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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, comencem la sessió d’avui. En primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes substitueix Biel Company.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Campomar, David Abril.

Compareixença RGE núm. 890/17, del conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’explicar la gestió de
la Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions
a Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i acordada per
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, a la
sessió de dia 8 de febrer del 2017.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la compareixença del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca per tal d’explicar la gestió de la Conselleria
de Medi Ambient pel que fa a les inundacions a Balears,
sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS mitjançant l’escrit RGE núm. 890/17, i
acordada per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial a la sessió del dia 8 de febrer de 2017.

Assisteix el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Sr. Vicenç Vidal i Matas, acompanyat de la Sra. Joana Maria
Garau i Muntaner, directora general de Recursos Hídrics; de la
Sra. Catalina Inés Perelló i Carbonell, secretària general; del
Sr. Josep Maria Ferrà i Terrassa, cap de gabinet del conseller;
de la Sra. Gloria Franquet i Arocas, responsable de
comunicació i de la Sra. Nuria Felip i Puig, assessora tècnica...
perdó, i el Sr. Mateu Morro.

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, i ventura en el seu nou càrrec,
que és la primera vegada que em toca assistir a aquesta
comissió presidida ara per vostè.

Si m’ho permeten, començaré explicant un poc l’episodi
viscut al desembre del 2016 i... les pluges, aquests dos episodis
seguits que ens varen generar una situació d’inundacions, una
situació de destrosses, de desperfectes, on es varen posar en
risc béns, persones i una situació d’emergència que vàrem
viure, però si m’ho permeten posem nombres perquè parlam a
vegades de sensacions i hem de saber un poc què va passar.

Els posaré un parell d’exemples de tres municipis, per
exemple Campos, una mitjana anual de pluges són 420 litres a
l’any, però a l’episodi de desembre varen ploure 162 litres. Per

tant, el 39% del que plou durant l’any el va ploure en aquell
primer episodi a Campos. Al segon, pel gener, varen ploure
116 litres, per tant, el 28% del que plou en un any. 

Són xifres, per tant, en dos episodis de pluges molt
importants que concentren quasi, quasi el 60% del que plou
durant tot l’any en aquesta zona.

Porreres, per deferència al Sr. Melià que sé que sempre li
interessa, la mitjana de litres va ser 515, la mitjana anual en
aquest cas pel mes de desembre, 555 litres, un 30%, 119 al
gener que va ser el 23% de les pluges que plouen a Porreres
durant tot l’any.

Si em permeten un extrem més seria Lluc, que és tota una
referència, amb 1.290 litres a l’any com a mitjana,  a l’episodi
de desembre hi varen ploure 513 litres, un 40% del que plou
durant l’any de mitjana i 357 a l’episodi de gener, essent el
28%.

Són exemples de la importància de les pluges que vàrem
viure d’aquests dos episodis tan seguits, que representen quasi,
quasi que en dues setmanes, en dos períodes de pluja, ens va
ploure el 60% del que plou durant tot l’any.

El meu antecessor, el Sr. Company, -Sra. Sugrañes no sabia
que vostè avui substituiria el Sr. Company, l’esperava a ell i per
tant, ja havia preparat l’entradeta amb ell, vull dir... no podia
deixar de citar-lo en una compareixença-, el Sr. Company al
2011 deia: “és que ha plogut més del normal”, cita del Sr.
Company del 2011. Jo no seré manco, jo no faré... no em citaré
a mi mateix, faré cita de l’AEMET. L’AEMET, com saben,
l’Agència Espanyola de Meteorologia, és prou més científica
i el que ens diu és que a l’episodi de desembre vàrem tenir
xifres rècords a tota una sèrie de municipis.

 Escorca va batre el seu rècord de pluja, l’anterior era del
2008; Lluc que era del 2006; la Serra d’Alfàbia que era del
2011; també varen batre el seu rècord de pluviometria en 24
hores Palma, Porreres, Campos, Montuïri, Algaida, Inca,
Eivissa Vila i la Colònia de Sant Pere. 

Per tant, quan diem que varen ser unes pluges excepcionals
ho deim amb dades a la mà. 

I si m’ho permeten, l’episodi de gener que és aquest segon
episodi que ve a agreujar la situació, a l’aeroport de Menorca
es va batre el rècord de pluviometria que el teníem des de l’any
1972, per tant, aquest retorn de pluges importants, o a
l’aeroport de Palma i a Porto Pi on el rècord era del 1987 es va
veure superat per les pluges del mes de gener.

Per tant, com deia, en dues setmanes, uns grans plogudes,
el 60% de les pluges que tenim normalment durant un any.

Però per què a l’episodi del mes de gener... -benvingut-, per
què l’episodi del mes de gener va ser més greu o hi va haver
més conseqüències al nostre entorn, a l’entorn urbà, a les
carreteres, als dics dels ports, a l’enderrocament que vàrem
tenir d’un habitatge? Per què? Què va passar que el segon
episodi de pluges proporcionalment essent molt semblant, per
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què va afectar més? Idò senzill i intentaré explicar-ho en un
parell de punts.

Una de les principals causes és que és un episodi seguit, un
darrere l’altre, la terra..., és a dir, l’aigua quan plou té dues
solucions, dos camins: s’infiltra i queda cap a dins els aqüífers
o s’escola en superfície. Per tant, el segon episodi, com que ja
no hi havia capacitat d’emmagatzemament, com que ja no hi
havia capacitat d’infiltració, l’escorrentia superficial va ser
molt més gran i per tant, la potencialitat de danys molt major.
Però bé, aquestes afirmacions... les hem d’intentar quadrar en
xifres, no és una sensació, no és una teoria, no és una curolla
d’aquest conseller. Per què també va passar això?

També hem de tenir en compte les limitacions geogràfiques,
geològiques, les zones d’Es Pla, de la geologia de les zones
d’Es Pla fa que les roques impermeables siguin més en
superfície i per tant, la seva capacitat d’infiltració sigui menor,
però si m’ho permeten, el que anava a dir, què va passar en el
segon episodi? Idò ens varen ploure, per ser exactes, a l’illa de
Mallorca 1.000 hm3 a l’any, si agafam la mitjana de superfície
de Mallorca i ho multiplicam tenim l’aigua que va ploure, és a
dir, 1.000 hm varen caure damunt l’illa de Mallorca dels quals
uns 200 s’infiltraren i això vol dir que uns 800 varen ser
drenats pels nostres torrents cap a la mar, pensin la magnitud.

A l’illa de Menorca uns 150 hm varen caure damunt l’illa,
se’n varen infiltrar uns 30, és a dir, uns 120 varen circular pels
nostres torrents cap a la mar.

A Eivissa, si m’ho permeten, també el mateix, però perquè
se’n facin una idea vostès quan parl d’hectòmetres cúbics què
vull dir, el consum de tots els usos de les Illes Balears en un
any són 250, ho dic per posar en rellevància la importància del
que va ploure, que no hi havia capacitat d’infiltració i per tant,
s’escolaven en superfície i generava els problemes que va
generar.

Però no podem quedar-nos aquí, un factor importantíssim,
com deia, també és la geologia, és a dir al Pla de Mallorca la
permeabilitat d’aquells sòls, en aquestes zones més deprimides,
aquestes zones més inundables, per tant, amb la segona
arribada, quan ja estaven amarades l’aigua realment no podia
infiltrar-se i tot corria en superfície.

I a diferència del que va passar a la Serra de Tramuntana o
a altres indrets amb més pendent on hi ha capacitat de drenar
ràpidament l’aigua, és a dir, la Serra de Tramuntana, posem a
Lluc on cauen aquests 1.200 m3 de cop, pels pendents, per la
capacitat dels torrents es drena ràpidament, tot al contrari al Pla
que pel seu pendent és molt més lent, és molt més difícil
d’evacuar i per tant, es produeixen aquesta amaraments, però
tot això no es pot entendre, els danys causats, si no tenim en
compte la mà de l’home. 

Què va ser abans el torrent o la carretera? em demanaven fa
una estona. Idò jo li puc assegurar que els torrents hi eren
bastant abans, sempre, que les carreteres, però evidentment la
mà de l’home ha tengut molt a veure, molt a veure amb unes
estructures lineals, amb unes carreteres que no han respectat el
curs de l’aigua, que no han pensat, que no han calculat el temps
de retorn, aquestes tempestes tenien un temps de retorn més o

menys de 25 anys. Per tant, qualsevol infraestructura que hem
construït en 25 anys sabem que hi serà i per tant, s’hauria
d’haver calculat aquest efecte. 

Moltíssimes de les nostres carreteres, per desgràcia, no ho
han fet així. Exemple: Vilafranca, la carretera de Vilafranca va
servir com un autèntic dic, un municipi on no s’havien produït
inundacions, que en aquella carretera ja s’havia al·legat en
contra del projecte perquè no evacuava correctament les aigües
ha tengut problemes, cases que mai no s’havien negat, després
d’una infraestructura humana ara sí que s’han negat, quan hi ha
al·legacions presentades pel grup del qual forma part aquest
conseller en contra d’aquest projecte. 

O el Pla de Sant Jordi, podem parlar del que va passar de
què va passar al Pla de Sant Jordi, però està mutilat, és una
zona humida mutilada per diferents infraestructures que no han
tengut en compte el curs de l’aigua, que tenim l’absurd que un
torrent bota un metre literalment, jo això... és a dir,
geogràficament mai no m’ho havien explicat, és a dir, tu agafes
un nin petit i li dius que un torrent remuntarà un metre i te dirà:
què estàs un poc boig? I les noves construccions i l’urbanisme
a la carta.

L’urbanisme a la carta té conseqüències, les construccions
(...), després legalitzades, no han tengut en contra on hi ha els
albellons, on hi ha les síquies, no han tengut en compte
aquestes partions que s’han fet de qualsevol manera, que ara es
converteixen en vertaders dics de pluja que no deixen evacuar
l’aigua.

Antigament entre les partions dels pagesos hi havia les
síquies, hi havia..., estaven cuidades, hi havia l’aigua que sortia,
i ara ens hem dedicat, evidentment, a fer separacions, a
parcel·lar, a trossejar, a construir on no podíem construir, i ara
evidentment pagarem les conseqüències d’aquest urbanisme
salvatge.

Però evidentment, com dic, va ploure molt en poc temps, de
forma seguida, amb aquestes conseqüències que tots hem
viscut. Però podem parlar del tema que va centrar el debat, la
xarxa de torrents, que crec que va respondre adequadament al
repte que li vàrem posar, tot i les dificultats que hem posat a
aquesta xarxa de torrents. Si em permeten, el pressupost de
neteja de torrents el 2015, neteja i obres, era d’1,5 milions; el
2016, de 2.700.000; i el 2017, 3.800.000 euros, en obres i
neteja de torrents. Evidentment sempre es pot fer més. Però si
em permeten en aquesta trampa hi hem jugat tots els partits
polítics, de dir el que destinam a torrents i no destriar la neteja,
és a dir, desbrossar, llevar els arbres, arreglar els petits murs
dels laterals, de les grans obres; per exemple enguany gran part
del pressupost el vàrem dedicar a Sóller, a una gran
infraestructura de protecció del sòl urbà, una residència que
estava en risc de veure’s inundada. 

Però analitzem les dades simplement del que s’ha dedicat
a fer net els torrents, a fer net el llit dels torrents. Això de fer
net és una expressió que tampoc no m’agrada molt; diríem
intervencions per garantir el cabal de pas de l’aigua pels
torrents, perquè la vegetació dels torrents no sol ser brutor;
l’excés d’aquesta, sí. El 2013, 186.000 euros; el 2014, 263.000;
el 2015, del qual ja en començ a ser responsable, 254.000; el
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2016, del qual en som totalment responsable, 470.000; i per al
2017 i 2017 els puc anunciar que ja hi ha un plurianual que
s’està tramitant amb una inversió de 2 milions d’euros
exclusivament en neteja; és a dir, els lots que s’estaven fent
actualment, el que es destinava a cada lot... -Mallorca està
dividida en tres lots, després hi ha Eivissa i després hi ha
Menorca-, que eren 100.000 euros per a cada lot que s’hi
destinaven, es duplicarà cada lots d’aquests. Evidentment ja es
fa en dos anys per si hem de fer mesures d’urgència poder-ho
fer. Per tant recuperam aquesta cultura de fer plurianuals, de fer
una gestió amb mirada al futur dels nostres torrents. I també
una cosa important: les licitacions no aniran a preu, no seran
una subhasta; el que volem és que ens facin intervencions en els
torrents, no volem que ens facin abaratir els costos, volem que
es facin més trams nets, i això serà el criteri pel qual elegirem
les actuacions. 

I en aquest ritme. I vostès em diran “i per què, Sr.
Conseller, ara decideix vostè que la intervenció, el plurianual
aquest, és de 2 milions?”; idò permetin que els digui un
argument senzill. En incendis fa molt, molt de temps que hem
après tots els polítics que no hem de fer demagògia, que els
plans comarcals són a deu anys vista, on es van fent els
tallafocs a l’hivern, i es van fent una cosa programada, i passi
qui passi, respecte d’aquests plans. Jo estic respectant els plans
que va fer el meu antecessor i estic planificant, a l’illa d’Eivissa
i a l’illa de Menorca, i també a la Serra de Tramuntana, els
pròxims deu anys d’actuacions en prevenció d’incendis. Això
en torrents no passa. La xifra que els he donat de 2 milions és
per iniciar aquesta roda, per permetre que cada any facem el
10% dels nostres torrents nets; així en 10 anys tendríem tota la
xarxa de torrents en condicions. Jo crec que és un compromís
a què hauríem d’arribar tots els partits polítics. Però
evidentment aquesta roda s’ha de posar en marxa. Les
inversions es varen veure bloquejades; l’anterior pacte es parla
d’una xifra aproximada d’uns 200 quilòmetres... 400
quilòmetres nets de torrents; l’anterior etapa de govern, sols
uns 200. Per tant si entre tots deixam de fer política barata
sobre els torrents i de fer demagògia, i ens comprometem a
aquest 10% es podrà fer una política de manteniment de
torrents.

Però els torrents no són clavegueres, els torrents no s’ho
poden menjar tot, són ecosistemes. Això també ho hem de tenir
en compte quan feim actuacions en els torrents. Els torrents ens
serveixen per retenir l’aigua, per infiltrar-la; ens serveixen per
laminar les avingudes: el fet que hi hagi roques, el fet que hi
hagi corbes, el fet que hi hagi una orografia no homogènia
permet laminar la massa d’aigua i fa que aquesta velocitat no
sigui tan forta en la seva arribada, i sobretot ens ajuda a retenir
sòl. El sòl és un dels béns més preuats per l’agricultura i no
hem de permetre que s’en vagi a la mar. 

Per tant hem de dur a terme la neteja de torrents amb
criteris de medi ambient, de respecte a la biodiversitat. Però
tenguin clar que els criteris que hem seguit, a diferència d’altres
moments viscuts en aquesta conselleria de la qual ens toca dur
el timó a mi ara mateix i al meu equip, els criteris són de
seguretat per a les persones; no miram el color polític d’allà on
feim la intervenció, miram la seguretat i els béns que es poden
veure afectats.

La xarxa hidràulica de les Illes Balears, perquè vostès es
facin una estimació dels danys que es varen produir als torrents,
l’hem xifrada en 2,5 milions d’euros. En aquell moment
estàvem fent aquesta xifra perquè esperàvem que l’Estat ens
ajudaria, com havia dit que faria, i ens va demanar quins danys
havíem tengut a la xarxa de torrents. Vàrem fer la feina de
pressa i corrents per fer aquesta estimació de 2,5 milions
d’euros, que després desgraciadament no ha servit per a res
perquè estam exclosos de la seva línia d’ajudes. 

Però quan parlam de torrents, d’inundacions, hem de tenir
la planificació; jo sempre he dit que potser sigui el conseller
que passi per haver tengut sequera, ara inundacions, el xylella
o el que vengui, però evidentment també passaré pel que va
planificar, el que va deixar escrit el Pla de sequera, que ja el
tenim a exposició pública, ja finalitzat i està en període
d’al·legacions, però l’any passat vàrem fer el Pla
d’inundacions, un pla d’inundacions que ha de servir; per
exemple l’Ajuntament de Campos ja hi està fent feina, ja està
agafant aquest instrument. Tots els informes que vàrem fer a la
zona del torrent Gros, a la zona de Campos, són les zones
inundables amb major risc, i els vàrem fer unes prediccions de
com havien de fer les actuacions per poder fer les edificacions
més segures, per poder fer ús del territori que no suposàs un
risc per a les persones. Per tant aquí ens queda aquesta eina de
mirada al futur per evitar les inundacions, per evitar o intentar
minvar en allò possible aquests efectes.

Però si m’ho permeten també m’agradaria en aquests
moments, que parlam de l’emergència de les inundacions, de la
gestió de tota aquesta situació, recordar-los que aquest
conseller és responsable de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, no és el conseller d’Emergències. Per tant
és important que sàpiguen que la coordinació, i he d’agrair
públicament l’esforç fet per la Direcció General
d’Emergències, que era la que va coordinar aquells dies la
situació; nosaltres entram després a fer feina en la neteja de
torrents, en el seguiment de reparació de marges i tot el que faci
falta, però la gestió de l’incident és per part de la Direcció
General d’Emergències. I també quan parlam d’això permetin-
me que segueixi amb aquesta reflexió: el mes de desembre, de
les 179 incidències sols 8 estaven lligades a torrents, 8, i
comparesc jo aquí. Hi ha hagut esteses elèctriques que han
caigut, roques, dics de ports que s’han romput, cases que han
caigut... Per tant són coses que no estan, evidentment, en el
marc de les meves competències.

Però evidentment som aquí com a conseller per donar
explicació de la gestió feta, la gestió feta en aquest episodi. Sr.
Melià, del vídeo de 2011 no en som responsable; jo el 2011 em
dedicava a altres coses, i crec que és un exemple del fet que no
hem de fer demagògia en tema dels torrents. Crec que no hem
d’emprar això per fer política barata, política de saló o política
de Twitter. Hem de ser seriosos. Jo comparesc aquí per donar
explicacions de la nostra gestió, faltaria més, però no de la que
pertoca a altres.

Evidentment aquestes pluges a ningú no se li escapa que
han tengut uns efectes també sobre el camp, sobre l’agricultura,
sobre un sector que és importantíssim, primari, un sector que
l’any passat va viure una situació de sequera que va fer que ens
posàssim al seu costat, que activàssim línies d’ajudes,
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aproximadament mobilitzant uns 4 milions de pressupost, i
evidentment no podia ser d’altra manera que en època
d’inundacions, en època que han tengut unes situacions de
pèrdues, estiguem al seu costat, com ja hi estiguérem el 27 de
desembre: vàrem fer els primers treballs d’inspecció per part
dels tècnics de la conselleria per veure quina era la situació, per
veure què havia succeït. En aquell moment es va determinar
que els danys no eren tan greus com pareixien; havíem de veure
com evolucionava. 

Però posteriorment, el gener, vàrem tenir un segon episodi
de pluges; per tant el 23 de gener els tècnics tornaren al territori
per veure aquest segon episodi de pluges quins efectes havia
tengut. En aquell moment ens trobam zones vertaderament
negades, zones on les pèrdues poden ser molt considerables. En
aquell moment també teníem la previsió d’un tercer front que
podia entrar, teníem unes previsions que podia entrar un tercer
front, i per tant anàvem fent un seguiment, perquè evidentment
si s’eixugava el terreny es podia tornar a fer feina, podien
tornar a entrar a llaurar, podien tornar entrar a sembrar, podien
salvar les collites, o no; era una cosa que s’havia de determinar.
Així el 7 de febrer es va fer tota una nova inspecció on vàrem
veure els efectes sobre les collites, es va veure què es podia
ressembrar, què no es podia ressembrar; que aquelles pluges no
havien estat igual pertot, a la zona de Campos, Pla de Mallorca
no era el mateix que a la Serra de Tramuntana, a Menorca era
prou heterogènia, a Eivissa no havia provocat tants de danys.
Però sí que localitzadament a zones concretes hi havia danys
molt importants. I això era que ens va fer canviar de manera
d’actuar. És a dir, tenim zones, si em permeten l’exemple de Sa
Pobla, on va provocar efectes molt greus, molt durs i al costat,
a la finca del costat no havia cap efecte tan negatiu de la
inundació. Per tant, havíem d’afinar i quin era el mètode que
vam decidir? Vàrem demanar al sector, l’1 de febrer ens vàrem
reunir amb el Consell Agrari, que és l’òrgan de màxima
representació per part del sector agrari, on hi ha els consells, on
hi ha les organitzacions agràries i ens van demanar que
estiguéssim al costat seu i vàrem dir, com ho férem en la
sequera hi serem en les inundacions. 

I vam fer un sistema que crec que és el més afinat possible,
perquè aquesta heterogeneïtat, aquest mosaic de zones quasi
blanc, negre, és a dir, zones molt afectades i zones no
afectades, ens feia que el sistema de declaració responsable per
part dels pagesos fos la millor opció. És a dir, els pagesos
declararan els danys damunt farratge, damunt hortalisses que
hagin pogut patir inundacions. Aquestes declaracions seran la
base que ens serviran per treure la línia d’ajudes acotada als
efectes d’aquestes inundacions. I aquestes ajudes cobreixen el
buit que l’Estat va deixar. El decret..., no trob la data ara aquí,
el decret que va fer l’Estat evidentment no recollia les
necessitats del nostre sector agrari, cobria aquelles coses que no
eren assegurables per les assegurances, com danys a les
explotacions que no eren de la producció. Per tant, no ens
servien. Allà on no hi ha l’Estat, on l’Estat no ha donat
cobertura, nosaltres tenim el compromís de ser-hi. En aquesta
línia d’ajudes ara mateix els puc dir que hi ha 115 declaracions
que s’han fet a les diferents delegacions del FOGAIBA que
estan esteses per tot el territori. Per tant, els pagesos ho tenen
bo de fer per arribar-hi. 

I també destacar que una altra línia d’ajudes que tenim en
marxa en el sector agrari, que és la línia de marges, també té
una demanda important, aquests marges que es varen veure
afectats per les plogudes. Per tant, ajudarem a través del Pla de
desenvolupament rural a aquestes finques que varen veure les
seves parets seques, o els seus marges que varen caure. Per
tant, fem feina amb el sector agrari, vostès facin de corretja de
transmissió fins dia 21 de març, hi ha temps per fer les
declaracions responsables.

Com té la cara amarga, aquests dos episodis d’inundacions
que no podem negar, evidentment han generat uns impactes
negatius damunt el sector agrari que ja hem reconegut i per
això hem posat línies; ha generat situacions de risc per a béns
i per a persones, fins i tot el trencament del dic de Cala Ratjada,
carreteres en el Pla de Mallorca tancades com no s’havia vist
mai, evidentment.

Però no hem de deixar també de veure que ha tengut una
part positiva i aquesta ve per la part dels recursos hídrics.
Recordem tots d’on venim, l’any passat en aquestes èpoques la
sequera, la preocupació per l’aigua era un tema cabdal per a
tots nosaltres i no ho ha de deixar de ser perquè hem tengut ara
un episodi de pluges.

Si em permeten, resumiré l’estat dels recursos. El setembre
de l’any passat estàvem a Mallorca al 40%; a Menorca al 49%;
a Eivissa al 33. Ara, en aquesta època, pel febrer, és a dir, de
setembre a febrer, a Mallorca hem arribat al 76; a Menorca al
63 i a Eivissa al 85%. Per tant, evidentment aquestes pluges
han tengut un costat amable, un costat que ens permetrà tenir,
afrontar un repte que és donar aigua de qualitat als nostres
ciutadans. Però evidentment no hem d’abaixar la guàrdia. De
febrer a març a la Serra de Tramuntana els indicadors ja baixen,
el consum ja comença a notar-se i només en un mes. Per tant,
les reserves hídriques són molt superiors a l’any passat, tenim
uns recursos hídrics molt superiors, però això no ha de fer que
abandonem la política d’aigua.

Evidentment he intentat ser breu i resumir-los els fets. Hem
tengut dos episodis de pluja molt seguits, que han provocat un
dany, en el qual hem adoptat mesures, hem adoptat mesures per
fer front als danys causats al sector agrari, hem adoptat mesures
per incrementar l’esforç en la neteja de torrents, per recuperar
aquesta roda que mai s’hauria d’haver aturat, intentant generar
aquest compromís de què actuem damunt el 10% de la nostra
xarxa de torrents cada any, i així poden millorar la situació.
Sempre tenint en compte què és millorar la situació, perquè el
que va ploure va ser un fet excepcional.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

El Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca pot
contestar globalment totes les preguntes o observacions
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formulades, o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

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

Contestaré globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Sr. Diputat Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, primer de tot donam la benvinguda al conseller
i a l’equip que l’acompanya. Crec que era imprescindible que
el conseller comparegués i donés una explicació dels fets que
es varen produir, perquè com ell mateix ha destacat, són fets
molt importants, molt estranys, molt excepcionals i per tant,
són fets que mereixen que el conseller doni les explicacions
pertinents.

Certament no es tracta de fer demagògia i es tracta de fer les
coses amb gran seriositat. I clar, el primer que hem de fer és
assumir cadascú les seves competències, perquè clar, a
nosaltres no ens serveix que el conseller digui: jo no som
competent en no sé què; en emergències; els episodis varen ser
puntuals en relació a la meva competència; no miram colors
polítics; això ja..., en dret diuen: excusatio non petita,
accusatio manifesta, això és el que diuen. És clar, aquestes
paraules ja demostren un poc la preocupació que té el conseller
i nosaltres pensam que el conseller actual no hi és per fer-nos
diagnòstics del que va fer molt malament la mà de l’home fa no
sé quant de temps, el conseller actual, com tots els consellers,
hi és per donar solucions, per donar solucions, i la seva
responsabilitat és donar solucions, i nosaltres el que voldríem
és que assumís aquesta responsabilitat i no ens digués que hi va
haver un urbanisme molt mal fet i que vostès fa 20 anys ja
varen fer una al·legació en relació a... Bé, idò hi posin
solucions. Facin les modificacions de les infraestructures que
faci falta, perquè vostès governen. Vostès en aquest moment no
són a l’oposició, vostès governen i, per tant, de vostès depèn
que es produeixin les reformes, les modificacions que
impedeixin que les coses que en un moment determinat estaven
mal fetes, continuïn estant mal fetes.

Torrents. Nosaltres li hem reclamat i li continuarem
reclamant més inversió en torrents. I vostè que, implícitament,
acusa alguns de demagògia, quan va comparèixer aquí a
començament de la legislatura ens parlava que els pobles que
tenguessin problemes en els torrents, posessin un parell de
mules, això és al Diari de Sessions. I això, dins un to
evidentment una mica més informal, eren les seves afirmacions
als batles que li reclamaven una actuació. I nosaltres no només
pensam amb els batles d’El Pi, li ho volem deixar clar, perquè
també de vegades sembla que només miram per als nostres, i
no, miram per a tots, perquè el problema és de tots, i ben igual
fa vostè, o esper que faci vostè, encara que a determinades
visites no ho demostrin d’aquesta manera.

Per tant, nosaltres el que veiem és que la inversió i
l’actuació de la seva conselleria en matèria de torrents és
absolutament insuficient. I li he de reconèixer que més
insuficient encara va ser la del conseller que el va antecedir en
el càrrec. No li ho pos en dubte, és cert que vostè té una gran
excusa amb les xifres de la legislatura passada, i segurament
vostè també és hereu d’una falta de manteniment, i nosaltres
això li ho reconeixem, però també hem de dir que el 2008
s’invertia en torrents per part de la seva conselleria el triple del
que vostè invertirà enguany, el triple, el triple. Ara vostè em
dirà, no, una cosa era neteja, una altra cosa era... bé, escolti,
vostè faci neteja i no només neteja, també faci les grans obres
necessàries perquè no faci falta més neteja o no faci falta tant
de manteniment o se solucionin els culs de sac que hi pugui
haver a la xarxa. Però el cert és que en matèria de torrents el
2008 s’invertia el triple, gairebé 10 milions d’euros. Vostè diu
que no, això és el que els consellers que el varen antecedir en
el càrrec manifestaven, explicaven i pressupostaven. Supòs que
alguna validesa deu tenir.

Per tant, a nosaltres ens sembla bé que ara vostè canviï un
poc el cantet, digui que s’ha de fer un plurianual, digui que la
qüestió dels torrents és molt important, però li ha costat alguna
inundació reconèixer això, perquè és vera que vostè no és el
conseller d’Emergències, però també és vera que en el mes de
desembre va resultar que el conseller de Medi Ambient va anar
a les zones afectades per la inundació més tard que la
presidenta. Si això vostè ho considera el procediment habitual,
nosaltres no el consideram; que la presidenta tengui més
capacitat de resposta que el seu conseller de Medi Ambient no
ens sembla el procediment adequat, el normal, entre cometes
això de normal, però bé, a vostè li deu semblar que és com
s’han de fer les coses.

I li demanam, quin grau d’execució pressupostària té vostè
en torrents? Li demanam, el 2016 quin grau d’execució
pressupostària va tenir? Ens ha dit que va pressupostar
2.700.000 euros, quin grau d’execució varen tenir aquests
2.700.000 euros que ens ha explicat?

Infraestructures públiques afectades. Vostè alguna cosa pot
fer per ajudar aquestes infraestructures públiques. Vostès tenen
un inventari i saben perfectament quins torrents, síquies, avencs
són de titularitat de la seva conselleria? Perquè la sensació de
molts d’ajuntaments és que vostès no saben ni de què són
titulars. Això és la sensació. 

Vostè diu, és que es fa urbanisme molt mal fet, vostè té
competències en matèria hidràulica, no?, i en protecció del
domini públic hidràulic. Jo li deman, quants d’expedients
vostès tramiten en domini públic hidràulic i en proteccions de
domini públic hidràulic? Quants expedients? Quantes ordres
han dictat? Perquè, clar, vostè més enllà de detectar els
problemes i diagnosticar-los en més o manco gràcia el que ha
de fer és actuar.

Agricultura, pagesia. Vostè ens anuncia unes línies, ens diu
que arribarà on no arriba l’Estat, nosaltres... bé, ja ens està bé
el discurs que l’Estat ha estat un desastre amb les seves ajudes
i que ens ha enverinat, i segurament té tota la raó del món, però
jo li deman: quants doblers exactament vostè està en disposició
de dedicar a compensar les pèrdues produïdes per les
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inundacions en la nostra pagesia? Perquè la xifra vostè no l’ha
donada i nosaltres voldríem saber quina disponibilitat té vostè
per fer front a aquestes necessitats.

Pensam, pensam que és un tema molt seriós i molt
important, i vostè ara és vera que ha utilitzat un to diferent al
del començament de legislatura perquè ha assumit que
efectivament vostè havia de donar una resposta molt més
rigorosa a aquesta qüestió. Per tant, esperam que vostè presenti
un pla concret, més enllà de la inversió plurianual, un pla
concret de com realitzarà un manteniment així com toca dels
nostres torrents i com ajudarà als nostres pagesos perquè no
tornin tenir les repercussions negatives que han tengut per la
manca de manteniment dels torrents. Que si hi ha obres, obres
públiques, carreteres, etc., que produeixen aquests efectes
vostès el que han de fer, amb una coordinació del seu govern
i amb una coordinació amb el Departament de Carreteres dels
consells insulars, fer un pla de reforma perquè l’aigua circuli
així com toca.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Misericòrdia Sugrañes, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, president. Sr. Conseller, moltes gràcies per
aquesta compareixença i a tots els que l’acompanyen. 

Bé, efectivament, de l’únic que vostè no és responsable és
de que plogui, en això no, no... no li atribuirem aquesta
responsabilitat, però sí que al fil del que s’ha dit el fet que
plogui més no és suficient per justificar el tema de les
inundacions. Una de les... no tan sols han fet i han provocat
moltes destrosses, sinó que hi ha moltes persones perjudicades
i encara moltes d’aquestes dins del sector agrari, que és un dels
sectors que més i millor haurien de saber protegir i ajudar per
la seva funció bàsica i essencial.

Ja sabem que hi ha factors atmosfèrics que són mal de
controlar, fins i tot quan les prediccions meteorològiques són
molt tècniques i fiables, però que ja no podem controlar la
força dels elements el que sí fa falta és ajudar-los que no ens
facin tant de mal com poden fer i posen en risc les persones i
els béns. Per això, hauríem d’esperar una millor resposta dels
tècnics, unes inversions correctores, una diligència política en
el moment de fer previsions i sortir al pas de situacions
d’emergència.

Han tingut els temes de Campos o el de Porreres amb
efectes com el de desbordament de torrents, els camps de
conreus negats, els perjudicis en infraestructures com camins,
ports i xarxes elèctriques, però sembla, sembla, i amb el que ha
dit aquí ho ha rectificat, que no es va mobilitzar com havia de
fer-ho, perquè sembla ser que es va considerar que és normal
que els camps de les planes quedessin negats com si fos un mal
menor. Això és el que tal qual va dir vostè, el conseller va dir

que era normal que a les planures d’inundació la gent se' n anàs
quan plou molt. 

Vist això, nosaltres pensam que un dels factors que va
agreujar les fortes precipitacions radica en la brutícia
acumulada en els llits i en els marges dels torrents. És aquesta
brutícia que va impedir que l’aigua de la superfície pogués
circular per la via d’evacuació natural, que són els torrents. No
podem evitar que plogui molt, però sí que podem i hem actuar
en aquest aspecte de fer nets i aclarir els llits naturals o fins i tot
els que s’han vist alterats per la mà de l’home. 

En canvi, la percepció, la percepció que tenen els ciutadans
o que han tingut els ciutadans i la certesa que té la pagesia és
molt diferent. Vostès varen deixar que plogués sobre banyat i
varen tardar més dies i setmanes fins a adonar-se’n del mal que
havien fet les pluges. Com es pot consentir que no es presti ni
una mínima ajuda a persones que per a desgràcia seva varen
haver de viure amb l’aigua al turmell durant dies, que no tenien
sistemes ni bombes d’evacuació per poder prestar un cop de mà
als ciutadans en casos desesperats d’emergència? Això no es va
fer. 

No tenim constància perquè... bé, tenim constància, en
aquest moment ens acaba de dir que ha fet una valoració de
danys materials, però encara no sabem ni com ni quan ni quines
quantitats, de quina manera es donaran aquestes ajudes.
Nosaltres creiem que, superada aquella crisi de pluges, s’ha de
començar, vostè ha dit que té un pla d’inundacions, o que està
elaborant un pla d’inundacions, estaria bé tenir aquest pla
d’inundacions. 

A més a més... i després ja també altra cosa que també seria
important que per part de la conselleria prenguessin... dades, o
sigui, ho anotessin, en el sentit que fins els propietaris dels
terrenys tenen infinitat de problemes quan han de demanar
permisos per... bé, que no pot ser que l’administració ni actuï
ni deixi actuar o que ni tan sols en determinats casos s’arribés
a les zones afectades per mostrar solidaritat, per mostrar
interès, per posar remei, donar consol a tanta gent que ha patit.
Tanmateix, el que hauria de fer la conselleria és donar
facilitats, arribar, si fes falta, a un pla comarcal amb els
ajuntaments afectats i fer l’operació de xoc, però que vostè diu
que té, ja ho veurem.

I també aprofitaríem per demanar-li quan, quines mesures
en concret pensa prendre perquè no torni a passar el mateix, per
exemple, en el Pla de Sant Jordi? Per posar un exemple.

Les inversions que diu que han augmentat quant a la neteja
dels torrents, ja que ha estat conseqüent que efectivament
podrien haver-ne hagut abans inferiors, però el cert és que ara
se’n poden fer més, però gràcies també..., a l’herència hi ha
l’actiu i el passiu, per tant també gràcies a la gestió econòmica
que es va fer de la darrera legislatura també té més doblers ara
per poder invertir. 

I, clar, després jo li diria que quan ha fet una manifestació
que el Govern central diu que no ens ajudarà o que el que ha
tret no estarà emparat, no podran rebre ajudes del Govern
central, i jo també voldria posar una semblança amb el fet de
l’impost de l’ecotaxa, que, bé, que els ajuntaments ens hem
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quedat també amb els doblers de l’ecotaxa que per molts de
projectes que han presentat els ajuntaments no s’han pogut
beneficiar perquè al final no hem rebut res del Govern balear
per part d’aquest impost.

I també, ja que hi sóc, i com que estem parlant d’aigua,
vostè ha parlat d’una sèrie de quantitats. A mi m’agradaria
saber exactament quines actuacions ha fet, perquè portem dos
anys. Alguna actuació haurà fet a Menorca, a Eivissa, a
Mallorca, de tot això de tanta neteja de torrents, perquè alguna
cosa s’havia de fer, pel que es veu poca cosa o res perquè el
resultat ha estat el que hem tingut.

I no ha parlat de res, i aquí sí que he d’aprofitar, bé, del
municipi d’Alaior, com no podia ser d’una altra manera, perquè
seguim amb el tema del problema de les inundacions a la zona
industrial, i com es pot imaginar -vostè no ho ha mencionat-
però a Alaior vam passar per aigua per totes bandes, i, bé,
ningú no va venir a veure com estàvem negats d’aigua. I ara,
per cert, també tenim una queixa, perquè pel que es veu la
conselleria ja ens ha notificat que els llocs en què l’aigua està
envaint totes aquestes zones, totes aquestes persones que cada
vegada queden impedides i que repercuteix també a la zona
industrial, eren unes zones amb les quals la conselleria tenia un
compromís i va llogar aquests terrenys perquè aquesta gent no
els pot utilitzar per a res perquè queden... està tot empantanat
sempre, i ara per part de la conselleria s’ha dit que ja no es
pagarà cap renda com es venia pagant el lloguer d’aquestes
parcel·les als propietaris, i ara la conselleria ha dit que no
pensa pagar res de res, i el perjudici, el tenen. I a més a més,
bé, pel que es veu han comunicat que han abandonat ja el
projecte per evacuar aquestes aigües perquè surt molt car, i ens
estan oferint la possibilitat de fer pous d’infiltració. Bé, vostè
ha dit que una de les seves prioritats és la seguretat, el temps,
etc., però m’agradaria que aquesta seguretat, temps, etc., idò
també comptés per a tots els llocs, i en aquest cas també en el
tema d’Alaior.

I, bé... després ja tornarem a intervenir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats i
diputades. Sr. Conseller i el seu equip, gràcies per ser una altra
vegada en aquesta comissió i donar explicacions sobre aquest
tema, que, encara que ha passat un temps, hi ha preocupació a
la ciutadania i a nivell polític, (...) a nivell social, i només vull
dir que sí que és cert que aquesta situació no s’ha donat
enguany; hi ha hagut altres anys en què hi ha hagut inundacions
greus, que hi ha hagut... Es podrien demanar explicacions a tots
els responsables polítics que hi ha hagut en el Govern, no
només a Medi Ambient sinó a altres conselleries. I està bé
saber en quina situació estem ara, què és el que ha passat fins
ara, i crec que és saludable fer memòria del que ha passat en
anys enrere perquè no es pot evitar que plogui o que hi hagi
inundacions, perquè estem en un clima mediterrani en el qual

aquest tipus de fenòmens meteorològics són... de tant en tant
ocorren, i és una qüestió que és aquí i hem d’estar preparats
perquè els danys siguin els menors possibles.

Per això trobem que és molt important incidir sobretot en la
prevenció. Està clar que davant una situació d’emergència i una
situació d’inundacions greus que no es poden preveure s’ha
d’estar preparat, i sobretot les infraestructures que ja estan
construïdes davall unes infraestructures urbanístiques, en aquest
cas, o infraestructures lineals que poden fer de barrera (...) en
processos d’inundació que ja estan fetes no es pot fer res,
perquè ja s’ha permès que hi hagués aquestes construccions que
poden desembocar en inundacions i no hi ha una solució a curt
termini, el que sí és important és que es treballi per evitar que
es continuïn fent infraestructures o construccions en risc
d’inundació, o que hi hagi risc d’inundació. I creiem que una de
les eines importants a què s’ha de donar importància és el Pla
de gestió de risc d’inundació que es va aprovar l’any passat
amb el Reial Decret 159/2016. Crec que s’ha d’aplicar per part
de tots, que és allí, i hi ha una feinada feta i és una de les
qüestions importants per evitar en el futur que els danys siguin
majors dels que hi ha hagut. Tot i així és complicat preveure
fenòmens meteorològics com el que va ocórrer el mes de
desembre i el mes de gener.

Volem comentar que, quan es parla de responsabilitats, es
dóna una gran part de la responsabilitat a la Conselleria de
Medi Ambient i a altres conselleries que tenen responsabilitats,
i hi ha altres institucions públiques que també tenen
responsabilitats: tant els consells com els ajuntaments en els
seus àmbits. No hem d’oblidar que els ajuntaments tenen la
competència per fer els plans generals d’ordenació urbana i
plans especials de protecció, i podrien incorporar dins els seus
plans... donant suport, perquè està demostrat que -i ens afegim
a la crítica dels partits, en aquest cas- que és insuficient el
pressupost per evitar aquestes situacions d’inundació, i està
enfocada tota la qüestió en els torrents i en els barrancs, i no
creiem que sigui aquesta la solució quan es tracta d’un
problema concret d’una manera concreta. Crec que s’han de
tractar els problemes de manera global i de manera conjunta,
perquè si no, si destinem molts de doblers a una cosa concreta,
després hi haurà altres causes que si no es mira de manera
global no es pot solucionar, i crec que s’ha de comptar en
aquest cas amb la col·laboració dels consells i dels
ajuntaments, de tots, encara que no hi hagi hagut problemes. Hi
ha hagut la mala sort que a Campos i a Porreres hi ha hagut...,
però podria haver tocat a un altre municipi en què mai no hi ha
hagut inundacions i donar la casualitat que en un moment donat
hi ha inundacions en aquests municipis, i han d’estar preparats.
Crec que sobretot hauria de (...) el tema de la prevenció,
apostem per a aquesta situació. Està clar, quan hi ha una
emergència s’ha d’actuar el més ràpid possible amb els mitjans
que es tenguin. 

Pel que hem escoltat i ha explicat el conseller hi ha hagut un
augment en la destinació de pressupostos a fer net. Ens afegim
a aquesta descripció de fer nets els barrancs com si fossin...,
com si estiguessin bruts, és a dir, el barranc està brut i es fa net,
i no estem d’acord amb aquesta descripció. Els barrancs, els
torrents, no són infraestructures, com diu el Sr. Portaveu d’El
Pi; no, són ecosistemes, són espais vius, i aquesta gestió no s’ha
de tractar d’una manera corrent com es fa amb altres

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 40 / 15 de març de 2017 537

infraestructures humanes; aquestes són vies naturals, s’ha de
tractar aquesta gestió de manera diferenciada d’aquestes altres
infraestructures. 

Som de la (...) que sí que s’ha de fer un manteniment, s’ha
de comptar -i així ens afegim a la petició que ha fet la portaveu
del Partit Popular- s’ha de comptar també amb la col·laboració
i amb la feina que poden fer els propietaris i els pagesos en els
seus territoris. És cert que tot el que és administració hidràulica
i a l’hora de demanar permisos, depèn de quins permisos. Està
clar que no és el mateix fer una poda o un desbrossament a mà
o manual d’un petit torrent que està... o una petita sèquia que
està dins de la propietat que d’un canal amb maquinària
d’excavació, no és el mateix, però sí que s’haurien d’estudiar
petites actuacions que puguin fer els propietaris i pagesos des
de les seves propietats i d’aquesta manera col·laborar i
complementar les possibles actuacions que pugui fer
l’administració pública, ja dic, no només la Conselleria de
Medi Ambient, que té part de competències, sinó altres
administracions públiques que podrien col·laborar en aquest
sentit.

I també creiem que bé, que sí que és important que aquesta
col·laboració es pugui donar i es pot estudiar com arribar al fet
que es pugui fer aquest manteniment o... aquesta gestió
diferenciada dels torrents i dels barrancs.

Sí que s’ha parlat sobre ajudes, sobre ajudes sobretot... als
efectes lesius que hi ha hagut a... en aquest cas sobretot a
Mallorca, a l’agricultura de Mallorca i que s’està en
col·laboració amb els agricultors... davant... mitjançant el
consell agrari, i que no s’ha de perdre aquesta comunicació
amb els agricultors i esperem que les ajudes puguin arribar o si
hi ha suport de l’Estat, no sé si ho ha dit el Sr. Conseller, si hi
haurà aquest suport de l’Estat espanyol o no, era un poc si ho
pot tornar explicar, no m’ha quedat gens clar. 

Sí que ha comentat que sí que hi hauria una partida per part
de la Conselleria de Medi Ambient a través del FOGAIBA i era
si tenia previst... li voldríem demanar si tenien previst quina
quantitat o si ens podria explicar..., si ho sap.

Res més, agrair la seva intervenció, les seves explicacions
i esperem que ens puguem preparar per a les següents
inundacions, per les quals esperem que estiguem preparats i que
siguin menys danyoses que les que hi ha hagut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Aina
Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, gràcies, Sr. Conseller i a tot
l’equip, per haver vingut avui aquí a donar-nos aquesta... bé,
tota aquesta informació i tota aquesta explicació.

Jo voldria... bé, en primer lloc vull destacar aquest fet, no?,
que ha vengut aquí a donar la cara i com s’ha vist... vull dir,
aquesta qüestió d’emergències no tan sols depèn de la
Conselleria de Medi Ambient, crec que ha quedat clar, fins i tot
ha posat un exemple molt clar en el tema d’incidències, de 178
incidències només n’hi havia 8. Crec que... no pel fet que
plogui aigua vol dir que... vull dir, el competent en els desastres
que hi hagi sigui el que gestiona els recursos hídrics. 

Jo crec que això és una... és una analogia mental irracional
que fem tots, però que hauríem de ser més racionals en el sentit
aquest, no?, que també hi ha competències en altres
infraestructures i que són que... primer, en emergències i també
competents en altres infraestructures, i que si aquestes
infraestructures s’han de modificar, idò s’han de modificar per
aquests altres ens competents.

Jo en això discrep amb el Sr. Melià que ha dit que bé, que...
en aquest sentit, no?, que semblava que bé, que sigui el que
sigui... idò encara hi havia plogut i per tant, el que havia de
donar resposta era vostè. Nosaltres en això no coincidim.

De totes maneres crec que es fa difícil ja sigui per la
Conselleria de Medi Ambient com pugui ser pel departament
d’Emergències, ja sigui per qualsevol altre departament
competent, Carreteres o el que sigui, fer front a aquests
episodis que, com ha dit el conseller, amb dos episodis en molt
curt temps, diguem, que... va anar al voltant d’un 60% de la
pluja anual, però vull dir que és una excepcionalitat i que cal
tenir-ho en compte i no fer, diguem... (...) evidentment
seriosament demanar totes les explicacions que calguin, però
tenir en compte aquesta imprevisibilitat.

En segon lloc, des de MÉS per Mallorca volem destacar la
satisfacció per les mesures preses en el sentit del que vostè ens
ha dit: primer, que s’han anat augmentant els pressupostos de
neteja i d’inversions en els torrents. A nosaltres això ens
sembla molt positiu, fins i tot..., també s’ha reconegut aquí per
altres grups, que fins i tot amb molt més quantitat que el que
feia el Partit Popular en la legislatura passada. Per tant, crec
que anam per bon camí i crec que és el que s’ha de fer, fins i tot
sempre és evident que nosaltres sempre demanarem i estic
segura que el conseller és el primer a demanar més pressupost
per fer aquesta feina.

També és interessant el que vostè ha dit, que és el tema que
es tracti igual que el tema d’incendis. Jo aquí em sembla també
important. És vera que en el tema d’incendis... vull dir, per
què?, perquè tothom és conscient que és un poc incontrolable,
que és un tema que de vegades supera... no ho sé, vull dir... surt
un poc de les capacitats de control per moltes mesures que facis
i crec que també hauríem de ser conscients que aquests tipus
d’episodis també són... tenen les mateixes característiques, i en
això crec que hi estic d’acord.

També ens sembla molt bé aquest pla, com a mínim, que
s’imparteixi un 10% anual perquè... perquè es dugui una roda
aquesta que cada deu anys almanco un torrent, algú hagi vist
quines característiques... vull dir, a veure quina necessitat té
aquell torrent de neteja o el que sigui, com a mínim, això jo
estic segura que el conseller ho planteja com a un mínim, però
bé, el problema és que aquest mínim en l’àmbit de recursos ni
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el teníem fa... aquests quatre anys passats i bé, això, a aquest
mínim ara és un mínim al qual hem d’apostar tots i en això li
donam la raó. Estic segura que si pot aconseguir més, vostè ho
demanarà.

Una altra cosa positiva, crec que el pla d’inundacions que
està en marxa ens sembla molt positiu, crec que és un tema
important.

I després sobretot també els criteris, els criteris amb els
quals es fan totes aquestes inversions i tota aquesta neteja, això
és bàsic, no es tracta només de doblers, sinó de com es fa. Crec
que això ho hem de tenir en compte, sobretot ho hem de tenir
en compte tant en la neteja i les inversions que es fan en
torrents, hi ha hagut durant molts d’anys, que hi ha hagut
enginyers en general que han aconsellat que fer net un torrent
és quasi asfaltar un torrent i això jo he vist com a tècnica de
Medi Ambient, jo ho he vist, sí, netejar, perquè bé, la solució
més fàcil? L’asfaltam pràcticament i no en surt cap de... de... no
surt cap arbre ni creix res allà, sempre està net, ara no s’infiltra
res, n’hem de ser conscients; els torrents no són perquè corri
l’aigua, és perquè també facin una funció d’infiltració de tota
aquella superfície. Si nosaltres anam asfaltant i
impermeabilitzant tot aquell curs d’aquell torrent estam traient
superfície d’infiltració a aquell torrent.

Hi ha hagut una política durant molts d’anys tècnicament
negativa a l’hora de fer inversions dins torrents i per això dic
que nosaltres donam suport aquests criteris de medi ambient no
tan sols de neteja, sinó també d’inversions perquè, com vostè
ha dit, cada torrent té les seves característiques, també es pot
convertir en una petita empresa on es pot potenciar les zones on
no hi ha... l’aigua es conserva més temps, per tant, dones més
temps perquè s’infiltrin i per tant, els pous tenguin més temps
de... de... diguem, reposar, no?, la seva (...), és a dir, en això li
donam tot el suport perquè creiem que durant molts d’anys la
política a vegades ha estat molt negativa, fins i tot els criteris
tècnics que s’han utilitzat han estat negatius i en això tot el
nostre suport.

I bé, entenem que per això..., que no tot es tracta de fer
noves infraestructures, i el problema també són les
infraestructures mal fetes que s’han fet fins ara i que... bé,
pràcticament parlam que en les urbanitzacions, ara em sembla
que era..., que es parlava d’una zona... em sembla que ha estat
la portaveu del PP que ha parlat d’un espai..., d’una zona
industrial, no?, una zona industrial inundable, no ho dic perquè
sigui aquella zona, però passa moltes vegades, per què? Perquè
ni quan es planteja la urbanització ni quan es planteja, diguem,
aquella zona industrial no es té en compte, i carreteres igual, no
es té en compte el que vostè ha dit: la taxa de retorn, el període
de retorn.

El període de retorn, jo no sé si ho explicaré tan bé com
vostè, sé cert que vostè ho explicaria molt bé, però, és a dir, es
calcula més o manco amb quina probabilitat d’ics anys hi
hauria un màxim de pluges, d’acord amb les estadístiques
passades. I per tant, la infraestructura que fem ha de ser capaç
d’abastar aquell període màxim de retorn dins aquells anys que
hem marcat i això moltes vegades no s’ha tengut en compte,
massa vegades no s’ha tengut en compte. I per això tenim
infraestructures i tenim zones, polígons, zones industrials,

urbanitzacions que realment van impermeabilitzant el terreny,
no tenen en compte aquestes factors i després ens passa el que
ens passa i el que veiem. I després les males praxis que hi ha
hagut moltes vegades amb aquestes feines i en les mateixes
inversions en torrents.

I en darrer lloc, vull, crec que... a mi m’ha faltat un poc de
més exigència a l’hora dels companys que m’han precedit, en
el sentit de lamentar que el ministeri ens hagi discriminat
d’aquesta manera, home!, és clar que sí! Jo crec que és injust
que ens hagi deixat al marge i nosaltres, com a MÉS per
Mallorca, és una cosa denunciam i que volem posar sobre la
taula. I ens sap greu fins i tot que molts grups parlamentaris
aquí no ho tenguin en compte ni ho tenguin a la primera línia a
l’hora de fer aquest esforç, perquè per mor d’això hem hagut de
posar recursos propis.

O sigui que aquesta comunitat és la que posa més doblers
a l’Estat, n’hi retornen la meitat, si va bé, i després, a l’hora de
repartir ajudes és la més discriminada. Home, és que sempre
som els que perdem, sempre, sempre i sempre! I jo, la veritat,
el que ha dit la portaveu del Partit Popular, justificar Madrid
amb això, perquè vostè el que ha intentat és justificar el que ha
fet Madrid és discriminar-nos, mesclar-ho amb l’impost de
turisme sostenible, que és un esforç que ha fet aquesta
comunitat, un esforç que fem tots els d’aquí perquè Madrid no
ens dóna el que toca, bé, això sí que em sembla una demagògia
i sempre tot per defensar la política del Partit Popular a nivell
estatal i el que fa la política del Sr. Rajoy. Jo, la veritat, és que
em sembla increïble que arribem a aquests extrems i mesclem
aquestes coses, jo crec que no passa res per reconèixer que en
aquest cas el ministeri s’ha equivocat i el ministeri ens hauria
d’haver tengut en compte a l’hora d’aquestes ajudes.

Per tant, nosaltres estam, bé, la veritat és que creiem que
s’ha fet el que s’ha pogut i és vera que crec que no hi ha
recursos suficients, però estic segura que els recursos que hi ha
s’intenten gastar amb la màxima eficiència possible.

I res més, nosaltres aquests tres punts que els he volgut
destacar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president, que dubte del meu nom. Primer de tot,
donar la benvinguda al conseller i al seu equip i les gràcies per
les seves explicacions. Jo no li faré preguntes, només li vull
destacar tres aspectes que per a mi són molt importants, a
alguns dels quals ja hi ha fet vostè referència.

Primer de tot el canvi climàtic, evident, aquestes pluges,
aquests episodis de pluges, són resultat d’aquest canvi climàtic
i seran cada vegada més freqüents i si no n’hi ha prou a llegir
una mica de literatura en aquest sentit i ho podrem comprovar;
és a dir, açò vol dir que si la planificació fins ara havia estat
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important, ara adquireix una importància realment vital, la
mirada sempre haurà de ser a llarg termini.

Segon punt, urbanisme a la carta. Evidentment, d’aquelles
pols venen aquests fangs, no és gratuït, no és gratuït i si
l’exemple que vostè ha posat abans, que justament jo li
comentava de Twitter, no?, que és l’aigua per la carretera, el
torrent passa per la carretera o la carretera passa pel torrent?
Per a mi defineix i resumeix perfectament el que ha passat en
aquesta comunitat. Aquí també, evidentment, s’ha de parlar de
planificació, com bé ha dit el conseller. L’aigua sempre passa
per allà mateix, i no voler reconèixer aquesta realitat em
sorprèn, i molt, a més a més. El que hem de fer és aprendre de
totes les errades que hem comès, i aquí podem parlar amb un
plural majestàtic, en un plural que ens incloguem tots per no
ferir sensibilitats, i respectar sobretot el nostre medi, ésser
conscients de l’entorn en el qual vivim.

I darrer, darrer i seguint en la línia de la Sra. Campomar,
perquè estic absolutament d’acord amb ella, l’actitud del
Govern de l’Estat, jo ja no em centraré ni tan sols en un
ministeri, l’actitud del Govern de l’Estat: de què ens tracten,
d’extra terra com si fóssim quelcom absolutament secundari i
que realment els importam ben poc.

En resum, i ja vaig acabant, el canvi climàtic ens obliga a
replantejar-nos moltes coses, des de canvis d’ús del sòl a les
energies renovables, a planificar a llarg termini, a arribar a
consensos basant-nos en dades empíriques, que són les que
realment funcionen, i és una realitat de la qual en som tots
responsables i ens afecta a tots. Així que posem-hi una miqueta
de cap i fem feina entre tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Montserrat Seijas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Jo simplemente voy a agradecer al
conseller y a su equipo que se hayan presentado en esta
comisión para dar explicaciones y como no tengo nada que
aportar en referencia a lo que ya han comentado otros
diputados, pues quedaré a la espera de su respuesta.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sílvia Limones, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Agradecer al conseller y a
sus acompañantes las explicaciones que han dado sobre este
episodio. Y bueno, decir que creo que era la Sra. Sugrañes que

ha apuntado que no solo hace falta que llueva para que haya
inundaciones, evidentemente hay muchos factores que
repercuten en que esto sea así, como hemos comentado ya, pues
el urbanismo a la carta, todas las infraestructuras de carreteras
que se han hecho en zonas que eran potencialmente inundables
en el pasado, el tipo de suelo, las pendientes de los terrenos,
cuando hay más pendiente pues es más fácil que la escorrentía
vaya a más velocidad y si el terreno es más llano pues se infiltra
allí, y sobre todo, evidentemente, lo que hace falta para que
haya una inundación es que llueva mucho, como ha sucedido en
este episodio que hubo en diciembre, que es un episodio
excepcional donde ha llovido el 60%, como ha indicado el
conseller, de lo que llueve un año en estas islas, en general, y
que eso ha hecho que los terrenos no pudieran infiltrar el agua
suficientemente y haya habido problemas de inundaciones
como las que ha habido.

Creo que la gestión que se ha hecho a nivel de emergencias
fue la adecuada para los problema que hubo y hay que lamentar
algunas pérdidas materiales, pero la gestión fue correcta.

En cuanto a los torrentes, pues indicar que nos parece
correcto lo que ha indicado del plan de limpieza de torrentes,
para hacer un 10% de la red cada año y en diez años tener un
control de las actuaciones que se harían en estos torrentes,
porque es verdad que son zonas en las que el agua se puede
infiltrar y que permiten su escorrentía, pero deben ser
correctamente mantenidos, y yo pienso que en algunas islas no
están del todo bien mantenidos.

Entonces, creo que aquí sí que, a pesar de que se ha subido
el presupuesto para el mantenimiento de torrentes de manera
bastante positiva, pues creo que entre todos se debe hacer un
sobreesfuerzo porque es verdad que se necesita tener mayor
mantenimiento.

En cuanto al tema de las ayudas, totalmente de acuerdo con
lo que ha indicado la compañera de MÉS Mallorca, que se debe
hacer una mayor reclamación a Madrid para que no nos hubiera
dejado sin ayudas y que hayamos tenido que asumir las ayudas
desde aquí, desde Baleares. Y también indicar lo positivo,
como ha indicado el conseller, de que haya habido un episodio
excepcional de lluvias, es que hemos pasado de..., que también
es una cosa complicada de gestionar, un plan de sequía a un
plan de inundaciones, pero que tiene esto positivo, que la
recarga de los acuíferos ha sido bastante abundante.

Indicar también que los daños, pues eso que ha habido
daños bastante importantes en ciertas zonas, pues que se
vayan... con las ayudas que se vayan dando pues minimizando,
y que se debe de prevenir, para intentar que cuando se repita un
período de inundaciones, que es probable que se repitan, pues
que no tengan los efectos negativos que han tenido las últimas
que hemos vivido, porque es verdad que con el cambio
climático y con todos los factores antrópicos que repercuten en
el terreno, son períodos que son incontrolables, pero que cada
cierto tiempo se van a dar, como pudiera ser también un
tsunami, o como ha indicado anteriormente, los incendios, y
entonces para prevenir los daños lo mejor es tener una buena
prevención en estos tipos de fenómenos naturales.
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Y para acabar solo me gustaría hacer un par de preguntas,
referentes a los torrentes: ¿qué intervenciones tienen previstas
en las diferentes islas respecto a mantenimiento de torrentes?
Y si tenían alguna previsión o algún tipo de colaboración o
convenio con los payeses para permitirles realizar algún tipo de
mantenimiento a ellos de las zonas de torrentes.

Nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Contesta el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

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

Agrair les intervencions i intentaré contestar, i si em deix
qualque punt disculpi’m, per avançat.

Començaré, sempre a la inversa, si no la molest sempre la
contest a vostè la primera que sempre acaba i seguiré la
dinàmica habitual.

És a dir, agrair-li les seves paraules en la idea aquesta del
consens amb el 10% anual, jo crec que és important. Aquesta
roda no s’ha d’aturar, hem de fer feina d’una manera
programada i d’una manera sistemàtica. No serà un èxit
d’aquest conseller o del que vengui o del que vendrà després,
serà un èxit d’aquesta societat si aconseguim establir aquest
criteri.

Crec que a ningú no se li passa pel cap a dia d’avui que ell
tot sols pot fer totes les faixes antiincendis que tenim ara en
marxa; cada any mantenim els que podem i obrim els que
podem. Per tant, evidentment, si entre tots els grups va calant
aquesta xifra mínima que s’ha de fer en inversió, malgrat el que
deia la Sra. Campomar, mínima, evidentment, si recuperàssim
convenis de torrents que es varen prometre i que mai no varen
acabar d’arribar i es poguessin executar, benvinguts siguin,
sempre que es facin amb criteris de sostenibilitat i no amb
segons quins criteris.

Intervencions. Evidentment que tenim un programa, tenim
dividida l’illa de Mallorca en tres blocs, i després hi ha el bloc
de Menorca i el bloc d’Eivissa i a cada conca es va planificant
quins són els punts. Com funciona el sistema? Els tècnics van
visitant les incidències que ens són comunicades o els nostres
propis tècnics van a fer visites de camps i van avaluant les
actuacions en funció del grau d’importància i es prioritza entre
els nivells i en aquells que tenen màxima prioritat és on actuam.
Pensin que aquestes prioritats poden canviar en funció del que
deia, del criteri sempre de la defensa dels béns i de les
persones. Exemple concret, hi ha aquest exemple de Sóller a
una residència de gent major, aquell mur que havia de protegir
el torrent, va caure, no estava ben construït o havia acabat la
vida útil d’aquella infraestructura, no ho discutirem, i
evidentment va passar davant de moltes altres obres que es
trobaven a la cua. És a dir, si avui tenim una obra d’emergència
com hem tengut a Son Armadans, doncs aquesta obra ha passat
davant d’altres obres perquè hi havia en risc béns i persones. I
nosaltres tenim una programació de feina, però sempre tenint

aquesta flexibilitat que l’emergència passa per davant del
planificat, i crec que en això tots hi estarem d’acord.

I evidentment, després de les inundacions viscudes, doncs
han tengut prioritat petits esbaldrecs que s’han produït a
diferents zones que ja hem anat arreglant, perquè ara són petits,
i si no els arreglam ara es faran més grossos. O a zones...
intervencions puntuals que havíem deixat a mig fer, perquè
ateníem l’emergència, ara les acabam, anam fent un poc així el
sistema.

Emergències. Gràcies per recordar-me la Direcció General
d’Emergències i fer un reconeixement públic a la tasca que ha
fet tota la gent, tot el dispositiu de policies locals que cada dia
passaven cada parell d’hores a veure quines incidències hi
havia a cada ajuntament; la Direcció General d’Emergències
que les recollia; l’112 que tenia les avisades; el personal de
l’IBANAT, que es va mobilitzar, que va anar a S’Albufera i es
va posar a les preses de S’Albufera a retirar material i a obrir
les comportes perquè poguéssim drenar el màxim d’aigua
possible de la manera més ràpida.

Vostè es pot pensar que en aquell moment... imaginin
S’Albufera que rep una gran quantitat d’aigua, que tota la
conca de mitja Mallorca acaba a S’Albufera, aquesta gent
netejant, eliminant les restes que arribaven d’actituds incíviques
en torrents, i algun batle o batlessa s’ha enfadat amb mi perquè
en aquell moment havia prioritzat tenir les brigades d’IBANAT
allà i no anar a veure un marge que acabava de caure o una
cosa prou habitual, que després hi hem anat i li hem arreglat a
aquesta batlessa, en concret, aquest esbaldrec. Vull dir que hem
de prioritzar i en aquell moment per a nosaltres la prioritat era
S’Albufera, perquè teníem brigades de l’IBANAT, perquè
d’allà podíem drenar el màxim possible d’aigua, perquè
depenia d’aquella actuació molts de camps de Sa Pobla, la
patata a Muro, a la zona del torrent de Sant Miquel, a molts de
torrents que afluïen cap allà, molts de torrents del Pla de
Mallorca acabaven allà, per tant aquesta actuació, que pot
semblar senzilla, en aquell moment per a nosaltres era una
prioritat, i no anar a fer altres actuacions que tal vegada hem
sentit, i entenent jo, com a regidor de poble, que cadascú mira
pel seu municipi, un ha de tenir la visió de conjunt.

Agrair a la diputada del Grup Mixt que les meves (...) i
posar-me a la seva disposició per a qualsevol dubte que li pugui
sorgir després de la meva compareixença o després de les
respostes que doni.

Sra. Campomar, la inversió d’aquest 10%, aquests 2 milions
d’euros exclusivament de neteja, és que normalment sempre es
mesclen els dos conceptes, i li deia el 2015 1,5 milions en
obres, però és que els lots de neteja eren molt més petits; en el
2016 els lots eren de 100.000 euros cada un. A partir d’ara
seran de 200.000 euros cada lot de neteja i després atendrem
especialment les obres aquestes que deia jo importants que
s’han d’anar fent.

Evidentment, criteris, seguretat de les persones, als
municipis, casc urbà, evidentment hem de protegir aquelles
zones que una inundació ens pot afectar moltes més persones.
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La infiltració, importantíssim, no hem d’anar a l’inrevés, és
a dir, Agricultura ara va desmuntar aquells torrents que
s’havien dragat segons com, evidentment hi ha zones que no
ens queda més remei, (...) mesures a torrent, fer una actuació,
però no ha de ser la regla general. I amb aquests principis de
sostenibilitat hem d’actuar.

Vostè ha dit una cosa important, ha explicat el període de
retorn, 25 anys. No parlam d’una cosa mala de calcular, els
enginyers se suposa que ho fan i cobren per a això, totes les
carreteres de Mallorca, la gran majoria de carreteres de
Mallorca s’han fet aquests darrers 25 anys, no era tan complicat
el càlcul. És a dir que evidentment ara hem d’anar a arreglar els
nyaps que s’han fet a segons quines carreteres, a l’explicació de
què ha passat a moltíssimes carreteres, escolti, és que a segons
quines carreteres és de vergonya; és a dir, l’entrada a
Vilafranca, l’entrada a Porreres, són obres relativament noves,
no han passat els 25 anys que probablement els podia caure
aquella ploguda que els fes... no, no, escoltin és que els càlculs
qualcú... jo els ho dic, els projectistes normalment la solen
encertar perquè són quadrats i solen fer el factor, vostè que és
més de ciències que jo, sap que solen fer un factor de seguretat
i multipliquen per quedar-se tranquils. Aquí algú executant
d’obres ha fet el seguiment d’obres a les carreteres del nostre
país s’ha equivocat i s’ha equivocat fort, però bé, cadascú que
assumeixi les seves responsabilitats.

I evidentment, hem d’exigir més al ministeri, hem d’exigir
a l’Estat, perquè l’Estat jo el que no puc entendre, i em
perdonaran, és que el nivell d’exigència que tenen amb mi, que
el trob correcte i el trob necessari a segons quins grups, faltaria
més, perquè no el tenen amb l’Estat. (...) línies d’ajudes on el
Govern, que declara 2,5 milions d’euros en danys en
infraestructures hidràuliques, no hi té cabuda l’Estat; és a dir,
l’Estat, el Govern l’ignora completament, (...) línia d’ajudes
que diu que tal vegada desplegarà i ja ens ha dit que no les
desplegarà per a la comunitat autònoma.

A més a més, per als pagesos, escolti, si tan meravelloses
fossin aquestes ajudes de l’Estat, per què el sector agrari ha
demanat a aquest conseller que tregui mesures? I evidentment
aquest conseller les treurà, perquè no fan les necessitats, no
cobreixen les pèrdues de les seves produccions; evidentment
que cobreix si tenen una teulada, si tenen un camí, si tenen una
història, però la producció, el que importa, on hi ha el guany,
on hi ha l’activitat agrària, això no ho cobreixen aquestes
ajudes de l’Estat. I a mi m’encantaria que les exigències que es
fan a aquest conseller en les ajudes, també es fessin a l’Estat.
Jo no entenc, és a dir, aquest canvi de to no l’entenc, tal vegada
és que jo som més proper i més accessible, en canvi, tal vegada
la ministra es torba molt a rebre la gent i per això el to és
diferent.

Evidentment, com deia el Sr. David, totes les
administracions hem de col·laborar, i si em permet, el Pla
d’inundacions n’és un exemple, nosaltres vàrem fer tot un
estudi, el vàrem explicar a Campos, que és una planícia
d’inundació, evidentment és un fet geogràfic, geològic, vull dir
que a mi, em sap greu, vull dir, és una certesa, és a dir, hi ha la
mort que és una certesa i també és una certesa que allò és una
plana d’inundació, és un fet. I Campos ara mateix actua i
planifica i pren mesures, perquè com que li hem donat la

informació de com correrà l’aigua quan es produeixi una
inundació, què passarà al seu municipi, idò ara Campos empra
aquest instrument que ha generat el Govern i pren mesures. 

Això és el que hem de fer, miri, li estic parlant d’un
municipi que no és del meu color polític i li estic posant de
manifest la bona feina que fa, no em cauen els anells quan li
hem de reconèixer una cosa.

Col·laboració entre administracions, nosaltres feim unes
bases cartogràfiques, generam uns models, unes simulacions,
generam una informació i s’ha d’aprofitar i hem de col·laborar
tots i en aquestes esper que ens trobem i evidentment amb el
temps..., però cadascú des de les seves competències, podem
sumar, des d’urbanisme, des d’ordenació del territori, des de
medi ambient, cadascú des de les seves competències.

I previsió dels torrents vius, importantíssim, Sr. David, és
per a nosaltres clau, no podem tenir un torrent que sigui una
claveguera, que sigui... donar l’esquena a un torrent, és a dir,
aquest... el torrent és vida o el torrent és viu són lemes que hem
de tenir en compte. Hi hem d’actuar? Sí. Hem d’aconseguir que
drenin bé? Sí, però evidentment hi ha infiltració, hi ha tots uns
ecosistemes que (...) una sèrie de valors que hem de conservar.

Ja he dit la meva opinió sobre les ajudes de l’Estat, però
intentaré explicar què estam fent nosaltres com a ajudes pròpies
de la comunitat autònoma, dos mecanismes que probablement,
tal vegada no m’he explicat bé.

Tenim dos episodis de pluges que generen danys diferents
i mesures diferents, que es fan uns informes tècnics, es fan fins
a tres o quatre visites de camp aleatòriament i s’adona que no
podem fer una ajuda generalitzada perquè segons les zones tens
una parcel·la aquí que té un dany fortíssim i que l’has d’ajudar
molt i una parcel·la al costat que no té cap dany. Per tant, has
de triar, és a dir, no pot dir: “escolti, vostès en funció de les
hectàrees que vostè té de cereals jo l’ajudaré”, no pot fer-ne...
L’any passat vàrem fer una situació de sequera, era
generalitzada per tot i per tant, vàrem dir: “a tant l’animal, li
donam una ajuda”. No. 

En aquest cas tenim zones a Sa Pobla que s’han vist molt
afectades, finques que realment ho passaran malament i hem
d’estar al costat d’aquestes, no hem de fer una ajuda
generalitzada que arribi a tothom, és a dir, café para todos, no,
hem d’ajudar... la ciutadania entén que els recursos públics han
d’anar a ajudar als pagesos que ho necessiten i que ho han
passat pitjor, no a repartir doblers sense to ni so.

I evidentment en aquestes estam i per això fem una
declaració, aquells pagesos manifestaran quins danys han
tengut, els que ja no han tengut danys ja no ve a fer la
declaració responsable, ja no ens diu: he tengut danys. Per tant,
després recollirem aquestes declaracions, he de dir que ja se
n’han produït, un inspector nostre hi va, comprova que la
declaració és certa i en funció d’això, segons el reglament
europeu, ho comunicarem a Europa, fets excepcionals, tema
meteorològic, traiem la línia d’ajudes.

No volem entrar en la discussió de si són..., escolta, seran
fons de contingència, estarem parlant de 2 milions d’euros,
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però si són 1,5 milions, idò seran 1,5 milions, i si és 1 milió,
serà 1 milió, i si són 2,5, seran 2,5, i si són 3, són 3, vull dir,
acotem-ho en funció del que ens declarin els agricultors. I això
és estar al costat del sector agrari i això és estar al pacte al qual
vàrem arribar amb el Consell Agrari.

Batllessa, miri que he de venir de fira i no em convendria
fer-la enfadar molt, però si m’ho permet, sí que intentaré...
esper que em tracti igual de bé que l’any passat i que no ho
tengui en compte, però sí que evidentment he d’estar un poc en
desacord amb el que vostè ha manifestat, és a dir, el sector
agrari, ja ho he explicat, escolti, declaracions, danys, el pagès
fa la declaració, és el responsable, fins dia 21 hi ha termini i
nosaltres donarem les ajudes.

L’Estat té el seu sistema, assegurances..., el que pugui
accedir aquest tipus d’ajudes, que seran molt pocs, o al tipus
d’infraestructures que s’hi puguin acollir, acullin-s’hi, però ja
dic jo que seran molt pocs, no n’hi haurà cap que siguin temes
de producció. I evidentment, nosaltres amb el PDR, amb el Pla
de desenvolupament rural, a vostè no li he d’explicar què és, a
través d’una línia de marges que seran... que són ara mateix
crec que són uns 4 milions d’euros, no vagi per dit la quantitat,
però és una línia important que està oberta i evidentment aquí
també hi ha molta gent i molts de pagesos que s’hi han acollit.

I en allò de netejar el domini públic, escolti, si ho demanen
li donam el permís tot d’una, no hi ha... li puc assegurar que en
altres coses, en altres expedients tenim un col·lapse que jo
mateix, li seré sincer, en segons quin tipus de tramitacions
tenim problemes, no tenc cap problema a reconèixer-ho, però
en aquesta li puc assegurar que no... no ens plouen les
peticions, vull dir que no... si vostè coneix pagesos que li han
dit que han demanat un permís i que no li han concedit, agrairia
a tots els senyors diputats que m’ho facin arribar i evidentment
accelerarem els tràmits al màxim, perquè són uns tràmits àgils
i ràpids. En això, evidentment, els pagesos ens trobaran al seu
costat.

Evidentment, ja li ho he dit, la plana de Campos és una
plana d’inundació, això ho trobarà a qualsevol manual de
geografia bàsic i és una opinió, el que vaig dir és: podem
prendre mesures per reduir el risc, dels danys?, podem reduir
l’efecte que generaran les inundacions?, sí; podem millorar?, sí,
però el fet és que allò és una zona inundable.

Vostè m’ha parlat del Pla de Sant Jordi, si m’ho permet, és
un bon exemple, quasi, quasi de llibre, perquè es donen tota
una sèrie d’elements a tenir en compte. És una zona humida
que es va dessecar i es va dessecar per a un ús agrari, on hi
havia uns consums d’aigües, aquest ús agrari ara no es
produeix, hi havia... mir el meu assessor historiador, no sé
quants de molins que treien aigua constantment d’allà que
varen fer assecar aquella zona, després l’hem trinxat a
infraestructures, hi hem passat l’autopista, la carretera de
Manacor, hi hem posat al front dunar hi hem posat tots els
hotels amb els seus subterranis, hem posat totes les canonades
que havíem de posar i hem anat generant tot un conjunt de
barreres fins a l’absurd que ja dic el torrent... jo no sé aquest
torrent, és un torrent quasi, quasi miraculós perquè passa per
davall les pistes de l’aeroport, salta un metre, vull dir..., li fem
fer quasi, quasi unes olimpíades a aquesta aigua per arribar a la

mar i no estic frivolitzant, intent posar un poc d’humor a un
drama, a un drama de l’absurd de les infraestructures, perquè
cada infraestructura va pensar pel seu vent, però el conjunt és
un desastre.

 I damunt hi hem afegit l’urbanisme a la carta, una gent que
va comprar unes parcel·les i va construir en un lloc on es diu
“sual”, s’Ullal es diu, és a dir, és clar és que (...) urgències allà
d’una potència que ja pots posar les bombes que vostè vulgui
que aquestes urgències enmig del Pla de Sant Jordi li
guanyaran. 

És a dir, podem posar unes bombes per reduir l’efecte, per
intentar evacuar el màxim possible i que aquesta gent pugui
tornar el més ràpid possible a casa seva com el que hem fet a
través de l’Ajuntament de Palma, podem fer feina per millorar,
sí, però tenguem consciència d’on són aquestes cases, enmig
d’unes urgència d’aigua d’una potència importantíssima. I a
més a més, em sap greu dir-ho, d’una legalitat dubtosa, d’una
gent que, com a mínim són víctimes d’aquest urbanisme
salvatge que si han comprat de bona fe els han estafat, perquè
li puc assegurar que cap d’aquells habitatges ha passat per
l’informe de Recurs Hídrics on diu que s’ha d’aixecar com a
mínim un o dos metres, són víctimes de l’urbanisme a la carta,
a damunt, amb un parcel·lari que han anat xapant, que han anat
fent parets que s’han convertit en dics, que hi han fet camins
que han tapat els tubs, síquies que existien i que no existeixen,
això és la diferència dels episodis que havíem tengut l’anterior
vegada als d’ara, però no es preocupin, nosaltres hi actuam. 

Hi hem enviat un topogràfic, ja li dic que des del nivell...,
del punt més baix a la mar hem de superar més d’un 1% de
pendent, és a dir, hem de pujar. Tenguem en compte el que
estam dient i el que estam fent.

Per tant, allà evidentment haurem de fer... repassar síquies,
haurem de parlar amb els propietaris, però ja li dic que és repte
del qual és molt bo de fer, fer demagògia damunt les misèries
i la tristor d’aquelles persones que han viscut un episodi molt
dur d’inundacions.

Vostè sé que és batllessa, jo som regidor i he anat a treure
gent de casa seva inundada i sé que és molt dur, però el que no
podem fer tampoc és tapar-nos els ulls, és a dir, allà cap
assegurança no cobreix perquè cap assegurança admet que allò
sigui legal. Els mateixos veïnats amb les seves actuacions han
agreujat el problema. Nosaltres posarem... millorarem la
situació, però el que deia, igual que a Campos, podem millorar
la situació, que una ploguda ics no generi aquestes inundacions,
que puguin tornar abans a casa seva, però quan aquell ullal
demani el seu territori el tendrà, ja li puc dir jo que no hi ha
tècnica que pugui arreglar-ho.

Si m’ho permet, també ha parlat de brutícia, jo li dic: el
torrent és viu, tenim vegetació, l’hem de... permetre canalitzar
l’aigua, hem de permetre que surti l’aigua, però no parlem de
brutícia, canviem els termes.

Evidentment hem parlat del pla d’inundacions, el trobarà a
la web. A la web trobarà tota la cartografia, està aprovat per
part del ministeri i també està publicat a la web del ministeri,
hi trobarà totes les cartografies de zones de major risc, si vol li
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podem fer arribar la documentació, el vàrem aprovar l’any
passat, i ara mateix el pla de sequera també està en exposició
pública, també està penjat a la web i dic que ara ha acabat
l’exposició pública, disculpi.

Actiu i passiu, sí, sí, jo he rebut un bon passiu, vull dir...
tots els torrents en la situació en què els he rebut, els he rebut,
evidentment. És a dir, he rebut aquesta herència de la qual no
faré menció.

Vull parlar de futur, li proposam aquesta roda del 10% i
esper que estiguin d’acord amb aquest mínim d’inversió en
torrents perquè si no estam fent... l’altre dia un bon amic pagès
em feia una broma: mira, Vicenç, ets el culpable d’aquest
torrent; ets el culpable d’aquest embós que hi ha aquí. Aquest
arbre és miraculós, aquest pi que té 50 centímetres de diàmetre
ha crescut en un any i mig. Hem de ser un poc seriosos. És
responsabilitat, com dèiem de tots; no he d’eludir la meva però
tampoc no hem d’eludir la de tots els grups que hem participat
en la gestió de torrents fins ara.

L’ajuda estatal, ja li he dit la meva opinió. Crec que no és
vàlida perquè no ajuda les produccions, no ajuda els pagesos,
i així m’ho han manifestat, i per això actuu i per això faig la
línia. Si la línia de l’Estat hagués estat suficient, per què aquest
conseller ha de treure una línia d’ajudes específica? És una
prova empírica que no han estat suficients, que no arriben a tot
el sector i que no cobreixen els danys que s’han donat.

I si em permet ja passarem a la faceta d’Alaior. I sí, aquí,
com vostè bé sap, hi havia un conveni; vostè sap que nosaltres
no ens dedicam a fer les inversions d’aquesta tipologia;
ABAQUA, no entra dins el seu objecte fer aquestes obres;
aquelles obres que s’havien de fer a Alaior estaven en el marc
d’un conveni que venia finançat per Madrid, una espècie en
perill d’extinció ara mateix -ja m’agradaria tenir aquest tipus de
convenis, que ara no flueixen aquests convenis-, però hi havia
uns doblers i fèiem una cosa que no era competència de la
comunitat autònoma, perquè hi havia un ingrés extraordinari.
Perfecte, hi havia aquest compromís. L’anterior conseller va
decidir que aquella inversió, en lloc de fer-se a Alaior, s’havia
de fer a Campos; és una decisió que va prendre l’anterior
conseller, va prioritzar i va triar, en lloc d’Alaior feia una
inversió a Campos. Respectable, discutible però respectable.
Aquells conseller va prendre una decisió.

El que ja no és respectable i el que ja no s’entén és que
evidentment darrere aquella inversió hi havia un lloguer d’unes
finques perquè havies de fer unes obres vinculades a aquest
conveni. Per què varen seguir pagant als propietaris d’aquelles
parcel·les quan ja s’havia descartat la inversió?, quan ja no hi
havia doblers per fer aquesta inversió, ja se sabia que no es
faria aquesta inversió perquè no era competència? No és lògic
seguir pagant una indemnització vinculada a unes obres que has
de dur a terme quan ja has romput aquest conveni i quan ja saps
que no faràs aquestes obres. No es pot pagar, és una il·legalitat
i els nostres serveis jurídics ens han dit: “Vostè podia pagar a
aquesta gent quan havia de fer un projecte; si ara vostè no ha de
fer cap projecte, no ha de pagar a aquesta gent”. Jo, Sra.
Batlessa, evidentment, cap ànim de generar polèmiques.
Probablement el candidat al qual vostè ha donat suport a la
candidatura a presidir el Partit Popular li pot donar més

explicacions d’aquests fets. Crec que l’ajuntament també es va
manifestar en aquest sentit, demanant explicacions a l’anterior
conseller, i em sap greu perquè és un tema recurrent.

I li dic que estam mirant si es poden fer uns pous
d’infiltració, si podem fer qualque tècnica per donar suport a
l’Ajuntament d’Alaior. Això no li ho negaré mai, i evidentment
té les portes obertes a la Direcció General de Recursos Hídrics
per fer feina junts, però no em demani explicacions d’una
decisió política, perquè és una decisió política posar els doblers
aquí o posar-los allà, a aquest conseller; demani-les a qui la va
prendre, que va perdre la possibilitat d’una inversió que venia
de l’Estat, però evidentment tenint nosaltres obres dins les
nostres competències no farem coses que no ens toquen.

Sr. Melià, ara venc per a vostè, li he de reconèixer que amb
certes ganes. En execució, m’ha demanat vostè, a Mallorca
estam en el 70% del previst i es deu bàsicament a la gestió de
la zona 3, que hem tengut problemes amb el contractista i
només hem executat el 60%; a la zona 2, el 80, i a la zona 1 el
100% del previst, perquè evidentment ha plogut -no sé si se
n’ha adonat-, les obres s’han retardat, les neteges, no hem
pogut entrar en segons quines zones dels torrents i ara el març
esperem que els contractistes acabin la seva (...). Entendrà
vostè que podem donar un poc més de temps als contractistes
perquè acabin la feina, perquè evidentment no han pogut
complir amb les dates donades pels fets, que també he de
reconèixer que evidentment sí que segons quins se’ls puguin
imputar, i els feim el seguiment del contracte i els..., si em
permeten l’expressió, els hem renyat per no complir potser amb
segons quines dates d’inici, però evidentment en segons quines
dates en què ha plogut no podien actuar en el torrent, que
hagués estat un vertader desastre.

Amb els expedients que vostè demanava de domini públic,
sancionadors, se’n solen fer una mitjana de 15 cada any, 15
cada any. Feim feina, però evidentment n’hi ha molts que
després han legalitzat la seva situació, o que tenen això, i no
s’han complit les prescripcions de les llicències. També vull
recordar que quan nosaltres feim un informe el responsable de
fer complir les condicions que nosaltres posam en aquest
informe és l’ajuntament, que és qui ha donat el títol habilitant,
la llicència per fer l’obra; per tant és qui té la disciplina
urbanística. Nosaltres també feim aquesta part de domini públic
hidràulic, però la competència urbanística també recau en els
ajuntaments. El que deia el Sr. David: col·laboració entre
administracions; nosaltres hem d’obrir expedients i també els
ajuntaments corresponents.

Vostè em deia demagògia, que no havíem de fer demagògia,
que no havia de defugir les meves competències. Miri, la casa
que va caure a Porreres és un exemple clar d’una cosa que, em
sap greu, no em toca a mi la competència. Jo, si vol, puc anar
a ajudar a posar puntals, n’he posat moltes vegades i puc anar
a ajudar la batlessa a com ha de desenrunar, i anar al carrer i
agranar, però no em demani com a conseller, enmig de
l’emergència, que vagi a veure una casa que ha caigut; em sap
greu. La brigada de l’IBANAT, quan la batlessa me la va
demanar, i per això tenc aquesta compareixença aquí, perquè
podem parlar així de clar, que va fer aquella famosa telefonada
als mitjans de comunicació, la brigada d’IBANAT era a
S’Albufera i va fer feina tot el cap de setmana a S’Albufera
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perquè totes les aigües allà drenaven cap a S’Albufera, i se
m’estava demanant fer una actuació -que l’hem feta, eh, que
després de les pluges, quan han passat, l’he feta- una actuació
a Porreres, que era una cosa senzilla que afectava un veïnat
concret. Que jo entenc que per a la batlessa era la màxima
prioritat, però, em sap greu, per a nosaltres no era la màxima
prioritat. 

I jo estat regidor d’un poble amb inundacions; no sé si
recorda les inundacions de 2007, se’n recorda? Hi va haver un
mort a Puigpunyent; a Esporles es va endur tot el sistema de
sanejament; hi va haver unes obres d’emergència... Encara
esper la visita del conseller d’aquella època o una telefonada
per saber com estava. És a dir, jo he procurat fer una visita
pertot. A Porreres hi va anar la presidenta abans que jo,
acompanya de la directora general de Recursos Hídrics i del
director general d’Agricultura, perquè jo compareixia aquí
mateix, estava assegut aquí mateix, o -perdonin- a la sala de
cap allà, per explicar els pressupostos. I després, abans d’això
era a Brussel·les, o a Estrasburg, perdoni. He tengut mala sort
que ha plogut quan jo responia a les funcions de conseller, però
no es preocupi, el meu equip era allà. I després també he anat
pertot: a Sa Pobla, a Sóller, a Cala Rajada a veure el dic per
estar amb els pescadors, a Muro..., evidentment allà on..., a
Algaida, a Pina, a Montuïri, i aquell dia que va caure aquella
famosa casa, que estava fent la visita a Algaida i Montuïri, jo
crec que el director general de bombers, que era el competent,
era allà, i el president del consell va anar a veure també la
batlessa. Per tant crec que totes les administracions ens hem de
coordinar i hem d’anar fent feina junts.

Quan vostè deia les someres, idò sí, és una acció d’un
ajuntament per deixadesa de funcions del conseller d’aquell
moment, perquè sí que feien política, i aquest conseller ha estar
regidor d’un poble que li han dit fuera del sistema hace mucho
frío. Vàrem entrar amb una moció de censura que ens varen fer
pagar durant molts d’anys retirant-nos totes les subvencions, i
després segons quin partit polític no volia fer inversions de
neteja en els torrents d’Esporles. El conseller d’aquella època
a nosaltres tampoc..., miri que el director general de Recursos
Hídrics ara el tenc de funcionari i és una excel·lent persona,
però li puc assegurar que no ens va destinar ni un duro. Per tant
el seu partit originari, UM, pot ser direm coautor de la idea de
les someres. És a dir, que aquesta idea, aquesta iniciativa que
molts d’ajuntaments ens han copiat i molts d’ajuntaments han
posat en valor, és una iniciativa que va sortir de la necessitat,
de la imaginació davant la ignorància que va tenir davant
nosaltres una conselleria arrogant, primer del Partit Popular,
que ja era d’esperar, i després d’un altre que se suposava que
era d’un pacte progressista, que va seguir en la mateixa línia.

Assumim responsabilitats. Cadascú ha d’assumir les seves,
i assumim la història. Jo no em podré desfer de la motxilla
d’assumir les responsabilitats de l’urbanisme del meu poble,
evidentment que no me’n podré desfer, però vostè no es vulgui
desfer de la motxilla de totes les carreteres que s’han construït
i de com s’han construït; d’això, no se’n pot desfer.

Evidentment seguirem fent feina, seguirem fent feina i al
costat de tots els pobles que ens ho demanin, i ja li dic que feim
feina allà on cal, sense mirar els colors polítics. De fet, amb els
criteris tècnics, i això és la nostra bandera i és la nostra

tranquil·litat, perquè el que un ha patit no ho vol per als altres,
i per tant en aquesta segur que no em trobaran, no passin pena.

Inventari de titularitat. Evidentment, que sabem quins
torrents són de domini públic. Segons quines síquies, Sr. Melià,
vostè com a expert en urbanisme ho sap, la majoria de les
síquies són de titularitat privada: són dels seus usuaris, són de
les persones que tenen les síquies allà. 

I, evidentment, les ajudes. Estarem al costat del sector
agrari, ho he explicat, amb aquest cens, fins al dia 21; fins al
dia 21 tenen temps de fer les declaracions; és a dir, tots els
pagesos que coneguin fins al dia 21 a la delegació poden fer la
declaració i a partir d’aquí es faran les ajudes necessàries.
Estam compromesos i, a més, la línia de marges uns 4 milions
d’euros de PDR, que, la veritat, després de les pluges és una
línia que la gent demana moltíssim per poder reconstruir els
danys que ha tengut. 

Però ja li dic, assumim les responsabilitats, creiem que hem
de fer feina, evidentment hem d’admetre errors, faltaria més, no
som unes màquines, som persones, fem errors. Hem intentat
posar tot de la nostra part per gestionar unes situacions
complicades, per coordinar-nos amb ajuntaments, per fer feina
plegats i per posar instruments de mirada cap al futur
d’actuacions. Ja li dic, sempre es pot fer millor, sempre podem
fer més bona feina i esper que en aquesta línia estiguin al nostre
costat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la
paraula... bé, per un temps de cinc minuts, perdó. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, efectivament
tots ens podem equivocar, només faltaria, tots ens equivocam,
sobretot els que han de fer moltes coses i a vostè li correspon
fer moltes coses i té un risc de pura probabilitat més gran
d’equivocar-se que la resta, però evidentment accept un poc
aquest to de mea culpa que no tot es fa correctament.
Evidentment, ja dic, això ens passa a tots.

Si em pot donar una xifra li agrairé, perquè, clar, quan vostè
em comença, objectiu 1, objectiu 2 i el 70% d’un i el 80 no sé
què, jo em perd. M’agradaria que em digués, dels 2.700.000
euros que vostè tenia pressupostat el 2016 digui’m quant s’ha
executat, 1.800.000?, 1.200.000? Digui’m una xifra, però no
em comenci a dir els objectius perquè jo entenc que és una
resposta intel·ligent, però a jo no m’aclareix quin grau
d’execució té vostè, dels 2.700.000 quin grau d’execució té?,
quant de doblers ha executat? Aquesta és la meva pregunta, una
pregunta simple que si es vol es pot respondre de manera prou
simple.

Expedients sancionadors en domini públic hidràulic, home,
15 cada any entenc. Idò, si vostè posa tant el crit en el cel de la
situació i d’un urbanisme a la carta, que jo no li diria urbanisme
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a la carta, però crec que té molt més d’indisciplina urbanística
que d’urbanisme a la carta, però bé, no entrarem en aquesta
discussió perquè tampoc no ens duria enlloc. Però bé... això és
el que hi ha.

Jo el que li dic, i vostè ho ha vengut a reconèixer, és que
encara que algunes coses s’hagin fet malament i evidentment no
siguin culpa de vostè, sí que vostè té unes competències i quan
un torrent, diguem, té una dificultat amb una carretera
executada, vostès és competent d’aquest torrent i vostè
tècnicament pot trobar solucions, que les solucions són cares
pressupostàriament? Segur, no ho neg. Vostè mateix, en el cas
de Sant Jordi ens ho diu, ens diu que cerca solucions, que són
molt cares, bé, però com vostè sap la tècnica i amb pressupost
gairebé tot ho podria solucionar. 

Per tant, jo li dic que vostè més enllà de diagnosticar, que
està molt bé que diagnostiqui i que ens posi en evidència que
fa vint anys no sé qui va fer una carretera, bé, no ho sé. També
podríem anar a cercar si aquesta carretera va passar una
avaluació ambiental. Per tant, no tot deu ser culpa del
departament competent en carreteres. I per cert, al senyor de
Podem li vull recordar que els plans urbanístics també superen
avaluacions ambientals. Per tant, aquí la Conselleria de Medi
Ambient, que és la que fa avaluacions ambientals, alguna cosa
també té a dir i alguna responsabilitat pot tenir quan fa les
seves avaluacions ambientals de grans projectes d’autopistes,
de carreteres o d’autovies o de plans generals. És evident que
això és així perquè, és clar, a mi no m’agrada carregar les
culpes sobre les altres administracions que en aquest moment
no hi són. 

Jo compartesc el seu diagnòstic que el que ha fet Madrid
està molt malament, ho puc dir més fort, però és així, ho
compartesc totalment. A més, tenen tota la raó perquè tots els
pagesos, totes les associacions de pagesos ho han manifestat
d’aquesta manera, per tant, crec que hi ha poca discussió en
aquesta qüestió. Ara bé, vostè aquí ha de retre comptes de les
seves competències, del que fa Madrid malauradament encara
no hem arribat a Madrid, si fóssim diputats a Madrid faríem les
preguntes al ministre i l’atacaríem per això. 

La xifra d’ajudes als pagesos, em diu, 1,5 milions, 3
milions... veig que no hi ha límit, si són 5 són cinc, no ho sé,
em sembla fantàstic, però aquesta disponibilitat pressupostària
m’agradaria que ens l’aclarís.

I li vull dir que vostè mateix m’ha dit una cosa en la qual
m’ha donat la raó, que és que vostè se’n va anar a veure el dic
de Cala Rajada, i jo li vull demanar: vostè és competent per
construir o refer el dic de Cala Rajada? No. Vostè és competent
en ports? No. I vostè va anar a veure el dic de Cala Rajada, que
em sembla bé que hi anàs, perquè tot està relacionat. Les
coses... no és que vostè mateix em diu: he anat a veure el dic de
Cala Rajada, efectivament, per què? Perquè hi ha pescadors, a
mi em sembla molt bé que hi vagi, però estrictament si ens
posam en pla organigrama, que és el que vostè en determinats
moments fa, si ens posam en pla organigrama, home!,
competència seva no ho és el Port de Cala Rajada, o sí? Crec
que no.

Per tant, per la mateixa regla de tres vostè podia estar
pròxim a tothom i per ventura són problemes de la gent, però
no tothom es va sentir amb la col·laboració, amb l’ajuda que es
trobava. Que tenia altres prioritats, que hi havia coses? Segur,
i jo no li discutesc les seves prioritats perquè no li estam... una
part de la nostra crítica no és tant de fons, que seria discutir les
prioritats, com de formes. A vostè li vull recordar que les
inundacions es produïen, i hi havia el debat de pressuposts en
aquesta santa casa, eh?, i és vera que vostè el segon dia de les
inundacions compareixia, però el primer dia que hi havia
inundacions i que molts de pobles estaven negats vostè no
compareixia, era aquí i no donava la cara, que és el que
nosaltres... Sr. Conseller, tots ens podem equivocar, vostè ho ha
dit, podem millorar, jo crec que...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Melià, per favor.

EL SR. MELIÀ I QUES:

... hem de treure una lliçó positiva d’això, eh?, i crec que la
reacció ha de ser més diligent i més ràpida. Simplement és
això.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Popular, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no s’enfadi, no
s’enfadi i demà, no, el dissabte pensi que a les deu del matí
hem quedat davant la Cooperativa del Camp i farem la
inauguració i després el trajecte. Bé, ara anem per feina.

A veure, vulgui o no vulgui vostè és el competent en
aquesta àrea, vostè és el responsable, vostè el que ha de fer és
prevenir i donar solucions, el que no pot fer és començar a tirar
pilotes fora.

Està molt bé que es parli de quantitats, una quantitat
pressupostada, al pressupost hi ha tants doblers, el de 2016, el
2017, etc., un plurianual perfecte, però vostè en resposta escrita
a unes preguntes de quan havien començat les feines del Pla de
manteniment de torrents, vostè va dir que havien començat el
setembre de 2016. Vull dir, que haurem d’estar pendents de la
liquidació perquè és evident que una cosa és pressupostar i
després, efectivament, el que s’hagi executat. 

També la conselleria ha obert un cens quant a danys a
cereals i hortícoles, però en canvi ha deixat fora als cítrics.
També ens haurà de dir per què. 

També en programa d’intervencions ens agradaria saber
exactament quines són aquestes intervencions, si no ja li
demanarem per escrit, al programa d’intervencions en les
diferents illes. A cada illa el programa d’intervencions a mà. 
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Després, en les seves declaracions, clar, ha dit que es
produiran inundacions, que això, idò, plou molt, però clar, si es
preveuen inundacions i després del que ha dit nosaltres volem
saber quines mesures prendrà i quan, perquè no es tornin a
produir o a minorar-les en el possible.

Després dir-li que si en un moment es va fer una decisió
política, vostè fa dos anys que governa. Sr. Conseller, vostè fa
dos anys que governa i, per tant, vostè ha pres una altra decisió
política, vostè em diu que no és competent per a aquest tema,
vostè és competent per a aquest tema perquè no sé si sabrà que
el Pla general d’Alaior s’ha anul·lat i, per tant, la zona que
necessita aquesta intervenció és una zona rústica. Per tant, és
competència d’aquest govern balear. 

M’agradaria que d’una vegada per totes, idò, donassin
solució, perquè vostè agafa i demana que està molt preocupat
per les persones, seguretat, seguretat, seguretat i això és un
problema molt greu i, evidentment, després de dos anys li
queden dos anys més per donar solució a aquest problema. 

Moltes gràcies. I perdoni si m’he d’anar, però perd l’avió. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, no, Podem Illes Balears, perdó, cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Bé, només agrair al conseller la seva
compareixença i al seu equip i gràcies per les explicacions
donades. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

També el mateix. No intervindré. Gràcies per a tot l’equip
i per les explicacions donades i la informació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. Sr. Conseller, em sap molt de greu, també he de
partir, però gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup... ara no hi és el Grup Mixt.
Pel Grup Parlamentari Socialista, cinc minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Nada, solo agradecer la
intervención del Sr. Conseller y las explicaciones que ha dado
y nada más.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Otra réplica del Sr. Conseller.

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

Batlessa, no estic d’acord amb el que ha dit...

(Algunes rialles)

... així, bon viatge. 

Si m’esperen i em permeten i en això sí que no deixaré el to
de bromes, evidentment, les pluvials d’un polígon industrial en
sòl industrial és competència de l’ajuntament, és una qüestió
d’equipament de quan es va fer aquella infraestructura. En el
planejament s’haurien d’haver fet les pluvials com tocava i
això, evidentment, ha generat els problemes. Crec que això és
de primer de bàsica de l’urbanisme, el Sr. Melià, que en sap
més que jo, sempre li puc demanar major criteri, però
evidentment un polígon quan es planifica s’han de planificar els
efectes que té i evidentment si no es va preveure on anaven les
pluvials d’aquell polígon, algú no va complir les ordres, i el va
dissenyar l’ajuntament.  

Vull dir, per tant, la conselleria aquí ni corta ni pincha i,
evidentment, el que no entenc i no entendré mai és com fins ara
s’ha permès, una, la Sra. Batlessa dóna suport a una persona
que li ha llevat l’ajuda, jo això no ho faria, ja li dic jo ara que
si el meu líder del partit em llevés una ajuda a l’Ajuntament
d’Esporles, com ho ha fet el Sr. Company, no tendria el meu
suport. Això és inexplicable com un regidor de poble aquestes
coses no es perdonen. 

I evidentment anem al fet més greu, la il·legalitat d’haver
pagat ajudes a uns propietaris en el marc d’un conveni que ja
se sabia que no s’anava a executar. Això crec que no és motiu
de bromes i crec que és un tema molt seriós. A més a més, a qui
es pagava i a qui no es pagava d’aquelles parcel·les. És un tema
molt seriós i de poca broma que, si em permeten, no m’estendré
més en aquesta compareixença.

Hem executat, vàrem iniciar el mes de setembre, com bé
deia la Sra. Batlessa, i evidentment que hem executat... tenia els
números aquí, Sr. Melià li intentaré explicar, els lots són de
100.000 euros cada un, el 2016, per tant, en el cent per cent al
lot 1; el 80% al lot 2; al lot 3 de Mallorca el 60%; a Eivissa el
cent per cent. Aproximadament dels 2.800.000, perquè tenim
obres que estan en marxa que duraran més, s’han executat uns
2 milions entre obres i neteges. Però en aquest cas a vostè li
preocupa les neteges i per això li dic, dels lots, els cinc lots,
cada lot 100.000 euros, cent per cent al lot 1, al lot 2 el 80%,
al lot 3 el 60% a Mallorca i a Eivissa el cent per cent. He
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contestat ara, crec, l’execució, la “xuleta”, quasi els 2 milions
de l’execució, val?

Evidentment, les xifres que li acab de donar, els lots, i
aquestes xifres passaran a multiplicar-se a cada lot he de dir
que cada any es faran 200.000 euros, multiplicat per dos la
inversió en neteja. Crec que és un salt qualitatiu importantíssim
i crec que tots ens hem d’alegrar i esper que qui vengui després
de mi el mantengui. 

Les carreteres, evidentment quan nosaltres trobam una
infraestructura que no ha respost bé ho hem de comunicar i ho
deim. La carretera de Vilafranca no ha respost bé, els tècnics de
la Direcció General de Carreteres s’han posat en contacte i els
hem dit que allò no va bé. El tema del Pla de Sant Jordi, idò, he
anat a (...) ho hem estudiat, han (...) les síquies i els hem donat
alternatives puntuals de millora. La tècnica ho pot quasi tot,
allò del Pla de Sant Jordi no m’atreviria a dir que la tècnica pot
amb allò, però evidentment que hi seguirem fent feina. 

Les carreteres també hem d’assumir que es varen fer
malament i que no tenim capacitat d’arreglar totes les carreteres
que hem fet ni totes les parets ni totes les irregularitats que
utilitza l’aigua, però tenim un fenomen excepcional perquè els
torrents ens lleven situacions surrealistes de que els torrents
funcionaven perfectament, drenaven perfectament, tenien
capacitat per al doble de cabal, però l’aigua no arribava al
torrent perquè hi havia parets, perquè hi havia construccions,
perquè hi havia carreteres, perquè hi havia (...), evidentment.

Dic de Cala Rajada, vaig anar a veure els pescadors, sí, som
competent en Pesca, i vaig anar a veure unes persones que estan
a punt de perdre la seva manera de viure. Aquell dia si hagués
entrat un temporal en aquests dies hem tengut un dic obert, un
dic amb un forat impressionant que el Govern ha actuat i ha fet
unes obres d’emergència per protegir-ho, però hi havia gent
que podia perdre el seu mode de vida, gent que sí és de la meva
competència. Vaig estar al seu costat perquè estava molt
preocupat, perquè aquell vespre no havia dormit molta gent
vigilant les seves barques, és més, els vaig dir: no ho torneu a
fer d’aquesta manera, feis-vos enfora de les barques, no
arrisqueu la vostra vida, si passa res, hi serem. Perquè el que
varen fer segons quins pescadors va ser per salvar una
embarcació ser molt imprudents. Tant jo com el director
general, que bé coneix la zona, els vàrem recomanar que per
favor no ho tornassin a repetir perquè ara mateix estaríem
parlant de danys, a posta dic podem parlar, de danys personals,
que he dit que és la nostra prioritat.

Evidentment, crec que he intentat explicar l’episodi. Amb
la batlessa de Porreres hem parlat ja agradablement i hem
aclarit el malentès, crec que ha entès les nostres prioritats, i
crec que hem estat aquí per donar totes les explicacions, les
hem donades aquí i on faci falta, però evidentment el do de ser
per tot encara no el tenc.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 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. 

Moltes gràcies.
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