors, tota la informació dels fluxos de
residus que es generen a les Illes Balears i agilitar tots aquests
tràmits; creant l’ens instrumental públic empresarial Ens de
residus de les Illes Balears previst en el projecte de llei, que
es crea amb la Llei de pressupostos per a la gestió del fons de
prevenció de residus, per a la creació de l’Oficina de
prevenció de residus, i per a altres actuacions que es puguin
dur a terme, amb una clar suport a les administracions locals,
que són aquelles que estan al costat del ciutadà i que l’hauran
d’acompanyar en aquest canvi. Vist l’èxit de les convocatòries
que vàrem tenir l’any passat, de 890.000 euros, on es varen
presentar 49 municipis, tornarem treure ajudes per als
ajuntaments per fer actuacions en residus. Tendrem també per
als ajuntaments a través d’un projecte FEDER la
informatització de les deixalleries perquè es pugui implantar
el principi de qui contamina paga, de pagament per generació.
A més a més transmetrem als ajuntaments ajudes estatals per
valor de 480.000 euros, el PIMA, pla estatal de residus. I
complementarem la llei amb desplegaments com pugui ser el
projecte de decret de gestió de residus sanitaris o el Pla de
prevenció de residus perillosos de les Illes Balears.

I també faríem una menció a part, seguirem amb el Consell
de Formentera donant-li suport en el transport de residus entre
l’illa de Formentera i l’illa d’Eivissa amb 750.000 euros, una
competència que assumeix aquest govern, que ha assumit
durant tota la legislatura i que ha pagat, però una competència
que hauria d’assumir el Govern estatal, que no ens cansarem

de reivindicar davant Madrid, que per deixadesa seva nosaltres
complim amb aquest objectiu per solidaritat amb Formentera
i Eivissa, però evidentment hauria de ser l’Estat que se’ns fes
càrrec.

Dins el programa d’educació ambiental arribam al milió
d’euros. L’educació  ambiental és clau, és aquesta que ens
permet, que ens dóna les explicacions, que ens permet que els
ciutadans es plantegin les preguntes clau, que es demanin el
perquè de tot plegat, que es demanin, que pensin de forma
crítica. Però això no ho farem tot sols, no ho farem sols des
del Govern; ho feim amb l’Ajuntament de Palma amb un
conveni de 30.000 euros; amb el Consell Insular de Menorca,
15.000 euros; participant amb els ecocentres, amb la
Conselleria d’Educació, formant els centres en aspectes de
medi ambient, generant els premis per als centres; o
subvencions a entitats sense ànim de lucre per valor de
100.000 euros perquè generin aquestes sinèrgies. Entre tots
hem de generar aquest canvi que ens ha de permetre una
societat més sostenible.

I el darrer programa dins aquesta direcció general és de
qualitat ambiental i sostenibilitat, perquè hem de coordinar tot
aquest voluntariat, tota aquesta gent que vol contribuir a aquest
canvi. Però també hi hem d’implicar el sector privat a través
dels sistemes EMAS, Ecolabel o altres certificacions; el
sector privat també ha de formar part d’aquest canvi. I a més a
més destacaria dins aquest programa 1,3 milions d’euros que
destinarem al programa de neteja del litoral.

Per tant som pioners en la regulació de la Llei de residus
i sòls contaminats. Això comporta un canvi de model; ens hem
de preparar, a les administracions locals, i hem de generar la
consciència social per dur-ho a terme.

Passaríem a la Direcció  General d’Agricultura i
Ramaderia, que té un pressupost de 39,7 milions d’euros, amb
un increment de 300.000 euros respecte de l’any passat. A
més a més s’hi ha d’incorporar el fons provinent de l’impost
de turisme sostenible, que enguany dobla la xifra de l’any
passat i arriba als 12 milions d’euros per al sector primari. 

Tenim el programa de recerca i desenvolupament, no tenim
l’Institut de recerca i formació agrària, l’IRFAP, amb 189.000
euros, que seguirà tot el procés de contractació de doctors
investigadors, tot el suport a l’estudi de varietats locals; els
recoman visitar, si no ho han fet, la web Varietats locals de la
pàgina web de la Conselleria d’Agricultura, on trobaran tota
una informació, aquest patrimoni de l’agricultura, com hem
posat en valor els endemismes, el medi ambient; com hem
posat en valor les nostres espècies de boscos, no hem posat en
valor les nostres varietats locals, per tant hem fet aquest
decret de varietats locals, les hem de donar a conèixer i les
hem de divulgar.

A més a més dins la Direcció General d’Agricultura tenim
el programa d’infraestructures de regadiu. Tancam el cicle.
Abans els parlava de proveïment, sanejament, depuració, i ara
els parlam de reutilització. Per a enguany es preveuen 1,4
milions d’euros que signifiquen un increment del 8% respecte
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d’aquest any. Actualment a les Illes Balears tenim 13
infraestructures de basses de reg que ens permeten regar
3.600 hectàrees; però no n’hi ha prou, volem seguir avançant
en aquesta línia. Per això tenim la bassa de reg Algaida-
Montuïri que rebrà 245.000 euros, que ja està en construcció
i esperam que estigui finalitzada dins 2019; l’entrada en ple
servei de la bassa de reg de Formentera, recordin, una inversió
milionària, una inversió abandonada, una inversió que es va
deteriorar, i que ara mateix es troba ja en procés de proves. I
l’ampliació de la bassa de reg d’Inca, amb 420.000 euros, a
través de TRAGSA; enguany ja està adjudicat i se seguirà
aquesta ampliació; a més a més destinarem al manteniment
525.000 euros i a la millora 200.000 euros.

El següent programa dins la Direcció General
d’Agricultura és el foment del sector agrari, que té un
pressupost de 38 milions d’euros, amb un augment respecte de
l’any passat. Aquest servei se centra principalment en la lluita
contra el Xylella. Hem estat capaços de fer el pla de
contenció, hem estat capaços de convèncer Europa que
marcàvem la diferència, hem estat capaços de fer front a
aquest repte, i ho hem de seguir fent, ho hem de seguir
reforçant, generant coneixement, generant investigació, duent
recursos de l’impost de turisme sostenible aquí. Actualitzant
ara mateix les dades els podem dir que tenim 814 positius de
Xylella fastidiosa, que estam duent a terme investigacions als
hivernacles per (...) les varietats més resistents, estam fent
estudis sobre els vectors de transmissió, que estan ara mateix
analitzant els anells de diversos ametllers, diferents
col·leccions, per saber quina és l’evolució; mantenim unes
comissions de seguiment amb el sector, ja sigui de vinya o
d’ametllers; tenim a exposició pública el decret que recull
com hem d’actuar davant del Xylella, que regula el transport
de material vegetal entre les Illes, que regula la investigació
per fer front a aquesta plaga. Hem duit a terme accions
puntuals com pugui ser la campanya de fitosanitaris, que haurà
arribat a 2.400 hectàrees. Per tant el servei d’agricultura se
centra i segueix treballant per fer front a l’amenaça que ha
suposat el Xylella per al nostre sector primari.

Pel que fa al servei de ramaderia seguirem amb els avisos
sanitaris, especialment haurem de posar atenció en la pesta
porcina africana a causa dels brots que s’han donat a Europa,
i seguirem implantant el Pla de sanejament dels èquids. També
es continuarà treballant per preservar i potenciar les races
autòctones, tot aquest patrimoni que ens marca la diferència
respecte d’altres. I apostam, com no podia ser d’altra manera,
per la qualitat agroalimentària, promocionant aquelles
denominacions d’origen, les IGP, aquests segells de qualitat
que distingeixen els nostres productes, que se suposen una
oportunitat. 

Per tant, i hem de recordar també, la declaració  dels
aliments tradicionals, hem de seguir protegint-los, hem
incorporat la tàpera, hem incorporat l’oli de l’illa d’Eivissa i
hem de seguir marcant aquests productes tradicionals. En
aquest programa es financen les empreses públiques
SEMILLA i FOGAIBA, que després a continuació també
descriuré. 

Però si em permeten, com sempre des de l’agricultura ens
marcam les mateixes fites, seguir incorporant joves, tenim
més de 500 sol·licituds d’incorporació de joves; generam
valor afegit als nostres productes; modernitzam les nostres
explotacions; milloram la comercialització donant suport a
agricultures ecològiques, aquelles que generen un valor afegit,
tenint en compte la cooperació, la innovació i la formació
com a eixos claus a la política agrària.

Si em permeten m’aturaré a explicar el pressupost de
FOGAIBA i el pressupost de SEMILLA, aquests dos ens
instrumentals claus en la política agrària. El FOGAIBA per a
l’any 2019 té un pressupost de 79,7 milions d’euros, que
suposen un increment del 2,3% respecte de l’any anterior, i
que tenint en compte la totalitat de l’impost de turisme
sostenible resolt arribaríem als 80,7 milions d’euros. 

El FOGAIBA rep de l’impost de turisme sostenible 9,4
milions d’euros, i explicarem per què serveixen aquests fons
propis provinents del turisme que arriben al sector primari.
Amb el projecte Paisatge agrari, amb 4 milions d’euros, volem
fomentar seguir la línia de replantacions que duim a terme;
durant aquesta legislatura 2016-2018 s’han sembrat més de
96.000 arbres ajudats amb aquest fons, reestructurant, si
volem fer front al Xylella hem de reestructurar aquestes
plantacions, hem de crear noves plantacions i ho fem amb el
suport de l’import de l’impost de turisme sostenible. Per a
l’any que ve també hi haurà fons per a això. Seguim potenciant
les nostres margades, s’han construït o s’han finançat més de
220 quilòmetres de margades a les nostres illes, per tant,
volem seguir, volem que se’n facin més, d’aquí ve el projecte
Paisatge agrari, amb 4 milions d’euros. 

També l’impuls al reconeixement a aquelles explotacions
que són diversificades, són aquelles explotacions que tenen
una miqueta de tot plegat, aquelles explotacions que tenen
segells de qualitat, que tenen un poc de ramaderia, que tenen
un poc d’hort, que tenen plantacions, aquest model familiar
que tant tenim, a aquestes les donam suport, i els avançam la
Llei agrària fent aquest embrió, si em permeten, del contracte
agrari. 

És una ajuda per se, per qui sou, perquè el sector agrari és
allà i du a terme una activitat i la societat ens beneficiam i li
hem de reconèixer aquest benefici. Aquest projecte d’ITS ve
a reconèixer això amb aquests 3 milions per a l’any que ve. Ja
hem pagat aquestes ajudes en anys anteriors d’ITS i han arribat
a més de 594 explotacions agràries.

Però el FOGAIBA és aquest organisme pagador, és
l’organisme que vehicula aquestes ajudes de fons europeus,
fons estatals i fons propis cap al sector. M’agradaria destacar
ajudes amb fons propis com la consolidació de l’ajuda als
escorxadors, a tots els escorxadors, per modernitzar-se i
500.000 euros per al seu funcionament, perquè són la base del
sector ramader, si el consideram estratègic ha de tenir aquests
escorxadors perquè si no els escorxadors seran un peix que es
menjarà la cua i el sector desapareixerà.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 89 / 7 de novembre de 2018 2279

Incrementam el suport a confraries de pescadors, de
275.000 euros l’any passat als 365.000 euros, necessitam que
el sector estigui estructurat i organitzat. 

Pel que fa a les ajudes de PDR, PAC, projectes d’ITS,
projectes de suport amb fons propi que donam al sector, el
FOGAIBA arribarà al 68,7 milions d’euros amb ajudes al
sector primari. Per tant, passam dels 66,5 milions d’enguany
als 68,7 milions de l’any que ve.

Si em permeten destacaríem a través del Pla de
desenvolupament rural uns 20 milions d’euros; ajudes estatals
i pròpies 143.000 euros; ajudes d’Estat pròpies i
d’organització comú de mercat 6 .500.000; política agrària
comú FEDA 32 milions d’euros; ajudes de pesca no
plurianuals 1,4 milions d’euros, serien les més principals.

Som la quarta comunitat autònoma en pagament de PDR,
del Pla de Desenvolupament Rural. A més a més, aquest Pla de
desenvolupament rural, que es va dotar completament aquesta
legislatura, s’ha incrementat a través de l’impost de turisme
sostenible. A dia d’avui el Pla de Desenvolupament Rural de
les Illes Balears té una capacitat de suport al sector de 149
milions d’euros, dels quals se n’han convocat 133, se n’han
sol·licitat 143, s’han concedit 91 milions i s’han pagat 50
milions, i esperam acabar l’any amb 62 milions pagats, un
42% del programa, un programa que cal recordar que
començava el 2014 i nosaltres el vàrem agafar el 2016 dotant-
lo i aprovant-lo.

Pel que fa a la política agrària comuna, la PAC, s’ha fet la
bestreta ja enguany de 8,1 milions i 1,4 milions del sector oví
caprí, avançant mesos el període de pagament. La previsió és
donar fins a finals d’any 10 milions més. Per tant, les ajudes
al sector arriben i arriben amb més força que mai.

Pel que fa al pressupost de SEMILLA tenim 11,4 milions
que representen un increment respecte de l’any passat del 7%
i segueix amb les línies principals d’actuació  de suport al
sector, especialment al sector ramader, amb 820.000 euros,
amb campanyes d’alfals, amb campanyes de llavors i amb
campanyes de millora genètica. A la campanya d’identificació
i sanejament ramader 320.000 euros; en control de qualitat i
rendiment lleter 230.000 euros, o  en la millora i conservació
de races autòctones 90.000 euros. 

Inclou també aspectes de formació, enguany hem recuperat
els viatges formatius al sector agrari. Avui mateix tenim
pagesos de les Illes Balears que visiten explotacions
d’ametllerar, explotacions d’oví, que coneixen altres
experiències, que aprenen, comparteixen entre ells i generen
noves experiències. Per a l’any que ve volem organitzar també
un viatge formatiu per conèixer millor els efectes del Xylella.

També en promoció agroalimentària i compra pública
destinarem 90.000 euros, hem de seguir la línia de promoció
de venda directa i donar a conèixer els nostres productes. 

Si em permeten, a mode de conclusió de la Direcció
General d’Agricultura, el sector primari rep més mesures de

suport que mai amb noves línies, d’on es llevaven ara se’n
posen. Per primera vegada s’aconsegueix una reivindicació del
sector, que el turisme col·labori amb l’agricultura, no ho fa
directament, ho fa a través de l’impost de turisme sostenible.
Seguim apostant perquè els pagesos tenguin una renda digna,
perquè els productes siguin de qualitat, per millorar la
producció, per millorar la comercialització, per diferenciar
els nostres productes, per arribar als nostres consumidors;
hem d’intervenir a tota la cadena alimentària per afavorir el
nostre sector primari.

Sempre hem estat al seu costat, sempre hem estat al seu
costat en moments difícils i en moments alegres i no ho
dubtin, el sector primari de Menorca, que després del cap de
fibló, també estarem al seu costat; a través del Consell Insular
de Menorca ja col·laboram amb la valoració dels danys i
tendrà mesures de suport que així estableixi el consell i ell
rebrà el nostre suport. No es preocupin.

Per seguir, passaríem a la Direcció General de Pesca i de
Medi Marí, que té un pressupost per al 2019 de 2,3 milions
d’euros, amb un increment de 2,7 milions. També té
evidentment que li hem de sumar projectes d’ITS que
recuperen 520.000 euros per a les reserves marines i 550.000
per a l’extracció de xarxes perdudes a zones emblemàtiques,
per reduir aquests impactes que desgraciadament s’han produït
en el medi marí, per recuperar la vigilància de les nostres
reserves, l’impost de turisme sostenible.

M’agradaria destacar que dins el Programa de recursos
marins i ordenació del sector pesquer regulam 304
embarcacions que fan feina amb tota la seva diversitat, amb
tots els seus objectius diversos i, per això, tot tipus
d’instruments diversos, eines com plans de gestió per a la
llampuga, per a la llagosta; reserves marines per generar
aquests recursos per al futur o establiments de vedes. Vull
destacar que una mesura que era regulada per part del Govern
amb ajudes, el sector, a motu proprio, l’ha ampliada. És a dir,
agrair aquest compromís del sector, que una mesura d’aturades
que vénen finançades les estenen per motu proprio per
conservar els recursos.

Hem aconseguit i hem d’aconseguir una explotació
sostenible d’aquests recursos. A les Balears disposam de vuit
reserves que hem reforçat la seva vigilància, que hem
recuperat el seu seguiment per saber els resultats, per saber si
la política és adequada o no, i que ampliarem amb tres noves;
vàrem crear la de la Dragonera i crearem la de Tagomago a
Eivissa, Sa Punta de sa Creu a Formentera i l’Illa de l’Aire a
Menorca, que totes es troben en tramitacions, en exposicions
públiques en aquest moment. A més a més, des de SEMILLA
es destinen 318.000 euros a la seva vigilància. I des del
FOGAIBA, a través del fons de pesca, promocionam una pesca
més sostenible amb projectes com el de les portes pelàgiques
o les aturades del sector, com deia abans.

Seguirem col·laborant amb el Laboratori d’investigació
marina i aqüicultura LIMIA i, a més a més, intentarem saber i
conèixer més de la pesca recreativa, controlar també aquesta
valoració per tenir el recurs pesquer disponible i saber què

 



2280 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 89 / 7 de novembre de 2018 

passa al nostre entorn. A més a més, seguirem col·laborant
amb el món científic per intentar fer aquest model de
predicció per a l’arribada de grumers que ens permetria en
temps i forma avisar d’aquestes arribades.

Per tant, aquesta conselleria seguirà apostant per la
comercialització i la promoció dels productes pesquers a
través d’un programa, establint la primera venda, que genera
unes vendes per als pescadors; garantint la traçabilitat, pensin
vostès que ja hem tret en funcionament el Decret de
traçabilitat i d’higiene; l’adaptació de l’etiquetatge, ara les
peces de major valor s’etiqueten, es marquen i, per tant,
lluitam contra el furtivisme, i accions de promoció, totes elles
permetran que tenguem una pesca més sostenible, més
rendible.

En aquest punt cada any solíem acabar dient un no a les
prospeccions al medi marí i esper que aquest consens aquesta
vegada sigui obtingut una altra vegada arribi a bon port.

Hem de celebrar la declaració del corredor de cetacis com
a ZEPIM, per tant, tenim un instrument més que ens garanteix,
com va ser així, l’anul·lació de moltíssims projectes, però
l’amenaça segueix constant i evidentment seguirem vetllant
perquè no es produeixi damunt el nostre marí aquesta
amenaça.

Ja per acabar, el pressupost de la Secretària General seria
de 16,9 milions d’euros, que significa un increment del 12,1%
on destacaríem la inversió d’1,8 milions d’euros a la millora
de vehicles per als nostres treballadors, a la compra de
vehicles per als agents de medi ambient, per als parcs, per a la
gestió forestal amb l’objectiu que els nostres treballadors es
desplacin de forma segura i de forma adequada quan han de fer
front a les emergències.

A més a més, s’incorporaran, en la política d’incorporació
d’agents de medi ambient, tres agents en medi ambient nous
que se sumaran als sis que ja hem incorporat enguany i per
tant, el cos d’agents de medi ambient haurà passat de 55 quan
iniciarem la legislatura a 65 quan la finalitzem. A més a més,
hauran viscut una renovació de la seva planta de vehicles de 14
vehicles nous més 4 que s’incorporaran l’any que ve de 18
vehicles nous.

Ara sí, ja vaig acabant, perquè veig cares un poc llargues,
vàrem dir que dignificaríem els espais naturals. Probablement
va ser la meva primera declaració quan vaig ser conseller, que
dignificaríem els espais naturals i ho hem fet en dignificar les
persones que en tenen cura, en recuperar aquestes persones i
que tenguessin uns sous dignes.

Vàrem dir que posaríem la mirada cap a la mar i ho hem
aconseguit amb el corredor de cetacis, creant noves reserves,
amb el Decret de posidònia; que era la legislatura de l’aigua i
que no s’havien de fer polítiques d’aigua només en època de
sequera i hem fet la revisió anticipada del Pla hidrològic, la
planificació de l’abastiment i sanejament, un pla de sequera, un
pla d’inundació.

Vàrem dir que estaríem al costat dels pagesos i hi hem
estat en moments de sequera, d’inundacions, amb el Xylella i
amb la Llei agrària.

Vàrem dir que les Illes Balears serien sostenibles o no
serien i per això hem fet la Llei de residus, e l Decret de
posidònia, hem declarat nous espais naturals, fem el seu pla de
gestió.

Aquests pressuposts consoliden les polítiques que ha dut
a terme aquest govern al qual vull agrair avui públicament tot
l’equip que m’acompanya i posam les bases per continuar,
perquè aquests pressuposts miren cap a la pròxima legislatura
per seguir endavant en la protecció dels nostres espais naturals
i el suport al sector primari.

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 uns suspensió de la sessió o si podem
continuar. Podem continuar.

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 o individualment les preguntes.

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

Globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Globalment, bé, passem als grups parlamentaris, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Vidal,
per un temps de deu minuts. 

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, gràcies per la seva
exposició d’aquest pressupost i gràcies a tot l’equip que fa
feina amb vostè per ser aquí avui matí.

Aquests pressuposts tenen una cosa que és innegable que
és...

(Remor de veus)

... dic que aquests pressuposts tenen una cosa innegable que és
l’augment de les partides pressupostàries, però bé, aquests
pressuposts al carrer es poden interpretar o es poden veure o
es podrien realitzar d’una altra manera. Quant a l’exposició,
quant a les paraules que vostè empra, Sr. Conseller, i ho ha
demostrat al llarg d’aquests quatre anys, estan carregades totes
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de bones intencions i evidentment no dubt que ningú no fa res
per no obtenir..., per no estar un poc millor, però no es percep
igual i a partir d’aquí començaré una exposició.

Quan parla d’aigües, del conseller de les aigües, del cicle
de les aigües, del que s’ha de fer, li hem fet i li he fet al llarg
d’aquests anys, perquè després també farem les esmenes
pertinents a aquesta llei, a Mallorca concretament diu que
tenim un pla hidrològic en funcionament. Fa quatre anys que
ja en teníem un. El Pla hidrològic que es aprovar fa quatre
anys, just quan vostè va arribar preveia -preveia, com exemple-
12 estructures d’interconnexions.

Aquest pla hidrològic que s’aprovarà ara preveu les
mateixes 12 i 4 més, i jo em deman: al llarg d’aquests quatre
anys hem estat capaços de fer una obra, que és de Petra a
Manacor, i avui parlam de fer projectes nous, però la qüestió
és que han passat quatre anys i no hi ha cap casa, cap poble,
que fa quatre anys no tengués aigua potable a les aixetes de ca
seva avui en tengui. És una altra manera de veure el fer la feina
en el que es refereix a l’aigua per beure.

No dubt, ben igual que a l’exposició, que feia l’any passat
i els altres anys anteriors, de la bona voluntat, el que passa és
que no es tradueix en fets el que vostè diu, perquè no tenim
més cases ja que tenguin aigua potable i en aquests quatre anys
en voldríem tenir. Sap que al llarg d’aquests darrers anys hem
fet preguntes i interpel·lacions per intentar motivar, motivar-
lo, a vostè i també al seu equip, que prioritzi aquestes accions
damunt unes altres. I jo deman: per què no les prioritza? Per
què, si diu que vol ser el govern de les persones, no fa accions
destinades que les persones estiguin un poc millor? I no hi ha
cap acció que donar aigua potable a les persones que les
mesclam amb altres conselleries quan deim que hi ha persones
que han d’anar a comprar l’aigua per beure cada dia.

També quan parlam d’aigües brutes entram en una
contradicció entre el que vostè diu, que ho diu molt bé, i la
sensació que té la gent del carrer amb aquestes aigües brutes.
Enguany ha estat un any en aquest tema vull entendre que
desgraciat també en altres coses, no s’havia parlat mai de tants
vessaments d’aigües brutes a la mar, per què? Al pressupost de
l’any passat, i enguany n’hi tornarem fer, li vàrem fer distintes
esmenes perquè arreglàs les depuradores i sobretot perquè
arreglàs la reutilització de les aigües, l’ús de les aigües
depurades. Va rebutjar les esmenes i no les hauria d’haver
rebutjades perquè no haguéssim viscut el que hem viscut ara
si ho hagués fet.

Parla que vol estar amb els pagesos i es vanagloria que està
molt bé amb els pagesos, però en canvi té el PDR algun
projecte del 2016 sense pagar, per què els pagesos vénen i es
queixen i ens diuen això, i vostè llavors m’ho diu a l’inrevés i
generam un circuit?

Parla dels pescadors, que vol estar al seu costat, i també
dic que un pressupost que preveuen doblers i molts de doblers
per ajudar el sector de pesca i fem blanc i negre, fred i calent,
és a dir, augmentam per exemple el Parc Natural de Cabrera,
del qual ens en vanagloriam i volem ajudar els pescadors. Si

se’n va a parlar amb els pescadors del sud i del Llevant de
Mallorca i concretament amb les barques de bou de Cala
Figuera, aquí on fan el jornal cada dia on serà el futur Parc
Natural de Cabrera, li diran: “molt bones paraules, però ens
ofega, ens mata”, vendran les barques perquè no tendran on
anar a pescar.

Hauria d’ajudar els pagesos i als pescadors que és el sector
que vostè representa, Sr. Conseller, d’una altra manera. Si es
fixa en els seus companys, com pugui ser el conseller
d’Educació o la consellera de Sanitat, treuen doblers d’on
sigui per augmentar el nombre de mestres o per augmentar el
nombre de metges o de persones que fan feina a la sanitat i, en
canvi, aquí els sectors tant d’agricultura, com de pagesos com
de pescadors a nivell professional minven cada any, si parlam
de tenir uns 500 pescadors que visquin professionalment.

Quan parlam de medi ambient som allà mateix: amb una mà
l’encalentim i amb l’altra la refredam. Parlam de medi ambient
dient que augmentam parcs naturals, en feim de nous, i no
analitzam les conseqüències mediambientals de les
conseqüències que du fer un parc natural. L’any passat, tot
orgullós i content per tenir el parc natural d’Es Trenc; no és
una crítica la parc natural, és una crítica a la gestió, eh? Parles
del parc natural d’Es Trenc i molt bé, ja tenim parc natural, cap
problema ni un. Què ha passat aquest estiu amb els
aparcaments en el parc natural? Els cotxes que han fet voltes
per dins Es Trenc han contaminat molt més que el que puguem
haver solucionat mediambientalment en el medi ambient en
general.

Sí, com li deia abans, cicle de l’aigua; molt bé. Jo centraria
aquests pressuposts i demanaria més doblers, i així farem
esmenes, perquè la gent tengui aigua potable a ca seva per
beure, perquè és una necessitat imperiosa, perquè és una
necessitat per viure. Si li feim esmenes, Sr. Conseller, en
aquest sentit, jo li demanaria que les acceptàs, encara que veig
que segueix amb la mateixa exposició que l’any passat, i, ja
dic, amb uns pressuposts que tenen molta dotació econòmica.
Per què haurà servit redactar un pla hidrològic nou si hem
estat exactament quatre anys?, quan el més important d’aquest
pla hidrològic és que les persones tenguin aigua i estam
exactament igual ara que fa quatre anys, amb una obra de Petra
a Maria i projectes. 

De què serveix llegir uns pressuposts aquí on vanagloriam
tant la inversió en depuradores i en el tractament d’aigües quan
durant aquest estiu s’ha venut contaminar les badies i
contaminar sobretot la mar i no reutilitzar aigües, que sap que
el 80% d’aigües depurades es tiren bé a la mar o bé a pous
d’infiltració? Què aclarim de dir que volem defensar la
posidònia?; amb una mà, com li deia, la volem defensar, feim
normativa, i per l’altra tenim les imatges de la televisió o les
fotografies dels mitjans de comunicació que les dessaladores
tiren les aigües brutes, per no dir la merda, damunt la
posidònia i la maten. Aquestes són les maneres que nosaltres
ens queixam de fer aquests pressuposts.

Ha fet referència també una altra vegada -passant al sector
d’agricultura- al fet que volia combatre el Xylella i la vol
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defensar. Si no record malament a un ple d’aquest parlament
vàrem acceptar a una proposició no de llei destinar 10 milions
més extrapressupostaris únicament i exclusiva a combatre el
Xylella. No n’ha fet referència d’on són, però crec que toca
tenir dotació pressupostària suficient des de mitjan any
d’enguany. 

És vera que estima molt el medi ambient, i seguirem fent
esmenes una altra vegada allà mateix, perquè pensam que
s’hauria de dotar amb molta més quantitat de doblers avui en
dia que la que està dotada. És cert que s’han fet torrents nets,
no ho discutesc, però, Sr. Conseller, això és suficient?
Després del que hem viscut darrerament no creu que si és
necessari hauria d’agafar tots els doblers de l’impost de
turisme, que nosaltres li deim ecotaxa, i entenem que si es
cobra es podria gastar per al medi ambient i per l’ecotaxa, i
destinar partides per fer metres i metres de torrents nets,
sobretot ara que és quan tenim més sensibilitat? 

I, com seguia dient, està ben fet ampliar parcs i fer parcs
nous, però els hem de cuidar, i els hem de cuidar amb més
personal, que sí que diu que augmenta en personal de
vigilància i de control, però llavors tornam ser allà, una de
freda i una de calenta. Tenim més parc natural, tenim més
terreny protegit, però llavors no en tenim cura, ni
agrícolament ni forestalment. La conclusió de determinades
coses, Sr. Conseller -fa molts  d’anys que ho dic-, és que al
final acabarà en un incendi. No és de la seva legislatura, però
sí li retrec els darrers quatre anys, perquè també ho deia, els
quatre anys anteriors, i els quatre anys anteriors si fem una
volta per parc natural de Mondragó, per posar un exemple -en
pot agafar qualsevol-, veurà que el dia que hi hagi un incendi,
Déu faci que no hi sigui mai però hi serà, perquè fa trenta anys
que tenim parc i ningú no hi ha fet una actuació, l’incendi serà
devastador, quan hi sigui. Estaria molt ben fet preveure una
partida, que ho faríem, també, específica per cuidar el medi
natural, e l medi ambient de dins aquest parc per evitar
possibles desgràcies que puguin venir. I aquí sí que li faig
força, sobre el conseller de Medi Ambient, el conseller que
vol ser de les aigües. No li repetiré el que li vaig dir ja una
vegada, però estaria ben fet destinar partides a les coses que
nosaltres tenim ja protegides per...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vidal, vagi acabant.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

... perquè... -acab tot d’una- perquè no sigui només de paraula
defensar el medi ambient, ajudar els pagesos, sinó que hi hagi
accions que des del carrer puguem valorar, puguem veure i
siguin accions contundents. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vidal. 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. Bon dia a tots i a totes. Gràcies,
bon dia, Sr. Conseller; bon dia al seu equip. Benvinguts tots i
totes i gràcies per les seves explicacions i la seva intervenció
quant a les polítiques i les inversions de la Conselleria de
Medi Ambient.

Volíem començar... quan hi ha un pressupost es parla de
pressupost de l’any que ve, però també volíem parlar del
pressupost que ja ha passat, o sigui de l’any present, i sí que ha
donat dades. Sobretot hi ha dos temes que ens preocupaven
especialment, que era el tema de la vigilància i el control
d’espais naturals protegits amb la dotació d’agents de medi
ambient, que vostè ha dit que s’havien incorporat sis nous
agents de medi ambient, i la nostra pregunta és en quina data
es varen incorporar, si ja es varen incorporar realment, o si
estan dotades i no s’han incorporat. Aquesta és la primera
pregunta.

Perquè sí que volem recordar que la dotació és insuficient,
encara és insuficient, encara que es fan esforços i aplaudim
aquest esforç per part de la conselleria d’augmentar la dotació
d’agents de medi ambient, però recordem que el sindicat
professional d’agents de medi ambient demanava l’any passat
un augment de 35 places en total per cobrir els serveis mínims
d’exigències que tenen els agents de medi ambient, a les quals
s’afegeixen nous espais naturals protegits; s’han fet lleis
vigilància de posidònia, hi ha més tasques i el mateix personal,
i  a més el personal està envellint, cada vegada la gent es fa
major i hi ha més baixes que tarden en cobrir-se, i hi ha un
problema de funcionament en aquest tema. Si s’augmenten
tres places més l’any que ve seran nou places, en total seran
65, però la previsió era de 35 més per poder cobrir aquestes
places. Estaríem 29 places per davall dels serveis mínims que
reclama el sindicat professional d’agents de medi ambient
d’UGT. Era simplement tenir en compte aquest..., continuar
fent un esforç en aquest tema, encara que ja s’està fent i ho
aplaudim; és per poder millorar encara més.

I després també ha comentat, quant als recursos de
vehicles, sí que enguany s’han comprat quatre vehicles nous i
quatre més per a l’any que ve, que també aplaudim aquesta
mesura, però estaria bé fer un esforç dins les possibilitats.

També ha comentat que és cert que el Govern balear ja
s’està implicant directament en la gestió d’espais naturals i
sobretot en la Reserva de la Biosfera de Menorca. Ja l’any
passat es va incloure una partida de 25.000 euros, enguany ha
augmentat a 40.000 euros, però trobem que encara és
suficient; la reclamació del Consell Insular de Menorca és un
pressupost total de 200.000 euros repartits entre Presidència
i Conselleria de Medi Ambient en un percentatge de 35 a 65,
i per tant correspondria a la seva conselleria un total de
70.000 euros. Li avancem que nosaltres, des del nostre grup
parlamentari, presentarem una esmena per augmentar aquesta
partida en 30.000 euros més, i també demanarem que dins la
Conselleria de Presidència es doti una partida, perquè són
accions transversals que entenem que no són només de medi
ambient sinó que hi ha temes socials, temes culturals, temes...,
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i que ja s’ha fet enguany, ja s’han fet molts de projectes i
moltes accions en aquest sentit, i s’ha gastat tot el pressupost
que hi havia destinat per a aquestes accions. Per tant defensem
que si des del Consell de Menorca defensen aquesta...,
reclamen aquesta partida, es pugui fer servir, que tampoc no és
tant, un augment de 30.000 euros no trobem que sigui molt.

I també volíem destacar un tema relacionat amb el tema de
plans de gestió d’espais naturals, i en concret a Menorca. Hi
ha molts de plans, es fan molts estudis, però és cert que,
segons els experts, a Menorca hi ha un desequilibri quant a la
gestió d’espais naturals protegits en relació a la resta d’illes.
Entenem que Menorca és una Reserva de la Biosfera, s’ha
d’impulsar encara més el procés de creació i de dotació de
plans de gestió dels espais naturals protegits, per poder fer una
bona gestió. I li demanem si es podria equilibrar un poc
aquesta situació, més enllà del tema pressupostari, també el
tema de direcció política.

Quant al tema de les inversions en infraestructures
hídriques, en proveïment i en depuració. Li agraïm tota la
informació que ha donat amb més detall que en altres
compareixences, dient exactament d’impost de turisme
sostenible, perquè sempre tenim el dubte de les inversions que
vénen de l’impost de turisme sostenible, de les que vénen de
la seva conselleria, i ha estat molt bé la seva relació de
projectes que es finançarien a través de l’impost de turisme
sostenible. I també està molt bé el que ha comentat d’aquesta
reducció de deute d’ABAQUA, que nosaltres creiem que és
important que es puguin fer inversions amb doblers propis i no
que provenen dels bancs, i està molt bé aquesta reducció de
deute que ha comentat d’ABAQUA.

I bé, no sé si ho ha comentat, si ho ha dit li deman
disculpes, quines inversions estaven destinades per a cànon de
sanejament exclusivament, a quines finalitats i quin pressupost
es tenia de cànon de sanejament, de la recaptació de cànon de
sanejament. Vam aprovar en el Parlament que fossin en
projectes finalistes, quina és la quantitat que s’estima recaptar
i més o menys en quins projectes es té previst destinar.

I en relació a la gestió dels recursos hídrics, sé que és un
tema delicat que ja hem comentat moltes vegades, però si es
té previst almenys fer un estudi de quin cost seria la
transferència de recursos hídrics als consells insulars,
almenys al de Menorca que és el que reclama tenir aquesta
transferència de gestió dels recursos hídrics.

Ja per acabar, volíem parlar..., sí que és cert que el tema de
la posidònia. Ha comentat que es crearia un fons posidònia, un
esforç financer en aquest tema perquè és important. I li agraïm
i aplaudim l’esforç que s’ha fet per poder protegir la
posidònia, però sí que estimem que haurien d’anar més enllà,
ja que per les notícies que han aparegut, no han estat del tot
eficients les sancions que s’han posat, no s’han acabat de posar
sancions, la gent continua fondejant damunt de posidònia i
creiem que és important que es pugui fer servir aquesta eina,
que és el Decret de posidònia, per poder fer sancions
efectives per evitar que la gent pugui fondejar damunt de
posidònia i evitar la seva degradació.

I quant al tema que ha comentat de control de serps a
Eivissa, també està molt bé tota la tasca que s’ha fet per
capturar més serps, però creiem que un dels punts que ja
vàrem comentar en la compareixença de l’any passat, era
treballar també en la prevenció per evitar que puguin entrar
serps a arbres de fora de l’illa. Creiem que aquest esforç seria
interessant, a més del control de serps en les captures de
serps, que ja ha comentat que ha anat bé.

I un parell de qüestions més i ja acab. Ha comentat el tema
del COFIB, l’any passat li vam demanar sobre el suport
pressupostari al centre de recuperació de fauna de Menorca i
li vam demanar per a enguany quina disposició hi ha en aquest
sentit, si es té previst continuar o augmentar el seu
finançament.

I en principi seria tot. Després en el torn de rèplica, si hi
ha algun tema ja li ho comentaré.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca el Sr. Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vull
donar la benvinguda a to t l’equip també. I volia donar la
benvinguda perquè és molt fàcil retrocedir, retallar, destruir
llocs de feina i és molt difícil recuperar-los. I en primer lloc,
he escoltat els anteriors diputats i semblava com si
venguéssim d’una situació bona i poca cosa hagués fet aquesta
conselleria. I volia posar sobretot en valor el fet que en
aquests tres anys i busques, amb els quatre pressuposts que
han presentat, s’ha recuperat el personal que hi havia hagut a
l’anterior legislatura. Només aquest fet ja val la pena
constatar-lo.

També vull congratular-me per l’augment de partides
pressupostàries en general, s’han recuperat les retallades i
s’està dotant de noves tasques. O sigui, aquesta conselleria ha
tret dues lleis noves, o treurà dues lleis noves que ara
aprovarem en el Parlament i ja li puc dir que si no és el 2019
serà el 2018, o sigui que sortiran ambdues, per tal de dotar-se
de noves tasques. Aquestes noves tasques, m’ha agradat molt
que en el cas de la Llei de residus ja s’hagi previst i ja s’hagi
pressupostat una oficina d’atenció de residus i aquest
acompanyament que s’haurà de fer a les entitats locals per
tirar-la endavant.

En tema d’aigües, m’ha fet gràcia perquè semblava que mai
no s’havia parlat d’abocaments i això és un tema que ha existit
sempre, aquesta conselleria o aquest Govern ha posat
transparència damunt aquest tema i el que voldria és animar-lo
a seguir fent feina per tal de millorar en això.

Sobre posidònia, és un altre tema que semblava que no
havia existit mai, sobre la posidònia els vaixells hi han
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fondejat des de tota la vida, ara s’intenta posar-hi remei. En
aquest sentit agraesc aquesta millora que han afegit al
pressupost, arrel de l’aprovació del Decret de posidònia i els
anim a avançar més enllà.

Sobre el tema dels torrents, també és un altre exemple,
crec que ha dit que hi havia 724.000 euros l’any 2016 i per a
l’any que ve se n’han pressupostat 2,7 milions. Aquest fet amb
tot el que s’ha parlat de torrents, no aquest any, sinó que és un
tema recurrent, trobam que és una xifra molt adequada per tal
de poder seguir fent feina en aquest sentit.

També voldria parlar de l’augment a FOGAIBA, perquè és
importantíssim per al suport al sector primari i vostè, com a
Sr. Conseller, ha estat un poc el conseller de les plagues,
primer li varen caure les inundacions, després la sequera, el
Xylella i a tot això hi ha anat posant remei en la mesura que ha
pogut. I també voldria destacar en aquest sentit l’esforç que es
fa per tal de combatre el Xylella i recuperar els terrenys on hi
havia hagut sembrats arbres que s’han hagut de llevar.

I ja només li ha faltat una plaga que no li ha caigut damunt
que és la dels incendis. I toquem fusta, bé ara és molt difícil
que això passi, però crec que si això no ha passat també és en
certa manera perquè s’ha recuperat el personal que hi havia a
IBANAT i el personal que feia feina en prevenció. 66 conats
d’incendis són 66 incendis potencials que hi podria haver
hagut, en aquest sentit també voldria felicitar a tot el seu equip
per la bona feina que s’ha fet. Entenc que hi ha imponderables
i que tot i haver-hi personal per tal de combatre els incendis,
sempre n’hi pot haver. Però es pot destacar que hi ha hagut
bona feina en aquest sentit.

I ja finalment, bé com pot preveure no li faré cap pregunta.
Té la confiança absoluta, enhorabona. Gràcies per la feina a
vostè i a tot l’equip. I també sobretot gràcies per deixar la base
per poder seguir millorant en els temes que du a terme, amb
els pressuposts que ens presenta, ja no només per al 2019,
sinó que serviran per poder seguir creixent de cara a la propera
legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gallardo i perdoni abans la confusió
amb el seu nom. Ara passem al Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES. I 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,
conseller, per, una vegada més, venir a explicar-nos els
pressuposts, els darrers pressuposts d’aquesta legislatura, a
vostè i a tot l’equip que l’acompanya.

Vostè, dins el principi de la seva intervenció, ha parlat de
restituir la normalitat al Llevant de Mallorca, és un tema que
jo esmentaré a la darrera part de la meva intervenció.

Ha parlat d’un increment de 7,5 milions a 8,3 milions a les
empreses públiques de Palma, Sant Llorenç i Alcúdia, vull
pensar que això és perquè són les depuradores que han pagat
els  ajuntaments i ara vostè retorna o paga el que s’hauria
d’haver pagat o s’hauria de pagar des de la conselleria, vull
suposar que és això, a part que, per ventura, hi hagi altres
tasques, però en empreses públiques, en depuradores pensam
que és això.

Ens agradaria que hi hagués... que s’augmentàs més en tema
de depuradores. Nosaltres cada any solem fer esmenes en
aquest sentit, tenim l’experiència i hem vist el que ha passat
aquest estiu i aquests darrers anys, malgrat em digui que són
gestions de Palma, d’EMAYA, aquí, a Palma, vostès fan una
aportació anual en aquest sentit i crec que s’hi ha de fer molt
d’esment, no només pel tema turístic sinó, i sobretot, pel tema
mediambiental.

M’agradaria saber quantes depuradores noves s’han fet
durant tota la legislatura, perquè es parla molt de planificar, de
programar, de fer, però després les actuacions en
infraestructures, generalment, no són tant com les que es
parla. I m’agradaria saber quantes de les que es va dir que es
farien s’han fet.

Per exemple li posaré la depuradora de la mancomunitat on
hi ha Maria i Petra, que a l’inici de la legislatura vostès hi
varen anar, varen veure com l’aigua abans de ser tractada a la
depuradora ja se’n va directament, vessa directament al
torrent, als pous que es troben envoltant la rotonda l’aigua no
és neta, no és potable, i fa quatre anys quasi quasi o fa més de
tres anys que varen fer la visita, que varen dir que s’arreglaria
aquesta situació i aquesta situació segueix exactament igual.

També ha parlat que s’ha planificat per a la sequera, i
m’agradaria saber si aquesta planificació s’ha executat, si s’han
comprat o arreglat, perquè el tema de la sequera, el tema de la
dessaladora, se’n va parlar molt, a veure si s’han arreglat les
màquines que hi havia espenyades, si se n’han comprat de
noves; a veure com està la planificació, molt bé, a veure si s’ha
executat perquè si ens trobàssim amb una sequera no
tenguéssim els problemes amb els quals ens trobàrem en el
seu moment.

El tema d’abastiment d’aigües, l’any passat ens va dir que
hi havia projectes per 42 milions en xarxa en alta i m’agradaria
saber si aquests 42 milions, dins el pressupost del 2018 s’han
executat, perquè així es puguin projectar per al 2019 més
accions.

També dins l’any passat es va parlar molt de l’ampliació de
parcs naturals, del Parc Natural de Cabrera i del Parc Natural
del Llevant, i ara, l’any passat, li vaig comentar que el Parc
Natural de Cabrera entenia que hi havia d’haver converses i
negociacions amb l’Estat i m’agradaria saber que s’han tirat
endavant en el Parc Natural de Llevant, que ja li vaig dir,
sempre s’ha de consensuar amb els propietaris i els veïnats,
però m’agradaria saber, sabent que ja té el suport de
l’ajuntament d’allà on hi ha el parc, però a veure quines
actuacions s’han fet per poder ampliar aquest parc.
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El tema del Xylella, també l’any passat va ser un tema que
se’n va parlar molt i sobretot abans dels pressuposts, nosaltres
vàrem fer o es va aprovar una iniciativa on apostàvem per
aportar 10 milions a un pla per contrarrestar tot el tema del
Xylella i poder-lo estudiar, vostè em va dir que no era un tema
de doblers, sinó d’així com s’havia de fer. M’agradaria saber
què s’ha gastat en Xylella i quina informació ha arribat als
pagesos, perquè pens o pensam que els pagesos són una part
molt important que poden ajudar a aturar i controlar aquesta
plaga i, pel que tenc entès, no és molta la informació que els
ha arribat i, per tant, m’agradaria saber, a part dels estudis que
es fan respecte d’ametllers, etc., quines actuacions cap a fora
perquè es pugui preveure s’han fet.

Sí que li donaré l’enhorabona en el tema de joves
agricultors, perquè, segons tenc entès, sembla que la cosa es
paga en temps i forma i, per tant, aquí crec que s’ha avançat.
M’agradaria saber, però, el tema de la resta d’ajudes com es
troba, el tema de la PAC a veure com es paga, a veure si en el
2017 s’han pagat aquestes ajudes ja, del 2017 vull dir.

Pel que fa referència als torrents, va dir o ha dit que en el
2016 hi havia 724.000 euros i per al 2019 hi ha 2,7 milions;
és que tanta sort!, perquè amb el que ha passat..., i no donarem
culpes que evidentment això ha estat una desgràcia molt més
grossa, però jo crec, i  des d’aquest grup parlamentari
anualment hem fet esmenes perquè es faci una neteja de
torrents, l’any passat una esmena d’1 milió d’euros que va ser
rebutjada. Els torrents, hi ha torrents que es troben en molt
mal estat i s’ha de reconèixer, jo no sé de quina manera es pot
intentar prioritzar, però el que sí està clar és que si no es duen
nets els torrents es produeixen molts de topalls que després
això ocasiona una rompuda molt grossa i pot produir molt de
mal.

Per tant, ens agradaria, i nosaltres intentarem augmentar
aquesta partida per a neteja de torrents, perquè pensam que és
bàsic que s’hi pugui fer una inversió així com pertoca.

Passant als mals que hi va haver en el Llevant, com vostè
ha dit que s’ha de restituir la normalitat en el Llevant, però les
ajudes als pagesos que no tenen targeta o que no tenen cartilla
agrària sembla que han de ser zero. En el Ple de la setmana
passada o de l’anterior, on es va aprovar el Decret de les
ajudes per al Llevant, es va dir que vostè, des de la seva
conselleria s’havia de fer un decret en tema d’ajudes.
M’agradaria saber si en aquest decret hi entraran els petits
horts, els alous, que són la majoria que hi ha en el terme i que
no tenen targeta sanitària perquè és gent major, gent que té un
hortet i gent que no disposa d’aquesta targeta.

Després també m’agradaria saber quins plans de pagament
tendran per als mals del temporal als veïnats tant del Llevant,
com sembla ser que també hi haurà ajudes en el tema de
Pollença i Alcúdia, que hi va haver després les aigües, les
inundacions allà. Ja sé que és una partida del 2018, però
m’agradaria saber, si no s’arriba a la totalitat per restaurar
aquesta normalitat en el Llevant, si en el 2019 es
contemplaran partides per poder ajudar a restablir-la. Gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Conseller, i sigui
benvingut tot el seu equip.

He de reconèixer, faré una dedicació al Sr. Vidal del PP,
que quan el sent parlar del cicle de l’aigua se’m fa una mica
difícil de vegades, difícil venint d’un partit que ens va deixar
autèntiques lloses, justament en aquest tema, i jo només
posaré un exemple, la famosa depuradora de Ciutadella, la
qual, finalment, i  gràcies a la gestió conjunta de la seva
conselleria i de les institucions menorquines, podrà entrar en
servei. Gràcies, des de Menorca.

Ho va dir a l’inici de la legislatura i ho ha tornat dir avui, és
la legislatura del cicle de l’aigua, i sé cert que ha fet tot el
possible, tots som conscients que encara queda molt per fer,
i sobretot a la xarxa en baixa, que correspon als ajuntaments,
ho hem après molt bé aquest any. Fins ara, fins que no
tenguem aclarit aquest tema no podrem tancar correctament
aquest cicle de l’aigua, amb tot s’ha de reconèixer que també
alguns ajuntaments s’han posat una mica les piles en aquest
sentit, però reconeixerem conjuntament que el camí encara és
llarg.

Agraïm el seu suport a la Reserva de la Biosfera durant
aquesta legislatura, la primera vegada per part d’un govern
d’aquesta comunitat. És cert que no puc coincidir exactament
amb el que ha exposat el Sr. Martínez, perquè, si no vaig
errada, i ja em corregirà, Sr. Vidal, si m’equivoc, que
l’aportació econòmica de la Conselleria de Presidència l’any
passat es va fer extraordinàriament per a la celebració del 25è
aniversari de la Reserva de la Biosfera i enguany ja som dins
el 26è aniversari.

Sí que he de dir que ens preocupa el Decret de posidònia,
en quin sentit? És cert que aquest decret va ser una notícia que
ens va alegrar moltíssim i el consideram fonamental, però
també insistiré que manca vigilància. Hem aconseguit una fita
fantàstica i és la conscienciació de la ciutadania i per açò la
gent està més sensibilitzada i la gent estava també molt més
vigilant aquest estiu, vigilant on es posaven els vaixells i fent
denúncies a través de xarxes socials; crec que és molt bo,
potser ha estat una pressió més forta per a vostès, però crec
que és molt bo que la ciutadania hagi adquirit també aquest
compromís de vigilància i de denúncia.

És a dir, anem pel bon camí, Sr. Conseller, però hauríem
d’invertir més per evitar els fondeigs i per sancionar, sobretot
sancionar molt aquells que incompleixen.

Sobre la Llei de residus, coincidim que s’ha d’aprovar
aquest 2019, sí. Aquesta llei, juntament amb la de canvi
climàtic i transició energètica, són dues lleis fonamentals per
al nostre país o, almenys, aquesta és la meva sensació. Aquests
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darrers mesos hem viscut episodis dramàtics i complicats,
com les inundacions del Llevant de Mallorca i, evidentment,
l’apagada de Menorca, que no pos al mateix nivell que les
inundacions, pel tema de les morts, però bé, crec que aquests
dos fenòmens ens posen en alerta de com de greus poden ser
les afectacions del canvi climàtic en el nostre territori.

I no només açò, les plagues diferents que vivim també ens
indiquen alguna cosa i és que el nostre territori ha de reforçar
la vigilància de l’entrada de qualsevol espècie de fora.

Esperem que el 2019 sigui l’any del trasllat definitiu dels
fangs de Ferreries, sabem que no ha estat fàcil de solucionar-
ho, i agraïm el seu acompanyament i suport.

Sr. Vidal, per a nosaltres es troba al capdavant d’una de les
conselleries més importants d’aquest govern, ens encanta
presumir del nostre territori, però té un cost important en
diferents aspectes, per açò consideram importantíssim el
suport al sector primari, el paisatge meravellós que tenim és
gràcies a uns pagesos dedicats que han fet tot el possible per
al seu manteniment. Així que molt bé i molt ben rebudes les
ajudes que els puguem donar.

Sobre els espais naturals, al nostre parer és que hem de
limitar l’accés, fer-lo més controlat, sabem que aquest estiu
a Menorca s’ha restringit l’accés a Macarella, i sí que és cert
que en el començament hi va haver una mica de rebombori,
però ha resultat molt positiva per als visitants, potser per a la
gent de Menorca hi hagi hagut una mica més de crítica, però
sí que és cert que els visitants han estat molt, molt contents
amb aquest servei. Nosaltres pensam que els nostres espais
mereixen ser tractats amb respecte i sobretot tenint en compte
la seva capacitat de càrrega, no podem oferir la foto típica de
Macarella, d’una platja meravellosa, i que la gent arribi i que
no hi pugui ni entrar o que estiguin com a pinxes, per açò crec
que, sé que és potser és una mica difícil de dir, però s’ha de
limitar l’accés, s’ha de limitar.

I jo ja acabo la meva intervenció, gràcies, Sr. Vidal, i a tot
el seu equip per la feina que fan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara, pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Conseller, gracias a todos por su
asistencia.

Bueno, desde Ciudadanos tenemos unas cuantas preguntas
acerca del presupuesto y, en principio, es para ver si, por
favor, nos podría aclarar... porque usted ha comentado que ha
aumentado la partida en depuración, en abastecimiento de
agua, sin embargo nosotros, analizando el presupuesto, pues
vemos que en la partida 562A, esta partida es de 24.464.000
euros, que son 4 millones menos que en el año anterior, por

lo tanto no entendemos cómo usted comenta que ha
aumentado en abastecimiento de agua a los municipios,
cuando ha disminuido en 4 millones. No solamente ha
disminuido en 4 millones, sino que usted ha comentado que
con este presupuesto por fin sí, pues se va a hacer la conexión
Maria-Petra, se va a proyectar ya el Petra-Manacor, el
Manacor-Felanitx; es decir, ha empezado a nombrar un
montón de proyectos e infraestructuras de abastecimiento de
agua a municipios que, en principio, parecen ser las mismas
que comentó el año anterior, sin embargo el año anterior tenía
4 millones más, y no lo hizo, y este año, con 4 millones
menos, pues nos sorprende que diga que estas obras se van a
realizar.

También nos gustaría saber la conexión Maria-Petra, que
usted dice que hay 2,1 millones de euros en qué fase está,
porque si nos pudiera decir si se va a finalizar.

Y el resto, Petra-Manacor, Manacor-Felanitx, que ha
comentado, si es únicamente proyectos a futuro o si,
efectivamente, se  están pagando ya los proyectos y en qué
estado de ejecución está.

Y también nos gustaría comentarle si pudiera este final de
legislatura pues realizar un plan de final de legislatura de todos
estos proyectos que está comentando en abastecimiento de
agua a municipios, para saber la temporalización de lo que se
puede hacer ahora en seis meses o la temporalización a futuro,
y de lo que se va a hacer en estos seis meses y cuánto se va a
aportar, a pagar, y cómo va a quedar cerrado en esta
legislatura.

Después, en la partida 562B, que es saneamiento y
depuración de agua, usted ha comentado que también ha
aumentado el presupuesto, sin embargo en 2018 tenía un
presupuesto de 62.348.000 euros y, según lo  que está
publicado, este año tiene 61 millones, es decir, ha disminuido
1 millón de euros. Por lo tanto, no entendemos por qué dice
que ha aumentado, si nos lo pudiera explicar.

Y bueno, con 1 millón menos, según lo que pone el
presupuesto , usted ha comentado un montón de
infraestructuras que se iban a realizar en este años, en estos
seis meses que quedan de colectores, de depuradoras, ha
nombrado muchísimas, y realmente aquí tiene 1 millón de
euros menos para el Plan de infraestructura. Entonces, si nos
puede explicar de nuevo qué colectores y qué depuradoras y
un poco más sobre, no sé, cómo está este estado de ejecución
de las obras hoy en día.

Y también, por favor, si nos puede comentar si va a hacer
un plan de infraestructuras, aunque sea a final de legislatura, se
lo llevamos pidiendo desde 2015, un plan de infraestructuras
de legislatura. Usted siempre nos remitía al Plan hidrológico,
que se acabaría de cerrar y ahí estaría el plan, no, le pedíamos
siempre un plan de infraestructuras de legislatura, para saber
en estos cuatro años qué se podía esperar del conseller del
agua. Y si al menos con todas estas nuevas obras que usted
está comentando, nos pudiera hacer, decir sí o no, van a hacer
un pequeño plan de lo que queda de legislatura para al menos
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hacer una temporalización y una viabilidad económica acorde
a los tiempos. Entonces, si nos puede explicar por qué dice
que aumenta, si disminuye en 4 millones la 562A y disminuye
en 1 millón la 562B.

Después también nos gustaría que nos comentara en qué
partida, porque, la verdad, es que no la encontramos, en qué
partida y en qué código está la transferencia a ABAQUA del
canon de saneamiento, es porque no lo encontramos.

Y después si nos pudiera, por favor, explicar, y yo creo que
sí lo tendrá en la mente seguro, cuál es la transferencia que se
ha hecho del canon. Y después, de esa transferencia, qué
cantidad se va a los ayuntamientos y a qué ayuntamientos y qué
partida en cada ayuntamiento. Yo creo que usted lo debe tener
en la cabeza porque es importantísimo, y además ha hecho un
decreto para facilitar que esas partidas puedan ir más rápidas
y sean mejores. Por lo tanto, hay ayuntamientos que tienen una
depuradora que es municipal y que la cantidad depende de lo
que le quiera dar este govern a cada ayuntamiento. Nos
gustaría saber cuánto, qué cantidades hay, por saber en qué
medida ustedes consideran importante el desastre que hay en
la depuradora de Manacor y otras depuradoras que funcionan
muy mal y necesitan de esas partidas del canon.

Después también nos gustaría comentar en la partida 571A,
donde pone transferencias al consejo, si habrá alguna partida
para la planta de residuos de Es Milà y la planta de residuos de
Ca Na Putxa. Sabemos que usted se comprometió a hacer unas
transferencias, al menos a Ca Na Putxa, sabemos que son dos
plantas que son un desastre, que es un delito medioambiental
continuo lo que hay allí, y nos gustaría saber si desde el
Govern harán algún convenio también con Es Milà, para ayudar
a pagar ese desastre  que hay y ayudarles a remontar, Ca Na
Putxa y Es Milà.

También me gustaría saber si en esta partida 571A, se
recoge el pago para la gestión de lodos de Santa Eulalia. Me
gustaría saber cómo está el tema y si efectivamente, en esta
partida también se recoge el pago de esta gestión que se hizo
y todavía no se ha cobrado.

También preguntarle acerca de..., vamos a ver, los fangos
de Menorca, los fangos contaminados de Menorca desde 2016
creo que tienen una partida en los presupuestos y veo que
vuelve a tener una partida en los presupuestos, porque no se ha
realizado el trabajo. Entonces me gustaría que nos dijera
también para tenerlo más claro , en qué código y en qué
programa está esta partida, porque me imagino que ya no
solamente será para el traslado de los lodos, sino que también
será para la reconversión del paisaje que ha sido maltrecho por
estas balsas. En qué partida y en qué código está lo de los
lodos, y si efectivamente, por favor se va a realizar, que nos
gustaría saberlo.

Después, ya acabo, también nos gustaría saber en qué
código, porque la verdad el programa 718A, creo que ahí está
recogido en linea y nos gustaría saber qué presupuesto tiene
en linea, porque no está concretado en el programa 718A. Y
a ver si nos podría decir si considera que está bien dotado.

Y por último, usted nos explicó en el Decreto de ayudas
para los damnificados de la riada del Llevant, que
efectivamente los payeses no profesionales no podían recibir
ayudas de Europa, porque son para profesionales, pero que
todas estas fincas de las personas que habían resultado
damnificadas, sí que tendrían ayudas como particulares, para
ayudar a que todos los daños que han podido tener, no se
podría hacer a lo mejor como explotación agraria, pero sí
como particulares. No sé, si nos pudiera explicar un poco si
efectivamente al final se  recoge en este presupuesto esas
ayudas que en el presupuesto no se habían tenido en cuenta,
debido a que solamente parecía que iban a ser damnificados
los profesionales y por Europa. Si efectivamente van a poder
recibir todo el mundo las ayudas que necesiten, aunque sea
como particulares.

Y por último, nosotros desde el principio de legislatura
hicimos una iniciativa para modificar el..., -acabo ya-, para
modificar el Plan hidrológico que se aceptó, se aprobó, y era
para cumplir con la normativa del agua, de que todas las zonas
sensibles, como pudieran ser esas zonas donde las
depuradoras vierten a torrentes y que después pasa por encima
de un acuífero esas aguas, pues se  nos aprobó que estas
depuradoras tendrían tratamiento terciario. Y me gustaría
saber si efectivamente se ha hecho algo, si estas depuradoras
que sabemos que han trabajado siempre con un tratamiento
secundario, y además depurando mal, se ha hecho un plan, se
ha hecho algo, una revisión, un estudio para que puedan tener
un tratamiento terciario, puesto que vierten las aguas a
torrentes, torrentes que pueden filtrar después a los acuíferos
aquello que lleven las aguas.

Y nada más, ya seguiré después. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Silvia Limones, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias al Sr. Conseller
y al equipo que le  acompaña por las explicaciones que han
dado. Y en primer lugar querría comentar que nos parece muy
adecuado el aumento que se ha producido del presupuesto en
esta conselleria de un 5,75%, pensamos que esto permitirá
desarrollar dos leyes fundamentales que se están tramitando
desde esta conselleria, que son la Ley agraria y la Ley de
residuos, que buscan encaminar nuestras políticas hacía un
modelo más sostenible medioambientalmente.

También permitirá la redacción del nuevo ciclo del Plan
hidrológico, la creación de las nuevas reservas marinas, la
ampliación, como se ha comentado, del Parque Nacional
Marítimo-Terrestre de Cabrera, seguir trabajando por la
conservación de la posidonia, la ampliación de nuevos
espacios naturales protegidos y de relevancia ambiental. Y
también destacar lo que se ha comentado de la recuperación
del personal que se ha llevado a cabo desde esta conselleria y
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que también se puede ir reponiendo más personal, si es
necesario.

Y también hacer referencia al fondo extraordinario que ha
comentado de 29,8 millones para intentar reparar en la medida
de lo posible los daños que se han provocado en la tragedia
que se ha sufrido en la comarca de Llevant, que siempre
gestionar una tragedia es muy dificultoso y doloroso, pero
bueno, si se  puede intentar comprometer fondos
extraordinarios para intentar minimizar los daños, pues
siempre pienso que se puede estar agradecido en la ayuda
económica que se pueda llevar a cabo desde esta conselleria.

En cuanto a la subida de las direcciones generales, pues
también comentar la de Recursos Hídricos, se ha comentado
que es la mitad del presupuesto de la conselleria con 108,3
millones de euros y que esto permitirá seguir desarrollando
las políticas de mejora de la red de saneamiento también,
como ha comentado, principalmente en Ibiza, que es la isla
que a mi más... También desarrolla las políticas del ciclo del
agua, de limpieza y mantenimiento de los torrentes, que
consideramos que es una política muy importante que se tiene
que seguir llevando a cabo. Ha comentado los quilómetros de
limpieza que ya se han desarrollado en el anterior presupuesto
y en los anteriores presupuestos, pero esta es una de las
políticas que pienso que se debe desarrollar con contundencia,
porque es muy importante tener un buen mantenimiento de los
torrentes para poder tener una buena previsión de posibles
hechos que se den, estar preparados para que no sucedan. Ha
comentado alguna de las obras que se harán de mantenimiento
de torrentes, como las obras previstas en Palma, o la
construcción de muros en Sóller. Y también destacar el
aumento de 5,5 millones para el programa de saneamiento y
depuración de agua.

Destacar también el aumento del 1,7% respecto al 2018
del presupuesto de ABAQUA, que es el instrumento más
importante de esta conselleria. Las obras que se van a hacer en
la EDAR de Inca, la conexión de Maria-Petra, y todas las obras
de mantenimiento y explotación de depuradoras que son
cruciales y que se vienen haciendo ya, pero que hay que seguir
llevando a cabo para tener un buen mantenimiento de estas
depuradoras, precisamente también destacar las nuevas
inversiones en infraestructuras que ha detallado. Y la
reducción de la deuda que ha comentado de ABAQUA también
la vemos muy importante, porque como ha comentado esta
reducción de deuda permitirá que desde esta entidad de
ABAQUA se pueda tener una mayor capacidad para hacer
inversiones.

En la Dirección General de Educación Ambiental, pues
destacar el aumento de un 21% del presupuesto respecto del
año anterior y la Ley de residuos que es la principal medida
que se va a llevar a cabo desde esta dirección general, que la
consideramos una ley pionera, valiente y que, junto con otras
leyes que se están llevando a cabo por parte de otras
consellerias de este govern, como la que se ha comentado de
cambio climático, pensamos que son dos leyes muy valientes
que serán muy importantes porque van hacia un cambio de

modelo en nuestra gestión de residuos y hacia... de medio
ambiente en nuestras islas.

Se ha destacar también, bueno, lo que has comentado del
programa SINGER, para conocer la necesidad de gestión de
los residuos y la colaboración con los ayuntamientos para que
se pueda desarrollar adecuadamente esta ley que está prevista. 

La Dirección General de Espacios Naturales, también se
ha destacado que desde 2017 se ha aumentado en 15 millones
la diferencia en inversiones; aquí se destaca la ampliación del
parque nacional de Cabrera, que supone todo un reto para esta
conselleria; el desarrollo del decreto posidonia, que lo vemos
fundamental sobre todo en áreas como las aguas de Ibiza, que
sufrimos un problema importante con los barcos que están
allí, y es importante lo que ha comentado también la Sra. Font,
que hay más concienciación entre las personas y se producen
más denuncias, y creo que en este sentido es en el que se debe
continuar el trabajo de protección de la posidonia.

La lucha contra incendios, también se ha destacado que se
ha hecho un buen trabajo en este sentido, porque hemos
sufrido muy poco..., o sea, gracias a que hemos sufrido muy
pocos incendios, y que continúe así; creo que esto es debido
a un buen trabajo que se ha hecho. El paso definitivo para la
protección del parc de Es Trenc también lo  consideramos
algo muy importante. Y, bueno, la cantidad que se presupuesta
para proyectos de Reserva de Biosfera, que es un apoyo desde
esta conselleria, también. En cuanto a la conservación y
mejora de los espacios naturales, el aumento de un 2% en el
presupuesto de lucha contra incendios de IBANAT. 

Y... y las políticas para paliar los problemas que sufrimos
con las especies invasoras, también; ha comentado que en
Ibiza se está reduciendo la población de serpientes, y son unas
políticas que tenemos que seguir llevando a cabo, porques
estas especies invasoras están causando bastantes problemas
y es una política importante, la que tenemos que llevar a cabo. 

Desde la Dirección General de Agricultura y Ganadería ha
sufrido un aumento de 17 millones, y aquí considero
importante el apoyo a los investigadores y que se haya llevado
a cabo el plan de contención de la Xylella y que se siga
luchando contra la Xylella. Importante también los programas
de incorporación para jóvenes, y las partidas que ha
comentado para FOGAIBA y SEMILLA, que suponen toda una
serie de medidas de apoyo con fondos propios a las cofradías
de pescadores, a los agricultores, a los ganaderos y, en
general, al sector primario, que esto permite que nuestro
territorio esté mejor... mejor conservado, y hay que seguir
invirtiendo en el apoyo a este sector.

Y, por último, los presupuestos de la Dirección General de
Pesca y Medio Ambiente también sufren un aumento de 2,3
millones, y aquí hay que destacar las políticas para potenciar
nuevos planes de gestión para conseguir una explotación más
sostenible de los recursos; el mantenimiento de las reservas,
que es un objetivo capital de esta dirección general, de las
ocho reservas marinas que tenemos; y la potenciación y la
mejora del laboratorio de investigaciones, y la regulación y la
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gestión de las 46.000 licencias de pesca recreativa para saber
qué está pasando mejor en nuestro entorno; seguir apostando
por la comercialización y la promoción de los productos
pesqueros para conseguir una pesca más sostenible.

Por último quiero hacer mención a las prospecciones, que
ha dicho que siempre hacemos mención al problema que
teníamos, y que parece que está más cerca que ya no tengamos
que hacer más mención a esta amenaza con las medidas que
está tomando el Gobierno estatal.

Por último también se ha de destacar la compra de
vehículos y la incorporación de agentes de medio ambiente
que se ha llevado a cabo desde la Secretaria General y, nada,
no haré ninguna pregunta. Quiero comentar que nos parece un
presupuesto correcto que permitirá seguir con las políticas
continuistas que se han llevado a cabo desde esta conselleria,
y que..., bueno, nos parece adecuado. 

Nada más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Limones. Contesta ara el conseller.

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

Moltes gràcies a tots. Intentaré en la mesura del possible
ser didàctic i intentar explicar-ho i resumir-ho tot.

M’agradaria agrair les paraules de la Sra. Limones,
d’agraïment de la tasca del meu equip, i agrair també l’esbós
que ha fet del pressupost. 

El Sr. Gallardo crec que ha donat un punt que és real: en
aquesta història..., en una història, una narració, sempre hi ha
una introducció, un nus i un desenllaç, i tu vas escrivint i vas
afegint. Si em permeten, quan un va redactant, va escrivint i va
fent punts i seguits, i el que volem deixar en aquest pressupost
és un punt i seguit per continuar fent feina, no volem posar un
punt i final, posam un punt i seguit per seguir escrivint aquesta
història de canvi en la política ambiental, en el cicle de l’aigua,
en la protecció dels nostres espais, en el suport als  nostres
agricultors. Els problema, i amb això vostè ha donat en el clau,
és que no partim d’un redactat com nosaltres volen deixar un
punt i seguit a qui vendrà, a l’equip que continuarà aquesta
tasca; venim d’un equip que va esborrar, que va suprimir, que
va destruir, i que va perdre capital que (...) no es pot recuperar
tan fàcilment. Perquè tu pots tornar recuperar aquella plaça,
aquella persona amb un nombre, però el que sabia aquella
persona, ho pots recuperar? Què val aquell coneixement? Què
val aquella seqüència de dades que hem perdut, que ens
ajudaria a explicar què passa? Què val això? Aquesta pèrdua de
capital, aquesta descapitalització, aquell moment de falta
d’inversió a les nostres depuradores... Què haguéssim fet si
haguessin arreglat aquella peça que no hagués rebentat ara?
Aquella inversió que potser eren 10.000 euros de substitució
d’uns ploms, d’un tema elèctric, que s’ha convertit al cap de
quatre o cinc anys en una avaria que ens costa milions d’euros.

Això és el que ens hem trobat, i no ha estat un punt i seguit, ha
estat un punt i esborrat tot el que hi havia. I reconstruir costa
més; destruir, com vostè deia, és molt senzill.

I aquí enllaç amb la meva companya de MÉS per Menorca.
Evidentment que la posidònia ha estat cabdal en aquesta
legislatura, que hi hem fet molta feina i que hi ha molt per fer,
i alab, i jo crec que un dels èxits socials, el gir... Jo sent mon
pare que parla de posidònia; és fantàstic. Mon pare abans
parlava d’aquella alga que molestava i que embrutava la platja,
i ara quan ets a la platja assegut sents aquell al·lot: “Mira, això
és posidònia”. S’ha generat consciència, i en el futur se’n
generarà més. I hem de millorar, sí, i hem de fer autocrítica de
coses que no han funcionat, també, però hem de ser
conscients de la passa que hem donat. És a dir, aquest decret
l’altre dia -és que ens criden de pertot- érem a Canàries
explicant aquest decret; hem anat a Brussel·les; la setmana que
ve serem a Barcelona; a diferents congressos internacionals.
Perquè hem fet una passa i hem marcat una diferència. I ser els
primers a recórrer un camí té unes conseqüències, que de
vegades t’equivoques o que de vegades no cobrim aquelles
expectatives, però benvingudes siguin aquestes expectatives
que s’han generat. Hem fet un canvi. 

Jo estic convençut que tothom voldria el cent per cent de
seguretat ciutadana, que no hi hagués un robatori mai, que
tenguéssim un policia a cada cantó, que estiguéssim súper
tranquils; però desgraciadament no tenim cada dia un control
que ens asseguri que tothom du el cinturó de seguretat posat.
Mira que fa anys que és obligatori dur el cinturó de seguretat
posat als vehicles, i cada dia veus persones que no el duen
posat, i no hi ha un policia per posar-li  una multa en aquell
moment, i mira que n’hi ha. Per tant hem d’avançar, sí; hem de
posar més recursos, sí; però hem de ser conscients de la línia
de treball que hem obert.

25 aniversari de la Reserva de la Biosfera, un plaer; 25
aniversari d’un canvi de model, una reserva de la biosfera
acompanyada d’un pla territorial, que a molts els pesa, que ha
marca una diferència, on el sòl rústic és diferent a Menorca,
on l’activitat agrària té un futur, perquè aquella decisió política
que el sòl rústic no fos urbanitzable arreu marca que l’activitat
agrària pugui continuar i tengui una rendibilitat, i això ho
volem exportar a Mallorca i a Eivissa. Amb enveja miram
aquest model, aquesta reserva de biosfera que ens ha duit a un
model agrari molt diferent del que nosaltres tenim a la resta
d’illes, i per tant seguirem fent feina en reserva de la biosfera,
col·laborant amb la petició que ens consta que ens han fet,
amb aquests 40.000 euros. Evidentment no discutirem xifra
amunt, xifra avall, però evidentment l’any passat hi havia un
ingrés extraordinari. Però jo no em quedaria només, és a dir,
compromís, però hi hem estat, hi hem estat amb el compromís
de fer el document d’ampliació de la Reserva de la Biosfera,
celebrem-ho, ho hem fet amb aportació d’aquest govern, amb
planificació.

Vostè em parlava, Sr. David, dels plans de gestió, escolti,
és que amb un pla de gestió fem el PRUG i tots els LIC a la
zona nord, en comú, és que amb un document aglutinam
probablement més abast que la resta d’illes de la complexitat,
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i assumim aquest repte perquè la Reserva de la Biosfera no
només és medi ambient, amb això hi estam d’acord. Per la
nostra part li puc assegurar que ens hem compromès i que
farem feina.

La Llei de residus, Sra. Patrícia, evidentment esper la seva
col·laboració per a aquest gir que serà capdavanter i que tants
d’ulls ens miren. Els deman que escoltin a tothom, que vostès
aquests dies rebran moltes visites, rebran molta informació,
contrastin i tot el que sigui per millorar la llei, benvingut sigui,
benvingut; volem avançar en aquest sentit.

Feien referència a l’episodi del cap de fibló de Menorca,
si em permet així m’han transmès des de la Direcció Insular
d’Agricultura, ahir parlava amb el nou conseller just havia pres
possessió, per tant, havíem perdut el referent en aquell
moment, però vàrem tenir una conversa on no tengués dubte
que estaríem al costat, i supòs que seguirà el mateix esquema
que hem seguit nosaltres a Pollença, i aprofit també per
contestar a Pollença, o a Sant Llorenç o altres incidents que
hem tengut.

Les normatives en temes de suport al sector agrari en
catàstrofes estan molt marcades pels reglaments, hi ha un
reglament europeu que estableix quin, què pots ajudar; per
què? Perquè l’agricultura ja està molt marcada i té tota una
sèrie d’ajudes i Europa marca uns màxims d’ajuda que pot
rebre una persona o una explotació agrària, per tant, hem
d’informar perquè aquesta desgràcia no compti dins aquestes
ajudes. Per tant, el que es fa habitualment és fer un cens, saber
primer quins danys tenim, a partir d’aquest cens es fa una línia
d’ajudes que es comunica a Europa, perquè no compti dins
aquesta motxilla d’ajudes que pot rebre aquell pagès, perquè
a més de tenir la desgràcia d’haver tengut aquell episodi
després l’hem de castigar que no pugui demanar ajudes per fer
altres coses? Per tant, hem de fer que Europa ens autoritzi que
no li compti dins la motxilla d’ajudes i després, evidentment,
el pagament, s’han posat dates a Menorca, amb el Consell
estam iniciant aquesta mirada de danys, va fer una resolució la
presidenta del Consell de Menorca per fer aquesta declaració
de danys ja que la competència d’Agricultura, en aquest cas, és
seva, els tècnics de FOGAIBA col·laboren amb els tècnics del
Consell a fer aquestes inspeccions i esperem que es treguin
una línia d’ajudes i evidentment allà ens hi trobaran.

Parlaven també de la limitació del control dels accessos
als espais naturals protegits; evidentment, l’exemple de
Macarella, l’enhorabona al transport públic com una
alternativa, i la reducció de l’impacte. Aquells que volen sumar
més vehicles, aquells que volen sumar més pressió a aquests
espais o aquests que ho volem fer d’una manera ordenada i
també tenint el transport públic com a bandera. És una
diferència de dos models, Sr. Vidal, vostès a Mondragó volen
que tenguem més carretera, volen que facem més
aparcaments, volen que incrementem la pressió sobre la platja;
hi ha alternatives, facem feina junts i trobem alternatives per
a una mobilitat molt més sostenible.

Ja que he parlat de vostè, Sr. Vidal, agafaré el gruix de la
seva intervenció, intervenció que he de dir que no m’ha

sorprès. Del Partit Popular he tengut tres interlocutors
aquesta legislatura diferents en pressuposts i sempre amb els
mateixos mites, record la primera intervenció, les inversions
immaterials eren un crim, però li vàrem haver d’explicar al Sr.
Company que a les inversions immaterials hi havia els
helicòpters, els mitjans aeris que actuaven en els incendis. A
la Sra. Misericòrdia li vàrem haver d’explicar que estava com
a representant, com a diputada, que només ens parlava del seu
ajuntament. I ara vostè ha repetit el mateix error, em parla de
Santanyí de forma vetllada, però tranquil li respondrem,
parlarem de Mondragó i parlarem de l’aigua del seu municipi,
no es preocupi, tot i que li he de dir que vostè ha tengut més
responsabilitat en la distribució d’aigua al seu municipi que jo
mateix.

Reconeixerem, em sembla bé i l’honra que reconegui que
aquests pressuposts són millors, faltaria, és evident, les dades,
l’increment. Entenc que tal vegada, Sra. Ballester, no els
quadrin algunes partides perquè vostès tenen el programa i
nosaltres també, com a fet anava diferenciant constantment
incorporàvem els plurianuals o els projectes d’ITS. Per tant,
aquestes baixades a mi no em qüestiono d’on ve el doblers, no
sé si ve, el doblers que rep la conselleria, no sé si ve de l’IVA,
si ve de l’impost de successions o ve d’on ve. Per tant, l’únic
que he intentat per ser més clar és matisar els ingressos que
vénen de l’impost de turisme sostenible perquè són ingressos
de la comunitat que després es reverteixen. Per tant, aquestes
baixades que vostè deia en aquells capítols són pujades perquè
hem de comptar els ingressos d’ITS que després li anava
annexant a la presentació. Després li contestaré i li detallaré
específicament.

Sr. Vidal, vostè em parlava del Pla hidrològic, em parlava
d’una planificació de les infraestructures, em parlava de si
havíem avançat, em parlava de municipis que havien begut
millor aigua. Miri, farem una prova, agafi, se’n vagi a Eivissa
i ho demani, a qualsevol poble d’Eivissa, a qualsevol. No, no,
hi vagi, vagi, parli amb el poble de Sant Joan que té la connexió
feta, parli amb els seus companys de Santa Eulària, que no la
volien emprar, però ara bé que l’empren, parli amb Eivissa Vila
de la qualitat, parli amb Sant Josep que tenien aigua salada, que
ara tenen accés a l’aigua dessalada; si vol parlem de Mallorca,
també em sembla bé, parlem amb els ciutadans de Calvià que
tenien en risc el seu subministrament perquè tenien la
dessaladora d’Andratx que no podia donar aigua a Calvià, i
tenia la dessaladora de Palma que no podia donar aigua. Com
es pensa que vàrem fer un miracle? Com vàrem multiplicar el
pa i el vi i sortir l’aigua per miracle? No, l’aigua va sortir de
les dessaladores i va sortir de fer un manteniment i de posar
la dessaladora de Palma, que vostès tenien abandonada, en
marxa De fer que la dessaladora d’Andratx pogués donar aigua
a Calvià amb un bypass en coordinació amb l’ajuntament. Ho
he d’agrair, és a dir, és feina també dels ajuntaments que
s’empoderen, dels ajuntaments que col·laboren a millorar
aquesta aigua. 

Si no parli amb l’Ajuntament d’Inca que també passava una
canonada pel costat i no està connectada a la xarxa en alta, que
ara mateix té una connexió i pot agafar aigua. Parli vostè
mateix de la qualitat de tota l’aigua que reben també d’aquella
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dessaladora d’Alcúdia que vostès tenien aturada i tots aquests
municipis als quals dóna. Parli amb els municipis, parli amb
els batles. No se’n recorda? És que ja... és clar, em preocupa.
El Partit  Popular ha plogut, i repetim el tòpic, no ens
recordam de la sequera. És espectacular, Sr. Vidal, fa dos dies
que hem tengut una sequera i és veritat que hem tengut aquests
dies episodis molt durs, però vostè ja no es recorda d’on
venim?, no es recorda tot el que hem fet en dessaladores? La
dessaladora de Ciutadella la foto més dura que he vist en la
meva vida quasi en temes d’aigua, un tap, és que era un tap, un
tub enorme que era un tap, que no donava enlloc. Doncs miri,
ara dic que ara mateix a Ciutadella tenen la connexió a Son
Blanc i estam redactant projectes, sí, molts de projectes que
redactam, per què?, perquè vostès no en deixaren cap al calaix
i els projectes duren moltíssims anys.

Aquí és el problema, que si no es redacten les coses
després algú les ha de tramitar, algú les ha de licitar, algú les
ha d’executar. Vostès només pensen en el ladrillo, perfecte,
però abans de posar el ladrillo algú ha d’haver fet moltes
passes i vostès sempre diuen que nosaltres tenim més
pressupost, sí, li reconec que tenim molt més pressupost, però
és que vostès tramitar, que no val doblers, no ho feren, és que
el projecte de xarxa en alta els deixaren caducar, és que no els
tramitaren. Vergonya li hauria de fer fer-me aquesta pregunta
i més sent d’on és.

Aquesta present legislatura posam en marxa el projecte
Maria-Petra amb totes les dificultats administratives que du
això, evidentment; negociam les expropiacions i per això ens
hem enredat, i ho reconec, però aquest conseller ha volgut
arribar a acords, hagués pogut passar el rodillo, d’acord, però
si puc arribar a uns acords amb els propietaris, sis propietaris
que es veuen afectats per aquest traçat hi puc arribar a un
acord, si puc arribar a un acord amb l’Ajuntament de Llubí, de
Santa Maria on hem de posar el dipòsit de distribució, intent
arribar a un acord, sí.

Estam redactant, Sr. Vidal, redactant, perquè vostès tenen
un dibuix, que el tenim tots, des de fa anys i anys de com ha de
ser la xarxa en alta; sap la diferència entre vostès i nosaltres?
Que nosaltres encomanam la redacció dels projectes. Una
cosa és una línia, que vostè agafa un boli, la dibuixa, junta pels
camins que ha de passar i una altra cosa és un projecte
executiu. En aquesta casa, doncs, deixarem en aquesta
legislatura feim feina per tenir Petra-Manacor, Manacor-
Felanitx, Felanitx que són a prop, estarà preparat el seu
ajuntament per rebre aigua en alta? Tendrà els dipòsits
reguladors? Haurà de fer desconnexions en els seus
subministradors? Sí que he vist el diari d’avui, sap quant fa que
feim feina amb l’ajuntament? Quatre anys, quatre anys que
l’ajuntament no pot tenir queixa de la col·laboració. Ahir
mateix el batle, ahir mateix aquí baix, ens donava les gràcies
perquè el vàrem advertir, teniu un desastre, actuau, començau
a connectar-vos perquè arribarà l’aigua en alta passarà pel
costat i no estareu preparats per rebre-la, que això és un
drama.

Vostès pensen en xarxa en alta, però han de pensar en
comú i aquesta lliçó l’han d’aprendre, a Eivissa l’hem apresa,

es pensava un sistema en alta que després no arribava enlloc a
segons quins llocs i hem hagut de fer actuacions de connexió.
Són obres que no llueixen, obres que no inauguram, però
obres que donen aigua i que fan que quan s’obri l’aixeta surti
aigua potable i aigua de qualitat per als nostres ciutadans.

Per tant, Sr. Vidal, trepitgi un poquet més el territori i
s’adonarà que hi ha molta gent que té millor aigua ara que
abans, i em sap molt de greu que per als ciutadans del seu
municipi encara no hagi arribat, però hem de reconèixer entre
tots, autocrítica, que no hi siguem. A més de fer palmas arena
que ja li ho vaig dir era valor d’un palma arena igual a xarxa en
alta. Això ja li ho vaig dir. Li vaig dir les prioritats, Sr. Vidal,
prioritats, i evidentment vostès en varen tenir unes altres,
nosaltres en tenim unes altres.

Em parla de les ajudes als pagesos. Jo ara li contaré una
història, vostè amb el cap em dirà si sí o si no. Què diria vostè
si jo retiràs l’ajuda a llavors als nostres pagesos? Què diria
vostè  si jo llevàs el programa d’alfals als nostres pagesos?
Què diria vostè si jo llevàs el suport a la genètica, a la millora
de les explotacions ramaderes? Què diria vostè? Em posaria
a parir, no?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Eh? No. Perdoni, to t això és el que va llevar el Sr.
Company en la seva legislatura i nosaltres ho hem recuperat.
Això és la diferència. És a dir, aquest conseller ha generat no
només ajudes noves, ha recuperat les ajudes i a més a més n’ha
creat de noves. Amb l’impost de turisme sostenible
reconeixem les explotacions noves, aquelles explotacions per
se. Vostès s’omplen la boca d’estar devora el sector agrari, se
n’omplen la boca, els nombres estan de la nostra part.

La realitat pugui ser, vostès a l’estil Trump, construïm
postveritat, diguem 1.000 milions de vegades “no reben les
ajudes” i ni sap vostè el que m’ha demanat. És que m’ha
demanat per la PAC del 2017, escolti, què està demanant?, la
PAC de... si ja hem fet l’anticip de la del 2019!, i ja l’hem
pagat!

Vostè mescla ous amb caragols i això demostra que li fan
un panfleto, un lema i el repeteixen com a lloros, però
després seguiré i li donaré dades.

I parlem de dades, parlem de dades, passem al Pla de
desenvolupament rural, mite i gran teorema: no pagam els
pagesos, idò tenc un problema, ara hauré de fer, hauré de
parlar amb el senyor de FOGAIBA a veure on ha enviat e ls
milions d’euros. Si enguany tenim 60 milions d’euros de
suport al sector agrari, si del PDR es diu que n’hem pagat 50
i acabarem l’any pagant-ne 62, escolti, tenc un problema,
m’han volat 62 milions d’euros que no sé on han arribat. És a
dir..., ho hauríem de fer mirar.

Per tant, siguem rigorosos, això és un parlament i s’ha de
seriós i s’ha de preparar les intervencions i no m’ha de venir
amb quatre clixés barats a fer quatre titulars. Jo entenc que és
la seva feina i entenc que hi haurà pagesos que es queixaran i
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li don una raó: que alguns encara tenen ajudes pendents i ho
explicaré, i ho explicaré, amb diferències.

Els he dit que anàvem pagant i que acabaríem l’any amb 62
milions de PDR pagat i els he dit que vostès, per exemple, la
línia que sempre diuen és la de modernització, que és la línia
que reconeixem que és la línia en què no estam complint els
nostres objectius, és la de joves passada, perquè ja estam en
les 500 sol·licituds i tant de bo quedin perquè això és
l’important per al sector. En marges hem esgotat el pressupost
que hi havia, vostès deixaren un pressupost..., és a dir..., i
l’hem hagut d’incrementar i haurem arribat vostès amb
l’anterior PDR 2 milions i mig, per a marges; nosaltres ja en
duim 9 de posats, diferència substancial.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Si em permet..., si em permet,... estic..., Sr. Vidal, escolti
i aprendrà un poquet o no, però bé, jo ho intentaré.

Dels 6 milions per a modernització d’explotacions aquest
govern té previst gestionar-ne 37. Entén vostè que no és el
mateix gestionar 6 milions d’ajudes a modernització que 37?
Entén vostè que no és el mateix gestionar 376 expedients -
376- devora gestionar 1.700 expedients de modernització
d’explotacions? Ho entén vostè? I entén vostè que no és el
mateix? Ja haver pagat 17 milions quan duim dos anys amb el
PDR devora els que pagaren vostès en tot el període.

Per tant, els fets són els nombres. En Pla de
desenvolupament rural som la quarta comunitat, segons
l’Estat, que hem pagat més, en percentatge, i en pagament de
la PAC vostès sempre tenien un mite, l’altre gran mantra del
Partit Popular en agricultura: som els primers a pagar la PAC.
És clar, tenien el PDR aturat, no feien res més de PDR i
tenien una PAC que ja s’havia ajustat a l’anterior legislatura,
per tant només programaven els pagaments. Fantàstic, eren els
primers. Nosaltres ho hem estat també enguany els primers,
sí, i què? L’important és que l’ajuda arribi al sector, el que
vàrem dir: que arribi bé i quan toca. I no treure pit de coses
que no tenen sentit.

M’ha parlat de Cabrera i del suport al sector pesquer. Ha
sentit les ajudes a les confraries de pescadors com s’han
incrementat. Sap de les reunions que ha tengut el director
general a Cala Figuera. Sap perfectament que coneixem i que
hem xerrat amb tots els patrons majors, no es pensi vostè que
no hem parlat amb ells i els vàrem dir: “escoltau, farem
l’ampliació”, i hi havia una proposta damunt la taula. Vostè
creu que la proposta que va sortir és la proposta inicial que
tenia aquesta conselleria o que es proposava per part dels
grups ecologistes? No.

Vostè mira el dibuix i veu que hi ha hagut una evolució i,
per què hi ha hagut una evolució? Perquè hem generat un
consens, és a dir, els pescadors varen participar en les
reunions, varen donar la informació al director general de
Pesca, varen fer reunions amb el director general de Medi
Ambient i vàrem arribar a acords i vàrem fer uns fòrums amb
tècnics experts en tota la proposta i va sortir una nova

proposta. De la proposta inicial d’Oceana es fa una proposta
nova que recull les principals reivindicacions dels pescadors
de Cala Figuera. Sí, i recull això.

Una altra cosa és que aquests pescadors mal assessorats
estiguin encara reclamant pesqueres que el Partit Popular els
va llevar, complint normatives europees, on ja no hi podran
pescar mai i no s’ha d’enganar la gent perquè es generen unes
falses expectatives. No en donaren cap vostès d’informació als
pescadors el dia del Canal de Menorca quan va caure aprovat...
no els digueren res, eh?, ho varen haver de veure al BOE.

Per tant, el sector pesquer ha estat escoltat, s’ha modificat
la sol·licitud i vostès mateixos els digueren -això sí, els mal
assessoraren- que mai no hi hauria l’ampliació del Parc de
Cabrera. Idò sí, senyors, està en exposició pública i hi haurà
l’ampliació de Cabrera amb un fet que beneficiarà el sector de
la pesca -beneficiarà el sector de la pesca-, els pescadors
professionals, aquells pescadors també artesanals, no hi haurà
el que vostè diu.

Si vol, també parlàvem de dades de pescadors o dades de...
pagesos, senyor, farem una cosa senzilla: quan surti d’aquí
miri les dades de..., hi ha unes dades oficials penjades de llocs
de feina al sector agrari, si n’hi ha manco que quan vaig
començar li pag un sopar, si és a l’inrevés me’l paga vostè a
mi. Crec que em deu un sopar.

El Parc Natural de Mondragó, primer parlarem d’Es Trenc,
hem dit que faríem els aparcaments i he reconegut que quan tu
fas un parc natural afloren els conflictes que allà hi ha. Un
quan vol posar ordre a un lloc on no hi ha hagut ordre afloren,
afloren els conflictes, afloren les... com diria jo?, les
decisions que ningú no ha qüestionat mai. Per què passa això?
Perquè tota la vida havia estat així, perquè sempre s’havia fet
així. Quan tu poses ordre o quan tu intentes mirar què passa
surten tots els conflictes que hi ha i a Es Trenc han sortit, sí,
en la gestió dels xibius il·legals i tomats, amb bon criteri per
Costes, governada pel PP. Jo, completament d’acord amb el
criteri, però... tenguem clar qui ho va fer. S’han posat uns
xibius diferents, s’ha reduït la pressió humana damunt la platja.
Tenim un problema greu ambiental de pèrdua de platja que
volem afrontar. Per això fem el seguiment, capacitat de
càrrega, aparcaments dissuasius, tot un conjunt de mesures...,
un centre d’interpretació, vigilància, és clar que sí, quan neix
un parc neix amb conflicte perquè es posa de relleu tot el que
allà passa. Hem posat la lupa i hem aixecat les estores a Es
Trenc.

Aquí em parlava de posidònia, després ja faré una altra
intervenció en què faré menció a la posidònia, però vostès
també tenen aquest mantra, quan hi ha diferents impactes hem
d’actuar damunt tots els impactes que tenim damunt al
posidònia. Vostès se  senten només..., és  a dir, escolta, un
emissari genera un impacte, com si jo tapàs la resta, d’acord,
l’emissari genera uns impactes damunt la posidònia quan es
construeix i després, escolti, haurem de prendre mesures,
prenem mesures, ens autoposam mesures, hi ha controls, però
això no fa que no hi hagi els altres impactes. Vostès diuen:
“com que n’hi ha un no vull veure la resta d’impactes” i fan
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aquest discurs de victimisme del sector nàutic. No. Escolti,
per protegir la posidònia hem de tenir en compte tots els
impactes, i ja li he dit que no és el mateix una depuradora que
una dessaladora, que en la seva intervenció ho ha fet. No és el
mateix un tema de clorurs que no impactaran damunt la
posidònia, que un tema de nitrats  que si no hi ha ventilació
podria ser que fes un tema que... d’eutrofització de les aigües
en aquella zona si fos una zona molt tancada.

Escolti, siguem seriosos i diguem les coses amb rigor.

I per això, del torrents li he de reconèixer... que li propòs
un acord, miri, farem un acord i no intentaré fer dramatúrgia
damunt això, perquè m’ha enfadat molt la seva intervenció i no
intentaré ser... controlar les meves paraules, davant una
indignació unes paraules de consens. Per què no pactam
mantenir aquests 2,7 milions d’euros en torrents? El faran
vostès, aquest esforç? Perquè li he de recordar les dades de
neteja de 2014 i de 2013? 2 quilòmetres el 2013. No, és que
és absurd. Nosaltres tenim 2,7 milions que ens permeten fer
un 10% cada any dels torrents, que ens permeten dur una roda.
Vostès varen fer un any, amb el conveni de Madrid, al màxim,
i després ho varen deixar abandonat. I, escolti, en torrents hi
haurà llocs on s’han de fer actuacions com toca; hi haurà zones
on tendrem capçaleres, boscos de ribera que haurem de deixar
per eliminar l’aigua, haurem de fer net en un sentit no de
destrossar tot el que hi ha, perquè necessitam que l’aigua se’ns
retardi; quan passi per dins el municipi necessitarem que
l’aigua vagi ràpid i que arribi a la plana que potser es pugui
desbordar per seguretat, i cada actuació de neteja serà
diferent. No hem d’anar a una tabula rasa, un torrent no és
una claveguera.

I no hem de vincular, crec que no és propi vincular el que
va passar, desgraciadament, amb la capacitat dels torrents,
perquè a Sant Llorenç s’havia fet una infraestructura, una
infraestructura fins i tot criticada per sobredimensionada que
no va donar l’abast. Hem de ser justos en la crítica, i crec que
vincular-ho és, per suposat... Ho deixarem així.

Han parlat d’incendis. Parlava de Mondragó, veladament en
el debat del Pla d’ordenació de recursos naturals que tenim ara
mateix. En incendis hem fet una bona campanya pels
professionals, per la feina que feim a l’hivern; podem tenir
aquests 66 conats que hem pogut aconseguir que han estat
menys d’una hectàrea. I sí, podem tenir un incident a
Mondragó o a altres indrets, i no ho desitj, Sr. Vidal; n’he
viscut, he viscut l’incendi de Benirràs en primer línia, en
primera persona, i és molt dur, però hem de fer feina perquè
tothom en aquell moment tengui els mitjans en condicions, i
en això ens hem centrat. Hem renovat més vehicles que mai a
l’IBANAT, és a dir, teníem tres autobombes i encara en
vendran noves; nous tractors, millor equipament per a les
persones, millors comunicacions, més personal; tot el
possible per minimitzar els riscos, però el risc zero en
incendis no existeix. Durant aquesta legislatura la nostra
preocupació ha estat el gran incendi. Vaig viure el de Benirràs,
com a ciutadà de la Serra de Tramuntana, de ben a prop. I és
vera, ens preparam cada dia més per un gran incendi que surti
de mare, que surti de la capacitat d’extinció, però mentrestant

feim feina per millorar aquests mitjans, i per tant, cap broma
en la discussió dels incendis. Si tenim un debat sobre
Mondragó i vostè vol tenir un debat sobre la planificació,
sobre el que realment li preocupa, que li preocupen les rendes
de l’ajuntament degudes a l’explotació de la platja, digui el que
realment li preocupa i no em parli d’incendis forestals.

M’ha parlat també d’obres o què havíem fet. Ja ho he dit;
en proveïment ja he fet una repassada de totes les dessaladores
que havíem posat en marxa, en alta, tot el canvi que hem fet en
sanejament..., i en la planificació. No hi havia pla de sequera;
em demanaven quines actuacions hem fet ple pla de sequera.
És que no hi havia pla de sequera. A Eivissa dos anys de
sequera, i ningú no avisa; idò ara avisam els ajuntaments, tenen
temps per fer, se saben quines mesures, hi ha un protocol a
saber; en el moment que estam en prealerta es dóna l’avís i
comencen a prendre unes mesures per no arribar a l’extrem.
Això que és tan bàsic, mira, ho hem fet ara, eh? Escolti,
teníem un problema de planificació que hem arreglat.

I vostè em deia que no hi havia aigua per als ciutadans.
Escolti, idò si seguim sobreexplotant els aqüífers i seguim
autoritzant indiscriminadament pous on no n’hi ha d’haver,
seguirem salinitzant i seguirem tenint aigua de baixa qualitat.
Si deixam que (...) salina s’infiltri i cada vegada la feim més
endavant no tendrem aigua i li puc assegurar que no tendrem
aigua. Si seguim contaminant (...) per nitrats li puc assegurar
que no tendrem aigua. No sols es fa política d’aigua amb
infraestructures, Sr. Vidal, també es fa amb la gestió de
mesures.

Sr. Vidal, el deixaré aquí perquè m’he cansat ara un poquet,
i seguiré amb altres, però...

Passarem als companys de Podem. Hem incrementat els
agents de medi ambient, i vostè n’és conscient, evidentment,
a més un col·lectiu amb una activitat política nostrada i
comuna. Evidentment hem incrementat els efectius i hem
incrementat el nombre de vehicles, de 14 (...) 18; també hi ha
altres col·lectius als quals hem de millorar els vehicles, no
només als agents de medi ambient, i enguany posam partides
també per a la gent que va als incendis; des de l’IBANAT més
de 10 vehicles per a les brigades, que també han de menester
vehicles; els que van en política hidràulica també han de
menester vehicles i també els en posam. Evidentment els que
van als espais naturals també han de tenir vehicles, també en
posam. 

Fem un esforç, un compromís de renovació de la flota dels
agents de medi ambient que hem anat complint,
d’incorporació, i com vostè bé sap les places primer surten en
comissió de serveis, després s’aprova la mobilitat d’aquestes;
quan s’ha passat la comissió de serveis es tira d’interins, i quan
s’acabin els borsins s’hauran de fer borsins. Vostè  sap
perfectament els  procediments administratius, són
procediments que garanteixen transparència que qualsevol
persona entri i entri de forma adequada, i per tant s’ha seguit
escrupolosament el que ens marca Funció Pública.
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Però a més a més dels agents de medi ambient li he de
recordar que també hem reforçat la vigilància de les reserves
marines. Els agents de medi ambient són autoritat ambiental,
però també hi ha altres persones, personal de la Conselleria de
Medi Ambient, que intervenen en altres espais que també són
importants, com els vigilants de les reserves marines, com els
zeladors dels espais naturals protegits, que ajuden i
descarreguen els agents de medi ambient, que poden fer altres
feines; o els informadors, que permeten que els agents de
medi ambient facin altres tasques; o també els inspectors de
pesca, que controlen el tema dels furtius a la mar; o el tema de
vigilants que també anam tenint. Per tant els agents de medi
ambient els hem de reforçar, hi ha el compromís d’aquests
tres d’enguany i tres més l’any que ve, però evidentment hem
de seguir també reforçant la resta de cossos.

La Reserva de la Biosfera, com he dit, és el compromís
que em va fer arribar el Sr. Conseller anterior; si el conseller
nou té un canvi de petició  ( ...) de doblers, evidentment
l’haurem d’estudiar, però queda clar, uns doblers eren per (...)
reserva de la biosfera, i Presidència ja contestarà la Sra. Pilar
Costa referent al pla de gestió. Ja li he dit que també era
importantíssim el PRUG, que incorpora també tots e ls LIC
d’aquella zona. És un document complicadíssim, és un
document que ja ha passat el tràmit d’informació pública, que
s’ha consensuat amb la junta rectora del parc, i crec que ens
donarà un instrument de gestió molt potent per a l’illa de
Menorca.

El tema de les transferències, evidentment em afrontat
sequera, revisió anticipada, i és un debat que ha queda damunt
la taula. Ara mateix amb el coneixement que tenim, amb el nou
pla hidrològic, és un debat que queda obert. Li he de dir, però,
que l’illa de Menorca ha fet un avança significatiu en la Junta
d’aigües dels explotadors dels aqüífers, per tant crec que és un
avanç significatiu, és a dir, s’ha apoderat l’illa de Menorca, ha
trobat un mecanisme de comunitat d’usuaris que crec que s’ha
de potenciar i que dóna una oportunitat que ja veurem com
surt, però crec que s’ha manifestat.

Parlava de posidònia, anar més enllà, vostè deia l’expressió
més enllà. Sabem on som; valorem prou on som, també.
Podem anar més enllà, sí, estarem junts allà on sigui, endavant,
però reconeixem on som, és a dir, amb un sistema de
vigilància que arriba a totes les illes, amb cinc embarcacions
a Mallorca, cinc a Formentera, tres a Eivissa, dues a Menorca;
aquest senyor amb les seves barquiñas va estar constantment
demanant aquestes embarcacions, en broma, ho deia, però,
escolti, mai no s’ha muntat un dispositiu tan ràpid, una nova
secció dins  l’administració; crear una cosa nova de zero és
importantíssim. Hem arribat a 45.000 embarcacions, és a dir,
a 45.000 persones dins la mar els hem dit “escolta, eh?, aquí
hi ha posidònia”. Sap què és això?, sap quin impacte social
hem generat? I li he de dir  que teníem més de 2 milions
d’euros en inversions i compromesos en tema de posidònia,
que veníem de zero, un esforç importantíssim que crec que
hem de posar en valor. I cream aquest fons posidònia que
preveim a un decret, és a dir , el decret preveu una cosa i la
Llei de pressupostos ja la genera, i on les empreses que han de
compensar temes ambientals perquè fan obres podran fer les

seves aportacions, i per tant tots sumarem esforços per tirar
endavant la protecció.

Em parlava dels ofidis de l’illa d’Eivissa i Formentera. Si
vol detall per illes, un poc, a Formentera, amb 193 trampes, a
La Mola hem tengut 481 captures enguany; això vol dir que la
població sembla que ja comença a desgastar-se; per tant
reduïm les captures no perquè reduïm l’esforç sinó perquè hi
ha manco individus. A l’illa d’Eivissa, 221 trampes, 449
captures, i s’augmenta l’esforç, i seguim incrementant els
mitjans humans. Crec que és un avanç significatiu; d’haver
donat la guerra per perduda, a ja tenir un sistema a La Mola
que ens ha donat uns resultats, està ara fent captura i
alliberament per saber la densitat que ens permet saber aquest
desgast que està sofrint la població, i evidentment s’ha aprovat
l’estratègia nacional d’ofidis que vam impulsar des de
Canàries i des de les Illes Balears, i esperam, per tant, que
Delegació del Govern... i  a la conselleria intentarem pitjar
perquè s’adoptin les mesures allà on s’han d’adoptar.

Sra. Sureda, vostè ha fet una pregunta, intentaré..., després
em diran que m’enrotll molt, el meu equip ja em renya perquè
ha vist el paper que he agafat i ara deu dir, no ara llegirà tota la
llista, però clar, Sra. Sureda, vostè ha fet una pregunta clara,
escolti, obres fetes, acabades: EDAR de Cala Tarida,
l’emissari també..., no estava ni en el projecte, en el projecte
teníem una depuradora sense emissari, tenim el tema de
Portocolom, els col·lectors del Xinxó, S’Alqueria Blanca,
Talamanca, la nova EDAR de Ferreries, perquè les obres s’han
d’acabar, vull dir són molt bones de començar, però quan hi ha
problemes després s’ha de demostrar la gestió que va,
Llucmaçanes, Felanitx, l’automatització de la xarxa, tot un
tema de la sitja de llocs de Cala Ferrera, la millora del procés
d'eliminació de llots de l’EDAR de Muro i de Santa Margalida,
una obra que no hem inaugurat però que ha donat molts bons
resultats perquè intentam evitar els daixons.

Tenim ara mateix en execució l’EDAR d’Andratx, la de
Camp de Mar, Llucmaçanes, a Maó sanejament, la renovació
de la xarxa de sanejament a Fornells, connectar amb diferents
canonades, el nou decantador de Consell. 

En tot cas els passam la llista, la llista és la llista com me
demanava la senyora de Ciutadans em demanava la llista. En
una pàgina, vull dir que el Pla d’actuació són 108 milions, ho
dic dient des del principi de legislatura, això és l’estat de tots
els projectes, no només el que tenim previst en el P la
hidrològic, que és el full de ruta a futur i també a curt termini
de tot el que anam fent, com s’està tramitant i ABAQUA que
és el que està duent a terme. També evidentment en
proveïment, en tota l’altra llista d’obres si volen ja els ho
farem arribar perquè no em posaré a llegir. També que són 79
milions d’euros en inversions cap allò que és proveïment.

I també em parlaven d’esmenes, jo també faré una
proposició, els agrairia ja que fan esmenes i s’omplen la boca
de fer esmenes sobre les depuradores, el sanejament, els
torrents, que no les facin del deute, que les facin reals, que les
facin reals o no la facin de les ITS que saben que no ho puc
tocar, que ja està adjudicat. És a dir, si plantegen esmenes,
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siguin valents i diguin d’on baixa i d’on puja. Perquè clar,
vostès fan totes les esmenes, se n’omplen la boca..., això, Sra.
Sureda, no va per vostè, va més pel Sr. Vidal. Però bé, ara és
que vostè m’ho ha deixat aquí i també qualque vegada han jugat
amb qualque trampa, però el Sr. Vidal és més l’especialista. I
clar, després hem fet 300 esmenes demanant més depuració
i mires, el Partit Popular, bé a no ser que el Partit Popular
estigui a favor de no pagar els deutes, deutes que tal vegada
qüestionam, home arribaran a acords aviat, però clar,
presenten esmenes que saben que és impossible que els
diguem que sí, clar, presentin esmenes dient baixaré de salut
per dur a torrents, o baixaré d’educació per dur a torrents,
venga, facin-ho i discutirem de reals, perquè vostès només fan
esmenes cara a la galeria. Venga, siguin realistes i allà els
esperarem i debatrem, en coherència i amb consistència.

Em demanava vostè, feia referència a tots aquests
abocaments, episodis viscuts a EMAYA. Miri la diferència és
que nosaltres col·laboram amb els ajuntaments i  en els
pressuposts -no veig la senyora de Ciutadans, em costa veure-
la, perdó, disculpi, és que amb el llum m’enlluern-, feim les
transferències, és a dir, aquest govern torna plantejar amb els
ajuntaments, els dóna els doblers per al manteniment de
cànon, que puja, quan he dit les empreses públiques, totes les
empreses públiques que gestionen el dia a dia, el manteniment
d’aquelles depuradores, d’acord?, els donam més cànon per al
seu funcionament i els obrim l’aixeta per a inversions. És que
a Palma no hi feien noves inversions, hem arribat a un acord,
ara aquests 30 milions, el famós..., la connexió, estat de
tempestes. Els ajuntaments tornen demanar i tornam planificar
i vostès saben que els cànons planifiquen a 10 anys, on
l’ajuntament fa la inversió i després es va fent el retorn
d’inversió, això és una part. Una altra part de cànon de
manteniment que cada any es paga, aquest cànon de
manteniment es paga a ABAQUA que gestiona les 80 i
busques depuradores que gestiona, es paga a les diferents
empreses i ajuntaments que paguen a les... I després també hi
ha una altra part que es compromet per a inversions noves i
aquestes financen obres a 10 anys vista, feim un conveni, ell
fa la inversió i li pagam. En aquesta legislatura Sant Llorenç té
una depuradora nova, que finançam durant 10 anys a través de
cànon, és ver que l’ajuntament que és el competent en
depuració, brestreu la inversió, nosaltres li tornam a 10 anys.
Alcúdia també ha fet aquest sistema. Manacor està plantejant
aquest sistema. EMAYA, 30 milions. Calvià té dues
depuradores ara mateix en marxa que hem tornat. És que he
parlat de Calvià, Manacor, Palma, ajuntaments que a l’anterior
legislatura amenaçaven en tornar la depuració, rescindir,
deixar de depurar, per denunciar el Govern perquè no els
pagava les seves inversions de manteniment i el pitjor no li
donaven vis de futur d’inversions que ha de menester i així
estam. 

Clar que evidentment EMAYA hauria d’haver fet aquestes
inversions molt abans, però jo entenc que EMAYA si no rep
un compromís del Govern que li finançarà a 10 anys aquestes
obres, no tiri endavant les obres si no té fons. Per això tenim
el cànon i volem que el cànon es dediqui a tot això. Els 90 i
busques milions recaptats, no m’agafen el dit, els 60 se’n van
a sanejament.

Tema de xarxa en alta, crec que li he contestat. 

El tema de sequera, Sra. Sureda, crec que també li  he
contestat. Estam fent tot aquests tipus d’inversions i també han
de tenir clar vostès, per exemple infraestructures com la de
Maria-Petra són plurianuals, és a dir, no val dir que gastarem
si (...) 12 milions enguany per a la depuradora d’Inca, per
exemple, no és realista, en necessit 5 perquè vostè sap que una
obra des que comença, vas pagant i necessitaràs doblers durant
anys. Això el mateix, totes les obres aquestes de grans
infraestructures tenen programats plurianuals perquè any
pagarem una part de l’execució. No es fan aquestes grans
inversions de cop només en un sol any. Evidentment ja ens
agradaria, però són processos complexos, per exemple es fa
ara mateix la de Camp de Mar o la d’Andratx, és a dir, s’està
fent l’obra d’ampliació i no s’atura de depurar, es continua
ampliant. És a dir, seguim depurant i ampliant la depuradora i
això té una complexitat com poden imaginar importantíssima.
És a dir, depuram i a la vegada ampliam la depuradora. 

L’ampliació del Parc Natural de Cabrera i de Llevant. El de
Cabrera vàrem fer el procés participatiu on varen participar
diferents col·lectius, després els científics, pescadors, (...) el
consens, vàrem tenir un debat molt intens amb Madrid i en un
moment donat hi ha un canvi polític que s’obri una finestra i
ara mateix estam en exposició pública. L’any passat jo he de
reconèixer que se’m va enganar, jo tenia una sensació que
avançàvem, que amb l’anterior Govern de l’Estat era una
negociació. Però bé, un tal vegada va pecar d’optimista i es
creia allò que li deien o s’aprovava en aquest parlament que
tothom hi estava d’acord i per darrera després deien que no.
Cadascú que faci el judici de valor del que ha passat, el que
està clar és que hem tengut una oportunitat amb un canvi de
govern, que esperam aprofitar i que sigui una realitat aquest
parc i hem de fer la dotació.

I en el Parc de Llevant hem fet feina per generar aquest
consens. Vostè sap perfectament com a regidora d’Artà, que
ens hem reunit amb el batle en diferents ocasions, que hem
parlat amb el batle de Capdepera, amb batle també de Santa
Margalida, on hem fet tallers en els diferents municipis d’un
procés participatiu on hi havia fins i tot una enquesta on la gent
opinava i a partir d’aquí hem de recollir. A Llevant vàrem tenir
i vostè ho degué viure en primera pell millor que jo
probablement, un conflicte en un moment donat, es va fer un
parc i després es va retallar i això ens ha fet anar tal vegada
amb peus de plom, perquè volem que l’ampliació del Parc de
Llevant sigui una realitat, el Parc de Llevant no ha de ser
només les finques públiques, ha de ser molt més. Jo crec que
ara hem generat aquest consens, com a mínim a Capdepera, a
Artà i també a Santa Margalida, que esperem que ens dugui a
poder iniciar un procediment. I l’important d’haver-ho fet així,
esper que aquests fonaments que nosaltres deixam, serviran
per als que vénen després també a seguir el procés. Això és
l’important.

Em parlava de Xylella, d’inversions en Xylella. Tenc el
paper per aquí, després li faré la menció. Però vàrem arribar
a un compromís d’aquella moció de 10 milions, no sé si eren
dos anys o tres, no me’n record exactament dels termes, però
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li puc assegurar que anam fent aquesta despesa amb el ritme
que ens demana el sector. En temes de replantació vàrem
començar amb una ajuda de 900.000 euros, després amb una
altra d’1 milió, l’any que ve torna una altra de millora, li he
parlat que tenia 96.000 arbres sembrats, també li he de dir que
tenim més d’1 milió d’euros gastats per arrabassar positius i
en el seu control, un altre milió d’euros destinat a
investigació, tenim aquest viatge per al coneixement del
Xylella, tenim 2,4 milions d’ITS pel tema de neteja forestal
que bàsicament el que farà és eliminar focus d’infecció per a
les plantacions. Per tant, hi ha tot aquest conjunt amb el qual
donam compliment mandat del Parlament de fer inversions en
Xylella. Tenia les notes per aquí, però crec que més o manco
li he explicat. 

Parlava de la PAC. La PAC ja s’ha pagat, enguany hi ha
hagut la bestreta ja de la de 2019, es varen pagar al voltant de
8 milions d’euros més també l’oví, que s’ha avançat tres o
quatre mesos, i és molt important perquè la gent d’Artà, de
Sant Llorenç en aquests moments li va venir bé perquè havien
rebut aquesta ajuda. També a finals d’any rebran l’assignació
compensatòria, que també els anirà bé, per tenir liquidesa per
afrontar els reptes.

Havia parlat la senyora..., tema torrents, crec que ja he fet
el comentari d’aquesta idea que entre tots hem de ser capaços.
Amb incendis ho hem estat; jo crec que ningú no qüestiona
que els plans comarcals van marcant i ningú no ho toca, vengui
el conseller que vengui els plans comarcals d’incendis
forestals tiren, van fent, amb una rotació, els tallafocs que
estan més a prop d’Esporles cada quatre anys passen. Això
amb torrents no hem estat capaços entre tots ni d’assumir que
no hem estat capaços i que hauríem de fer-ho.

M’ha parlat de les ajudes als pagesos pel tema de Llevant,
m’ha parlat dels alous, li he dit que vaig anar a visitar la finca
d’Els Olors, vàrem tenir una reunió amb la cooperativa d’Artà
amb pagesos de la zona, vàrem parlar. Aquesta conselleria, que
quedi clar, vull dir, nosaltres som una conselleria
d’Agricultura i ens dedicam al sector que té uns professionals,
els agricultors que viuen d’això, que generen una activitat
econòmica, aquells que tenen una activitat ramadera, que tenen
una activitat. Jo entenc que hi ha danys que s’han provocat a
fora vila, que si a una persona se li ha romput l’habitatge,
doncs, podrà demanar les ajudes d’habitatge o si han d’arreglar
el camí perquè dóna accés a l’habitatge que hi ha altres línies
que li faran, però jo crec i han d’entendre que nosaltres
centram les nostres ajudes que tenen activitat agrària. Som la
Conselleria d’Agricultura, el fons seria mal d’explicar al
sector que els diners de l’agricultura anàssim a solucionar
altres aspectes, legítims, a què faran front altres conselleries. 

Dels 28,9  milions d’euros n'hi ha 25,5 que anirien
destinats al domini públic hidràulic, i aquí sí que entraríem en
el tema dels alous, que hi ha hagut una gran aportació  de
material com unes zones on s’ha llevat terra, quan reconstruïm
el llindar dels torrents, les parets laterals sí que es veuran
beneficiats aquests particulars a tota aquella làmina, aquella
avinguda d’aigua que evidentment s’haurà de restituir. En
aquest cas sí que els ajudarem, però no els ajudarem des

d’Agricultura, els ajudarem des de la restauració d’aquest
domini públic hidràulic que entre tots hem de refer.

A més, també hi haurà 2,5, en tema de camins. En gestió
forestal tenim els camins del Parc de Llevant, de (...), d’Es
Canons, que s’han vist afectats , i  aquests camins juguen un
paper importantíssim a la península d’Artà en defensa contra
incendis. Per tant, és clau que els substituïm, per això faig les
obres d’emergència. És a dir, tenguin clar vostès que és veritat
que aquests camins donen servei als refugis, però la peça clau
d’aquests camins és la lluita contra incendis, per tant, els hem
de restituir el més aviat possible per estar en condicions de
respondre a una emergència.

El milió d’euros està previst en explotacions agràries,
18.000, que hi va haver una retirada d’animals morts tant
agraris com domèstics; reparació d’infraestructures de
regadiu, la bassa de regadiu d’Artà es va veure afectada, per
tant, l’arreglarem, no d’urgència, però també l’haurem
d’arreglar així com la de Capdepera. I a més, també en gestió
de residus, fins ara hem tengut la col·laboració de Tirme i
MAC Insular, però a partir d’ara tot el que facem d’aquesta
restitució de domini públic aniran sortint residus que haurem
de tractar. Crec, Sra. Sureda, que li he contestat. Perfecte.

Crec que ha quedat clar, Sra. Ballester, e l tema de ...
perquè vostè deia que baixàvem les partides i nosaltres deim
que pugen, és a dir és una explicació i crec que és aquest tema
que el programa d’ITS té aquell programa propi que després
nosaltres anam incorporant, per tant, les partides pugen. Li he
de recordar, a més, que hi ha un efecte de deute, és a dir,
ABAQUA 2 milions d’euros deixa de pagar d’interessos i un
tema del consorci. Per tant, amb la mateixa quantitat de
doblers o manco transferència farem més coses perquè
doblers que destinàvem a pagar deute, doncs, escolti, ara es
destinarà al que ha de ser. El que volem és que ABAQUA, que
ha estat la banca de la conselleria durant molts d’anys, que ha
pagat coses que no li tocaven, és a dir, de l’explotació de
l’aigua es pagaven coses que no tenien res a veure amb aigua,
volem tornar-la a restituir, volem deixar-la sanejada perquè els
doblers de l’aigua es puguin emprar per fer infraestructures
d’aigua. 

ABAQUA genera de la seva activitat el 50% del seu
pressupost, per tant, si ABAQUA està sanejada, si ABAQUA
no la carregues de coses que no toquen, si a ABAQUA les
obres que li encomanam li pagam podrà arribar a acords amb
els ajuntaments, podrà arribar a acords amb l’administració per
fer amb potència la seva tasca i és aquest model que hem de
canviar, ABAQUA ha de deixar de ser allò  que pagava
qualsevol cosa, posaré exemples, ABAQUA té dues finques
públiques, té finques públiques, quin sentit té que tengui
finques públiques comprades? (...) genera deute o pagava a
treballadors o altres coses que després l’administració li
encarregava unes feines que no li pagava i això li generava
forat. Això ho hem revertit, ho intentam millorar.

Em demanava..., he intentar explicar totes aquestes xarxa
en alta, com anava avançant, que són projectes de llarga durada
que diu vostè un pla d’acció per sis mesos. Sra. Ballester, jo
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li explicarà que, per exemple, l’obra de..., no sé, aquí posa-li
Camp de Mar, per exemple que s’està executant ara mateix,
crec que el projecte és de 2007, i això és un absurd per a mi
aquesta dilació de temps. Però sí, hi ha molts de projectes que
tarden moltíssim de temps. 

Es tracta que nosaltres moltíssims dels projectes que
nosaltres feim, que nosaltres redactam, que nosaltres tramitam
els executarà qui ve després de nosaltres i nosaltres executam
aquells que ens han deixat mínimament preparats o no
preparats i els feim d’urgència, com el de Talamanca, és una
feina en cadena que es va rompre. L’altre dia li deia al Sr.
Vidal a la compareixença o a la proposició, disculpi, que ens
havíem deixat ABAQUA ple els calaixos, que sempre fan
aquesta expressió també, un dels grans mantres del Partit
Popular, dels calaixos plens de factures; a nosaltres ens varen
deixar els calaixos plens de factures, buits de projectes,
perquè el Sr. Company va preveure amb plurianuals totes les
obres que li havien deixat preparades el Sr. Font, el Sr. Grimalt
i el Sr. Vicens i, a més, se’m critica a mi perquè acabi allò que
ell no va ser capaç d’acabar. És fantàstic!, perquè evidentment
un ha de tenir el doblers, li vàrem dir en aquella interpel·lació,
que no era un problema econòmic perquè a més no
executaven. Per tant, aquí ho tenim clar que hi ha hagut un
canvi i esperem que segueixi tot amb aquest canvi.

Les dades per municipis, Sra. Ballester, són expedients que
s’aproven..., és que, perdó, em costa dirigir-me a una persona
que no veig, s’aproven aquests..., hi ha el BOIB, si un cas li
passarem la relació de tots els ajuntaments que cobren, ja li
dic, cobren tots aquests ajuntaments per manteniment de les
depuradores, cobren tots els que tenen depuradores, i després
n’hi ha que demanen expedient d’indemnització per fer les
inversions. La diferència entre abans i ara és que tornam a fer
expedients d’indemnització, que donam doblers als
ajuntaments, que incrementam només els ajuntaments que
segueixen fent la seva competència.

Em parlava d’Es Milà, de Ca Na Putxa, nosaltres estam
assumint el transport entre Eivissa i Formentera que, ja he dit,
750.000 euros, assumim també el transport de fangs, vostè
parlava dels fangs d’Eivissa, que ens els duim a la península.
Evidentment que tots aquests doblers els voldríem gastar en
infraestructures i oberts, oberts que aquests doblers siguin
útils i siguin emprats en infraestructures. Li he de dir també,
per cert que no ho havia comentat, que dins la partida de
sanejament també hem de tenir en compte que fins enguany es
pagava un deute dels fangs de Mallorca, que va haver-hi una
sentència que al final tenim ara a disposició aquests doblers.
Per tant, amb el mateix pressupost tenim més doblers
alliberats. 

Però nosaltres col·laboram amb els consells i estam
oberts i evidentment tenen, i ho saben, que estam disposats a
invertir tant a Es Milà com a Ca Na Putxa o en infraestructures
de residus que els prepari per assumir la llei.

El tema de Llevant, crec que li he explicat el mecanisme...,
m’agradaria deixar clar que els fons que pagam d’agricultura,
a ajudes agràries, són fons propis, són fons de la CAIB, però

demanam permís a Europa perquè no comptin dins la motxilla
de (...) ho dic perquè quedi clar perquè en diferents
intervencions ho han dit així.

I el tractament terciari, a les zones sensibles, aquí també
hi ha un tema lèxic que a vegades juga males passades. Si m’ho
permet, Sra. Ballester, jo li podria dir que estam fent
tractament terciari a totes les zones sensibles perquè tenim
uns tractaments per eliminar temes de nitrats i em quedaria tan
ample i em quedaria... quedaria que a totes les zones sensibles
complim aquella moció, però seré rigorós. Li diré que feim un
tractament millorat, un secundari millorat on llevam nitrats i
fosfats en aquelles zones sensibles i que el terciari seria una
altra cosa, el terciari seria, depenent de quin ús en volem tenir,
hem de fer un tipus de tractaments. És diferent. Per complir
la normativa a llocs sensibles el que feim és llevar nitrats,
fosfats i això ho complim, això és una cosa, que antigament
això ja es considerava un terciari, a dia d’avui en l’àmbit tècnic
li deim secundari millorat i el terciari seria perquè volem
emprar les aigües. En funció que vostè em digui a cada
depuradora nom terciari màgic, dependrà de l’ús que en vulgui
tenir, si és per a un ús agrari probablement ens interessarà que
tenguin nitrats i fosfats perquè dóna aliment, si és per un ús de
regar jardins idò s’ha de desinfectar major perquè no podem...,
els requisits seran superiors.

Parlava també del programa d’abastiment, ja li he explicat
tot el tema, la diferència de per què no ens quadraven les
xifres. 

Demanava exactament en sanejament, li transferíem... en
manteniment, en manteniment hi ha 45,3 milions enguany i
passam a 46,3 milions i en inversions... o sigui, aquestes
empreses de 7,5 a 8,3 milions d’euros, d’acord?

I crec que he contestat, he intentat contestar tothom, si
m’he deixat alguna cosa disculpin-me i queda el següent torn.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de rèplica, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Miquel Vidal per un temps de cinc
minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Sr. Conseller, he vist que s’esplaia
molt, ens dóna cinc minuts i vostè parla una hora, però
maldament només tenguem un deu per cent de temps
intentarem contestar.

He estat molt content que em digui que li he fet ràbia i ara
li deman que aquesta ràbia que li he fet l’agafi i se la posi dins
la butxaca i intentaré explicar-li-ho.

L’oposició que li faig, conseller, no és en cap cas
destructiva, és totalment constructiva, però l’ha de voler
entendre i com que està avesat que li peguen bufetades de per
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tots  els costats i sobretot dins casa seva, llavors no pot
entendre que l’únic que dic és per fer a una societat, no a un
partit polític, ni a una formació.

Li repetiré les coses que li deia. Pot dir el que vulgui de
depuradores i d’aigües brutes, però la imatge que dóna aquest
govern és la imatge que veu la gent i, què veu la gent?, idò els
que miren IB3, cadenes nacionals i altres cadenes
internacionals veuen una depuradora o una canonada que tira
brutícia a la mar i que la tira damunt la posidònia i hi pot fer
totes les voltes que vulgui, però això és el que es veu o la
fotografia del diari quan surt això. Per tant, que s’hagi de fer
el tractament terciari, que s’hagi de fer una altra cosa amb les
aigües depurades, no li ho discutiré, la imatge que es dóna és
dolenta, la política que veim no és l’adequada.

Quan li dic això, què pot fer?, què m’agradaria que fes? Idò
que s’augmentassin les comunitats de regants i l’aigua
depurada es pogués emprar moltíssim més del que s’empra.
M’hagués agradat que hagués dit: “quan jo vaig venir aquí es
reutilitzaven 10 m3 d’aigua depurada, ara se’n reutilitzen
10.000 per a regadiu”. Això és cicle de l’aigua, que és el que
li dic a vostè.

Quan li parlo de dessaladores o que faci projectes del pla
hidrològic perquè tothom pugui tenir aigua neta, em referesc
que ara és quan ha de treure la ràbia que li he fet de dins la
butxaca, quan està amb els seus, quan fan el pressupost o quan
miren les esmenes, i ara és el moment, i ha de dir: de
l’ecotaxa, que és per això, per fer accions a ecologia, volem
que es pagui tota l’EDAR nova de Palma o la part que no
correspongui a Madrid o la part que no li pagui i vostè
solucioni el problema perquè els de Madrid no viuen a
Mallorca.

Quan li deim de l’ecotaxa, volem que es paguin les
infraestructures perquè els pobles puguin tenir aigua potable
fins aquí on doni, tregui la ràbia que li he fet de dins la butxaca
i quan discuteixen els pressuposts amb els seus imposi's i no
vulgui escoltar el que li he dit abans, no vulgui que vengui el
conseller d’Educació i digui: “tenc 1.000 mestres més dels
que tenia” i vostè... “tenc 40 agents forestals”. No! Exigeixi
que els doblers de l’ecotaxa són per a vostè. Exigeixi que
l’àrea que vostè defensa és agricultura, pesca i medi ambient
i exigeixi per a això, que són les esmenes que li feim.

He estat intentant recordar-les totes de memòria, les que
li vàrem fer l’any passat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i anaven... totes tenien...

(Se sent una veu de fons que diu: “a deute i a ITS”)

... hi havia deute, hi havia ecotaxa i n’hi havia de per tot,
evidentment, n’hi havia de per tot. No ens en va acceptar ni
una, quina cara que té quan diu això!, ni una!, i n’hi ha una de
seriosa.

M’ha fet una oferta aquí de voler negociar torrents que
volem fer nets a causa del que ha passat, que això no fa rialles,
perquè a la vida tot té cura manco una cosa que és el que aquí
ha passat massa vegades. Idò jo li dic que sí, que quan ens
asseguem amb les esmenes i els metres de torrent, i li aniré en
aquesta línia, li exigiré, que ja diuen els forasters que gato
escaldado... això, a agua fría teme, idò amb el que ha passat
ara siguem capaços d’exigir -i li dic siguem, que anam junts-
els doblers de l’ecotaxa o d’altres fons que puguem per
solucionar problemes que en aquest moment han costat a les
Illes Balears i concretament a Menorca més coses que danys
d’aquestes que no es poden arreglar.

I hi serem, seré amb vostè en això, fa tres anys que li ho
dic des que vaig agafar agricultura, que vaig poder, que sap que
això és el meu món, el medi ambient. Li ho he dit, li he fet
sempre oposició constructiva i com que està acostumat... i és
que m’ho imagín, li han donat bufetades fins al carnet
d’identitat, al seu (...) ha aconseguit això i quan ve aquí havent
aconseguit això, què li agrada?, idò que partits afins li diguin:
“vatua el món, molt bé, (...)”, però no és això! Ho fan
malament perquè la seva responsabilitat, i és un pou sense
fons, l’agricultura i el medi ambient, és aconseguir tots els
doblers que pugui del Govern perquè és aquí i no veure que
altres companys seus s’estan aprofitant dels doblers que vostè
no té. És aquí, Sr. Conseller. Les esmenes, si vol, les farem
per fer torrents nets i ens posarem d’acord i ens hi posarem en
més. 

Una visió política, Sr. Conseller, és el futur. Nosaltres no
sabíem que hi hauria una inundació, no ho sabíem. El 1989
n’hi va haver una, més forta, més al sud de Llevant i cap al
centre de Mallorca, no hi va haver el resultat que és el que li
dic que no val, que són desgracies personals que en això no hi
podem fer res, però quan li anomen un parc natural em puc
referir a qualsevol. 

Quant a principi de legislatura durant un any li vàrem dir
que els torrents estaven bruts i convindria que es fessin nets,
i vostè o no em contestava o se’n reia, com ara, no li ho dèiem
perquè no es fessin els torrents nets, li ho dèiem perquè s’hi
fessin. Quan ara li dic que la política és previsió de futur, quan
li dic: a Mondragó -i li he dit que no parl d’aquests darrers
quatre anys seus, sinó de més enrere i més enrere- és una zona
que ha tornat boscosa i està malament perquè l’activitat agrària
ha desaparegut, l’activitat agrària dins Mondragó...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal, ha d’anar acabant.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, però és que si no tenc temps de parlar..., acab. No li ho
dic, Sr. Conseller -acab, eh?-, no li ho dic en pla negatiu, li ho
dic en pla positiu perquè és necessari no per a vostè, ni per a
un determinat nombre d’habitants, és necessari per a tots els
habitants de les Illes Balears i per a més que visiten i en fan ús,
d’aquestes zones que tenim privilegiades a Mallorca.
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Per tant, Sr. Conseller, li prenc la paraula, parlarem d’això,
esper que accepti esmenes i sobretot això: dugui la ràbia dins
la butxaca i tregui-la quan l’hagi de treure que serà important
per a tot el sector que vostè representa.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. David Martínez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
resposta i volia matisar uns quants aspectes del que s’ha
comentat.

Volíem començar amb el tema del suport del Govern a la
Reserva de la Biosfera que... a Menorca, que com molt bé ha
explicat és ferm aquest suport i així ho ha comentat. Quant a
la quantitat a més, el que sí es demana és que sigui com a
mínim el que s’havia pressupostat per a l’any 2018 que són
70.000 euros, no sé aquesta proposta que li vàrem fer des del
Consell de Menorca si estava... era un esborrany, no sé si era
definitiu. Bé, almenys el que sí que es demana és que sigui
com a mínim, que ja està bé, 70.000 euros per part de la
Conselleria de Medi Ambient, i la resta, 130.000 euros, de la
Conselleria de Presidència, que ja ho parlarem a les
negociacions quan presentem les esmenes.

I l’objectiu i la visió són clars: la reserva de la biosfera no
és només per a una celebració dels 25 anys, sinó que és un
tema continu, és un tema en què hi ha d’haver un suport
institucional que ja molts d’experts han demanat, que no n’hi
ha hagut fins ara, i és cert que aquest govern sí que ha apostat
fermament per aquesta declaració de reserva de la biosfera, no
només com a segell o com a marca sinó com a eina d’acció
transversal en accions relacionades amb la sostenibilitat a
Menorca, i creiem que tots els partits en aquest tema estarem
d’acord.

Quant a la qüestió dels agents de medi ambient, que sí que
conec de primera mà, com ha dit encara no s’han incorporat
els sis nous agents de medi ambient perquè hi ha uns tràmits
burocràtics de Funció Pública que fan que no hagin pogut
començar fins ara, i sí que demanem almenys... no depèn de
vostè, però bé, que puguin començar abans que acabi l’any. I sí
que aquesta visió d’anar ampliant la plantilla hauria de ser més
ambiciosa. Sí que és cert que s’ha fet l’esforç d’ampliar, i com
en tot sí que demanem anar més enllà i també en aquesta
qüestió, que trobem que és important, perquè sense sancions,
sense gent que pugui vigilar el medi ambient, serà molt
complicat que moltes polítiques es duguin a terme, sobretot
lleis molt ambicioses com la de residus, la de canvi climàtic,
la Llei agrària, també; hi ha lleis que són molt ambicioses però
necessiten una vigilància i un control en el terreny perquè
puguin ser efectives. També el decret de la posidònia, com
molt bé ha dit, i sí, és cert, s’ha partit de zero en el tema de la

posidònia, però volem que vagi evolucionant i vagi avançant i
vagi creixent, i aquesta és la visió en aquests temes.

I quant als temes de pla de gestió ambiental, està molt bé
que el Pla rector d’ús i gestió de S’Albufera d’Es Grau
s’ampliï als  LIC que hi ha al nord, però parlam no només
d’aquests, que ja ho donem com que serà..., en breu estarà
aprovat, esperem que els serveis jurídics li donin la sortida, a
aquest pla rector, sinó fer més plans de gestió en més àmbits
d’espais naturals a Menorca, que n’hi ha uns quants, com ja van
proposar fa uns anys diferents experts i ja es va fer una xerrada
sobre reserva de la biosfera fa unes setmanes. I no, no (...)
més, sinó més visió de mig i llarg termini en el tema de plans
de gestió, d’anar incorporant nous plans de gestió als que ja
estan fets, i per suposat que el Pla rector d’ús i gestió de
S’Albufera d’Es Grau és molt important i molt demanat i molt
necessari, i feia molt de temps que hauria d’haver estat
aprovat.

I ja per acabar sí que és cert que s’ha anat avançant en el
tema de transferències de competències d’aigües, i sabem que
és un full de ruta que haurien de tenir present, i a Menorca
s’està fent feina amb la Junta d’Aigües i esperem que continuï.

I una petita petició , no sé si ho ha comentat, sobre el
suport del Govern a..., o com ha quedat el conveni amb el
Centre de recuperació de fauna de Menorca; si ho ha comentat
o no. Sé que estaria dins el COFIB i és simplement per saber
en quina situació està. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentar MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Miquel Gallardo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo no feia comptes
intervenir, però és que m’ha tret del botador la intervenció del
Partit Popular, perquè ara ens diuen l’exigència aquesta de fer
servir els doblers de l’impost de turisme sostenible, o
ecotaxa, com en diu ell, quan ells mateixos la varen eliminar
fa un parell de legislatures, que és una ecotaxa que no volen...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...que és una ecotaxa que han criticat l’augment en el darrer
exercici, que han batallat fins a l’extenuació per tal que no
s’aplicàs, que encara dubten, en l’hipotètic cas que tornassin
a governar, si l’aplicarien o no, i en aquest cas ara diuen on
s’ha de destinar en aquest sentit. Jo simplement demanaria
menys hipocresia en aquest sentit, i endavant amb la bona
feina, Sr. Conseller, i tot l’equip.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té  la paraula la Sra. Maria Antònia
Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt
breument. Sr. Conseller, l’any passat li vaig dir que el portaveu
de MÉS per Mallorca, que era el Sr. Ferrà a les
compareixences, es veia que havia fet feina amb vostè, perquè
ho tenia tot molt ben engranat, i enguany m’ha de permetre que
li digui que es veu que el portaveu de Podem fa feina per a
vostè, perquè en el tema dels AMA ha insistit molt...

(Algunes rialles)

Bé, bromes a part, bromes a part, m’ha de permetre,
respecte de l’IBANAT, dir que és cert que s’ha fet molt bona
feina; agraïm la feina que s’ha fet amb tots els problemes que
hi ha hagut, perquè s’hi han posat de valent i també crec que
s’ha de reconèixer quan un grup de gent s’hi tira per tirar
endavant amb els problemes que hi ha hagut amb tot allò de
Llevant.

Li agraesc i li deman que sí, que em passi els llistats que
m’ha comentat. M’ha dit les feines o les obres que estaven en
marxa i que s’han acabat. M’agradaria, malgrat no me les digui,
a veure les que queden pendents com queden. 

En el tema del Xylella també m’ha parlat molt de les
actuacions que s’han fet. El que no m’ha dit i que m’agradaria
que em digués és si hi ha cursos de formació per als pagesos
o per a la gent del sector, no només pagesos, també els que es
dediquen a la poda, les empreses que es dediquen a la poda,
etc., en temes mediambientals. De les ajudes també m’ha
parlat -com que tothom mira el tassó de la manera que li
convé, o mig ple o mig buit- m’ha parlat de totes les que s’han
pagat; de 2017 sé que n’hi ha de pendents i m’agradaria saber
quines són les que estan pendents.

I per acabar vull dir, i li agraesc que m’ho hagi confirmat,
que queda clar que no s’ajudarà a aquells petits agricultors que
no s’hi dediquen de manera habitual i que no és el seu mitjà de
feina, que no tenen la cartilla, per tant, i que aquells petits
agricultors que el que fan és mantenir en bon estat les nostres
terres, les nostres zones agràries, aquests no tendran per part
d’aquesta conselleria ajudes.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Olga Ballester, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, y gracias, conseller, por sus respuestas. Vamos a
ver, en primer lugar, referente al Plan de infraestructuras que
desde Ciudadanos siempre le  hemos pedido en cuanto al
abastecimiento de agua a municipios, y otro en cuanto a
saneamiento y depuración de aguas, vamos a ver, un plan de
legislatura. Usted me comenta que ahora les es imposible
hacer un plan porque ya está al final y son cosas a futuro, está
claro. Mire, usted me ha dicho que por ejemplo Camp de Mar
lleva desde 2007 en inicio este proyecto; ¿sabe por qué lleva
desde 2007?, porque no se ha hecho un plan público, un plan
público, temporalizado, de esas infraestructuras y además
dotado económicamente en cada uno de esos tiempos.

Mire, cuando uno no tiene un plan de objetivos lo que está
claro es que todo se alarga porque no hay objetivo. No pasa
nada, no rindo cuentas. Yo le puedo asegurar que si las
infraestructuras estuvieran planificadas con una
temporalización, cumpliendo los plazos de procedimiento, de
aquí al tiempo que se requiera por cumplir esos plazos se
finalizarían, y además habría una continuidad. Así está la
infraestructura de Camp de Mar, desde 2007, y parece ser que
así van a estar las infraestructuras de abastecimiento de agua,
porque usted desde el inicio de la legislatura nos ha estado
hablando de todas las conexiones de Maria-Petra, Petra-
Manacor... 

Por lo tanto yo únicamente lo  que le estamos pidiendo
desde Ciudadanos es que antes de abandonar la conselleria,
por favor, si pudiera hacer ese plan de infraestructuras tan
necesario, para que quede constancia, para que quede público
el estado de ejecución de todas las obras que ustedes nos han
ido diciendo que se han puesto en marcha. Únicamente eso, es
organizarse y tener objetivos.

Porque también me gustaría comentarle que toda esa lista,
que sería muy interesante que esa lista no solamente nos la
diera a nosotros, sino que la publicara, de esas infraestructuras
nuevas que se han acabado, o que se están realizando, si usted
se da cuenta, nos está hablando del colector del Xinxó, del
colector de Can Picafort a Muro, ¿se da cuenta de que eso no
es su plan de infraestructuras de legislatura?, que eso el plan
que le ha ido escribiendo su dejación de funciones, porque a
medida que ha habido rotura de colectores o vertidos de
depuradoras usted ha ido actuando. Por eso le pedíamos este
plan de infraestructuras al inicio de legislatura, porque todos
sabemos lo mal que están nuestras depuradoras y todo el
sistema de saneamiento. Por eso le pedíamos ese plan, para
que hiciéramos un plan y ver un seguimiento y ver que se
estaba invirtiendo.

Y después también comentarle que se me ha... Si me puede
decir, es que no me ha acabado de quedar claro, es que a lo
mejor no está, en qué programa y en qué código se ve esa
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transferencia del canon de saneamiento a ABAQUA. Y, bueno,
como sigue usted diciendo que en cuanto al canon de
saneamiento se compensará a los ayuntamientos, se invertirá,
claro, yo imagino que se hace, pero no sabemos en qué
cantidades, por eso yo pedía transparencia y espero que
cuando llegue esta iniciativa al Parlamento de Ciudadanos, que
pedimos una página web donde se especifique todo lo que se
recauda del canon de saneamiento por municipios y donde se
especifique cuánto se da a cada municipio por compensación
y donde se especifique qué obras se están realizando, que la
aprueben. Yo creo que la transparencia es uno de los pilares
para gestionar bien, ya no solamente para poder tener un
control en una democracia por parte de la ciudadanía, sino
también para gestionar bien. Y espero que apoyen la iniciativa.

Y por último no se ha comentado tampoco si se va a
finalizar el transporte  de fangos de Menorca en esta
legislatura y la reconversión del paisaje, como nos ha estado
prometiendo desde hace dos años.

Y ya por último también, vamos a ver, nos gustaría saber si
han presupuestado invertir en medidores de caudal de agua de
los torrentes. Usted comentó que se había intentado hacer
unos pliegos, de hecho se habían hecho unos pliegos, pero que
nadie había acudido a ese concurso; a mí me gustaría
comentarle que los medidores de caudal de agua de los
torrentes, son infraestructuras, tienen un coste y tienen un
coste de gestión con personal cualificado. Por lo tanto, espero
que me diga si efectivamente va a volver a hacer esa necesaria
inversión en medidores de caudal y si por favor esos pliegos
no los hacen a la baja, porque se tiene que saber el coste de las
cosas.

Y ya por último en cuanto a las ayudas, vamos a ver, ¿el
FOGAIBA solamente da ayudas a explotaciones agrícolas
profesionales? Yo creo que el FOGAIBA también da ayudas a
explotaciones agrícolas no profesionales. Por lo tanto, yo
creo que..., me gustaría saber si el FOGAIBA también está
haciendo inspecciones...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, ha d’anar acabant.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, también está haciendo inspecciones en las
explotaciones agrarias no profesionales del Llevant de
Mallorca.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Silvia Limones per un temps de cinc minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Gràcies, president. No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula per contrarèplica, Sr. Conseller.

Sí que m’agradaria dir  que ja sé que hi ha hagut noves
preguntes i  noves qüestions, però com que la següent
compareixença està programada a les 12.00, són les 12.45 i,
per tant, pregaria un poc de síntesi de contestació  i de
contrarèplica.

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

Intentaré ser breu, però com que he sentit tantes barbaritats
que han superat el Sr. Vidal, em veig obligat a fer un torn que
no pensava fer.

Perquè deixadesa de funcions és venir aquí després de
quatre anys, de tota una legislatura i no saber que existeix un
Pla hidrològic de les Illes Balears, no saber què és un Pla
hidrològic de les Illes Balears. Això és deixadesa de funcions,
Sra. Olga Ballester. Vostè no sap què és el Pla hidrològic de
les Illes Balears? No sap que allà es marquen els objectius que
hem de tenir? No sap que allà es marquen tots els objectius,
persones i per masses d’aigua? No sap que hi ha el programa
amb totes les obres fins el 2027 en tres cicles, no sap que
això ho hem repassat, que ha estat a informació pública? No
sap vostè que allà es detallen els objectius, quan s’han de fer
i com s’han de fer les coses? Vergonya li hauria de fer a una
diputada que ha estat quatre anys asseguda en aquesta taula i no
té coneixement de l’existència del Pla hidrològic. Això és una
vergonya que és impresentable! I això és deixadesa de
funcions, vostè aquí està cobrant un sou i s’hauria d’haver
preparat la intervenció. 

I disculpi que hagi pujat el to, perquè ho he trobat una falta
de respecte a la gent que s’ha dedicat durant mesos a fer
aquesta feina, a la gent que ha participat públicament a tots els
processos, amb més de sis mesos d’informació pública, més
tres mesos de la Comissió Balear. I vostè, que cobra per estar
informada, no en té ni idea, em pareix surrealista! 

Evidentment que jo li he presentat allò que són les llistes
d’actuacions que fa aquest Govern, que és el Pla d’obres
d’ABAQUA, li he dit la llista publicada per Twitter, a xarxes
socials i la hi enviaré. Però vostè em diu objectius, idò sí, Sra.
Ballester, Europa ens demana uns objectius i per complir
aquests objectius feim un Pla hidrològic i feim totes unes
infraestructures i ens comprometem i si no complim amb
aquestes infraestructures, ve Europa i ens sanciona, cosa que
li ha passat a l’Estat espanyol perquè no han complit en
depuració. Sí que hi ha aquests sistemes i sí que hem de fer
feina per això.

Quan jo li dic que a Camp de Mar s’inicia el projecte el
2007 i nosaltres l’estam executant, sí hi ha un problema, clar
que hi ha un problema, que no s’han fet les coses amb la
celeritat que tocaria. I quin problema tenc? Que jo  he
d’executar les coses que no s’han executat i que això tal
vegada fa retardar coses que hauríem d’executar ara, idò sí,
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Sra. Ballester, hem de fer un esforç comú per tirar endavant.
Però no digui que no existeix una planificació, perquè hi és.
Ha de dir que no s’han complit i no s’han complit perquè hi ha
hagut tot un seguit de circumstàncies que no es tenen en
compte. Per això hem hagut de (...) el Pla hidrològic, perquè
no hi havia un Pla de sequera, perquè no hi havia tot un seguit
de mesures. 

Clar que plantejam les actuacions i clar que ens
programam i clar que tenim el pressupost per fer les coses, si
no, no sé on seríem. I permeti’m vostè, capítol 4, capítol 7,
són (...) de transferències. Som en un debat de pressuposts, si
no és capaç de veure el que transferim a ABAQUA per a
aquestes funcions, no ho entenc. És un curs bàsic d’economia
senzilla, jo no som economista i entenc el pressupost, vinculat
amb quatre empreses, ja sé que és complicat, però les
transferències corrents a empreses. És a dir, capítol 4 i capítol
7 no és tan complicat i ho trobarà a la seva formació. No digui
que no hi ha transparència, quan tal vegada allò que no hi ha és
capacitat d’entendre les dades. I disculpin perquè m’he enfadat
i he pujat el to, cosa que no hauria d’haver fet.

Amb els fangs, també si li donam una resposta esperam que
ho entengui, sí he dit que hi ha la partida per transportar els
fangs a Ferreries i l’acord amb el batle de Ferreries és
transportar els fangs i eliminar els fangs, i Ferreries farà
l’adequació dels terrenys. Mai no he dit que nosaltres faríem
la intervenció paisatgística. Hi ha un projecte d’un botànic
local que ha dissenyat aquesta intervenció. El nostre
compromís és dur-nos els fangs i complirem aquest.

Evidentment les ajudes del FOGAIBA, les línies van
dirigides al sector professional, organitzacions agràries,
pescadors. Hi ha algunes línies del sector agrari, concretament
algunes que són explotacions agràries d’oci que poden optar
a alguna mesura en concret, no a totes, però això evidentment,
si vol qualque dia vengui li explicam el funcionament de
FOGAIBA, però crec que hauria estat prou interessant, ja que
estam discutint la Llei agrària, en aquestes alçades no
conèixer l’organisme pagador i el seu funcionament, crec que
hauria estat interessant per debatre la Llei agrària amb
propietat, que m’hagués fet arribar aquests dubtes amb
anterioritat.

Canviant de to, Sra. Sureda, sí, evidentment el Sr. David és
agent de medi ambient i el tenc fent feina a la casa i el fet que
sigui diputat fa que els altres anem de crani, perquè ha de
complir les hores que evidentment li toquen com a agent de
medi ambient, li toca poder venir aquí i fer la seva funció com
a diputat, com no podria ser d’altra manera. Li agraesc i
transmetré al gerent i a les persones que varen estar aquells
dies durs a Artà fent feina a l’IBANAT i els faré arribar la seva
enhorabona o la seva satisfacció per la tasca feta.

En Xylella evidentment fem formació, sí que es fa
formació a través de les organitzacions agràries. Nosaltres
mateixos li he dit que enguany faríem un viatge també
formatiu a través de SEMILLA per donar també aquests
coneixements més especialitzats sobretot en temes de vinya.
Mantenim el contacte amb les meses de seguiment, com

vàrem dir que era la d’ametlla i de vinya, que són els dos
sectors que ara mateix més preocupació tenen.

Em parlava també de les ajudes. I jo voldria ser clar, les
ajudes des d’Agricultura per al sector agrari, d’acord? A la
gent dels alous li he dit que els ajudarem físicament, escoltin,
li llevarem tot aquest paquet de terra que té ara mateix allà i li
reconstruirem els munts de devora els torrents i restaurarem
el domini públic hidràulic. Entengui vostè que com a conseller
d’Agricultura m’he de centrar en el meu sector, després hi
haurà altres ajudes que es centraran en altres coses. No
diguem que no volem ajudar, centram l’ajuda a qui tenia
l’activitat i després des de Recursos Hídrics aquesta
restauració del domini públic hidràulic es reconstruirà, es durà
terra d’un lloc a un altre, es reconstruiran les parets i també
aquesta gent se’n veurà beneficiada, com no pot ser d’altra
manera, perquè s’ha vist perjudicada per aquest episodi.
Entenc que mon pare, si fa hort i ha perdut les tomàtigues, no
és el mateix que una persona que s’hi dedica
professionalment, que és a aquesta evidentment a qui ens hem
de dirigir.

Sr. David, el suport a la reserva de la biosfera,
inqüestionable. Tenim aquest “daixò” i estam oberts a seguir
el debat. Nosaltres hem posat la xifra que se’ns havia donat, i
la xifra que havíem acordat. Els agents de medi ambient
responen als acord que tenim amb la seva formació per anar
cobrint les places. Amb els plans de gestió jo l’entenc, a vostè,
que es preocupi per Menorca; jo som conseller de les Illes
Balears, també estam fent els plans de gestió a tota l’illa de
Formentera; a Eivissa, dels illots de Llevant, que el seu
company també me’ls reclama, i anam fent a totes les illes els
diferents plans. I seguirem amb el suport al centre de fauna del
GOB Menorca; pensi vostè que ha canviat el seu estatus, ara
mateix és un membre del COFIB i per tant ja no es veu dins el
pressupost, no hi ha una partida concreta, sinó que dins les
partides del COFIB, entra dins l’acció del COFIB Menorca.

I per acabar, al Sr. Vidal. Sr. Vidal, vostè deia l’expressió
“a bufetades”. Miri, jo els meus companys els he d’elogiar i
els d’agrair el suport que he rebut, i  he d’agrair a tots els
partits polítics que donen confiança a aquest govern que aquest
conseller avui aquí presenti els seus quarts pressupostos i
acabi la legislatura. Bufetades, evidentment, sé perfectament
d’on vénen i sé perfectament per què vénen. Quan un vol
canviar coses davant l’immobilisme d’alguns o davant els
privilegis, quan tu ho vols canviar hi ha resistències i
evidentment vénen les bufetades. Sr. Vidal, ja li puc assegurar
que crec que no vénen dels meus companys, sinó dels meus,
en aquest cas, adversaris polítics, o d’aquella gent que no veu
el sector agrari com jo el veig, o d’aquella gent que no veu la
protecció del medi ambient com nosaltres i els meus
companys la defensam. El debat polític  és legítim; la
intoxicació, la mentida, l’amenaça, el xantatge, les barbaritats
que es diuen a vegades en suposada defensa del sector agrari,
no són admissibles, i ho hem de dir així de clar. Hem rebut
bufetades per intentar posar ordre, sí; per tractat tothom igual,
sí; per ajudar els petits agricultors iguals que els grans, sí; per
canviar el model d’agricultura, sí. I aquí ens hi trobaran, per
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això hem vengut, per canviar les coses i per fer-ho un poc
millor.

Amb els emissaris, benvingut, Sr. Vidal; no hi havia
emissaris, abans, ha fet un gran descobriment vostè. És a dir,
els emissaris ja m’explicarà...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... és a dir, jo li puc dir que n’he fet dos de nous, e l de
Talamanca i de Cala Tarida, i que n’estic arreglant 19. Això li
puc dir, però si vostè els ha descobert ara és un gran
descobriment i té la meva felicitació i la meva enhorabona.

I a les comunitats de regants, sí, hem fet molta feina.
Tenim aquestes 3.600 hectàrees que tenim, són 2.800 a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa; he explicat que ampliàvem la
de Montuïri; li he dit la de Formentera, que la posarem en
marxa que ja s’està carregant ara mateix la bassa; li he dit que
ampliàvem Inca; en aquesta legislatura hem ampliat
Vilafranca... Clar que anam fent passes. Anam recuperant
també el manteniment i anam fent totes les passes per
reutilitzar l’aigua. En aquest sentit crec que hem fet un avanç
significatiu, un avanç que evidentment tots voldríem que sigui
més. Dins l’impost de turisme sostenible posam la bassa de
reg de Porreres, que també du moltíssims d’anys reivindicant
el sector, més de 15 anys pel que ens conten a les reunions, i
per tant crec que és un avanç. Esper que aquestes passes fetes
no es desfacin.

I per anar acabant, abans que el president me mati, que ja
veig que me mira malament, li compartiré que amb segons qui
a Madrid no anam enlloc, em qued aquesta cita de vostè i la hi
compr; amb segons qui a Madrid no anam enlloc.

1.000 mestres més. Bé, educació té 1.000 milions, i
aquest conseller està orgullós de formar part d’un govern que
ha arribat a assolir la xifra dels 1.000 milions. Vostè la
ridiculitza. Per a mi l’educació és fonamental, i en el canvi de
societat que volem l’educació jugarà un paper inestimable.

Moltes gràcies i disculpin que m’hagi estès tant.

EL SR. PRESIDENT:

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

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