
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT
I ORDENACIÓ TERRITORIAL

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1093-2011 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2019 Núm. 8

 

Presidència
de la Sra. Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Sessió celebrada dia 16 d'octubre de 2019 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTA RGE núm. 4589/19, presentada pel diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a cartografia de la posidònia. (Retirada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

II. COMPAREIXENÇA RGE núm. 4793/19, del conseller de Medi Ambient i Territori , sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, per informar sobre la gestió del Parc Nacional de Cabrera... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

 



134 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 8 / 16 d'octubre de 2019 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaríem si es produeixen
substitucions.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

No, Sra. Presidenta, pero me gustaría retirar la pregunta
con solicitud de respuesta oral en comisión que tiene
presentada Ciudadanos.

I. Pregunta RGE núm. 4589/19, presentada pel diputat
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a cartografia de la posidònia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecto. ¿Entonces retiran la pregunta?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, sí la retiramos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així tindrem un sol punt a l’ordre del dia.

Substitucions?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sra. Presidenta, substitueix Miquel Vidal. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si diuen el nom millor per a l’acta.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Perdó, som Sebastià Sagreras i substitueix Tania Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna substitució més?

II. Compareixença RGE núm. 4793/19, del conseller
de Medi Ambient i  Territori, sol·licitada pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, per informar sobre la
gestió del Parc Nacional de Cabrera.

Molt bé, així passarem directament al segon punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu a la compareixença  del conseller
de Medi Ambient i Territori, sol·licitada pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, mitjançant RGE núm.
4793/19, per informar sobre la gestió del Parc Nacional de
Cabrera.

Assisteix a aquesta sessió amb el conseller la Sra. Catalina
Inés Perelló, Núria Felip, bones tardes.

Així té la paraula el Sr. Conseller per a l’exposició oral,
per un temps de trenta minuts. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Sí, moltes gràcies Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats, molt bones tardes. Comparesc en aquest Parlament
per explicar un poc quina ha estat la trajectòria envers la nova
situació del Parc Nacional de Cabrera.

M’agradaria començar doncs celebrant una fita històrica
que aquesta comunitat autònoma va aconseguir la passada
legislatura, després de molts mesos de negociació amb l’Estat,
per tal de poder aconseguir l’ampliació del Parc Nacional de
Cabrera, incrementant 80.000 hectàrees marines a les 10.000
hectàrees amb què ja comptava el parc nacional i convertir-lo
en la zona marina protegida més important de la Mediterrània
Occidental. Per tant, aquest és un punt de partida que també
evidentment m’agradaria posar de manifest i m’agradaria
també compartir la felicitat que va ser poder aconseguir
aquesta fita històrica per a aquesta comunitat autònoma.

L’impuls d’aquest projecte, l’impuls d’ampliació del parc
nacional va ser una proposta feta en el seu moment des del
Govern de les Illes Balears i que es va posar en coneixement
també la intencionalitat de dur a terme aquest projecte al
Ministeri de Medi Ambient en el seu moment. Aquesta era una
reclamació, com els comentava, històrica, hi havia hagut ja des
d’anys enrera, fins i tot des de l’any 91 en què el parc nacional
es va declarar per primera vegada, doncs ja hi havia hagut
demandes d’ampliació, sobretot a la zona marítima, ja que
aquest disposa avui dia encara, afortunadament, amb una
biodiversitat marina molt important i sobretot amb una
diversitat d’hàbitats no recollits, o que no estaven recollits
encara dins les zones marines protegides a nivell estatal i que,
per tant, partim un poc d’una reclamació històrica que també
era als acords de governabilitat en el seu moment.

D’aquesta manera, el juliol de l’any 2016 es conforma per
primera vegada una comissió bilateral, bàsicament tècnica,
conformada entre integrants del Govern de les Illes Balears,
a través de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca en aquell moment, i personal tècnic del Organismo
Autónomo de Parques Nacionales, depenent del Ministeri de
Transició Energètica, actualment, de Transició Ecològica
actualment, que doncs engeguen aquestes converses bilaterals
amb reunions periòdiques. De la primera reunió del juliol de
2016, que és el moment en què s’exposa la voluntat de la
comunitat autònoma de tirar endavant aquest projecte, se’ns
demanen bàsicament dues coses com a comunitat autònoma,
basant-se sempre amb la Llei de parcs nacionals, que és la llei
bàsica estatal que regula aquests espais naturals protegits.

Una primera petició per part del ministeri va ser que la
comunitat autònoma havia de redactar una proposta tècnica i
un segon aspecte que ens demanaven era que la comunitat
autònoma era l’encarregada i havia de garantir i assegurar al
ministeri un acord social entre  tots aquells agents socials i
econòmics i també ecologistes que garantíssim que aquesta
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ampliació podria tirar endavant, ja que en cas de no aconseguir
aquest consens el ministeri mai és propens a engegar una
iniciativa d’aquestes característiques i tenim altres exemples
que de fet encara no s’han pogut materialitzar per aquest
motiu, com per exemple pugui ser el Parc Nacional Marítim
a l’illa del Hierro a Canàries.

Aquests dos objectius evidentment, després de mesos de
treball des de la comunitat autònoma, varen ser aconseguits i
sobretot es va aconseguir una cosa que és important i que de
fet el fet el ministeri no ens ho demanava específicament,
però sí que els ho vàrem poder d’alguna manera certificar, és
que es va aconseguir també una unanimitat del Patronat del
Parc Nacional de Cabrera, el Patronat és aquell òrgan
col·legial, consultiu, on hi ha representació de tots els agents
socials, econòmics, ecologistes identificats, i  també
científics i acadèmics representants i que, per tant, el patronat
va mostrar ja en el seu moment aquest acord per unanimitat.

Aquest acord per unanimitat es va aconseguir perquè
prèviament s’havien fet fins a vuit tallers de participació,
temàtics tots, fins al darrer tallar que va ser conjunt, on es va
treballar de fet amb aquesta proposta inicial. La proposta
inicial era una proposta que derivava d’una idea que tenia en el
seu moment Oceana, amb uns límits determinats, també per a
una superfície aproximada a les 80.000 hectàrees d’ampliació
i que arran d’aquest procés de participació, de fets aquests
límits varen ser modificats per precisament aconseguir l’acord
de tots aquests agents socials, econòmics als quals els feia
referència.

Aquesta proposta tècnica, que va ser tramesa en el seu
moment al ministeri, contemplava un òrgan de gestió unificat,
això vol dir  que la direcció i la coordinació del parc, com
succeeix actualment i com venia succeint des de les
transferències en medi ambient, estava liderada per personal
de la comunitat autònoma i, per tant, el parc nacional, a part
d’estar dins la xarxa de parcs nacionals a nivell estatal, està
integrada dins la Xarxa d’Espais Naturals de les Illes Balears.
Això no vol dir que dins l’estructura de treball, per tant, dins
l’estructura de personal que fa feina en el parc, no hi hagi gent
que deriva o que es va transferir en el seu moment provinent
del ministeri, que també evidentment hi està integrada.

El març de 2017 havíem fet tot el procés tècnic i es va
convocar per part d’OAPN una comissió bilateral, teòricament
amb l’objectiu de poder tancar i acordar aquesta proposta que
havia estat ja unificada, treballada, consensuada, i poder elevar
aquesta proposta ja cap al Consell de Ministres per a la seva
aprovació. No obstant i sorprenentment, sense cap tipus d’avís,
en aquell moment el ministeri on encara hi havia el Govern del
PP, es despenja dient que els havia arribat un informe tècnic
que posava en dubtes la viabilitat d’aquesta ampliació .
Repetesc, feia més de mig any que estàvem consensuant doncs
aquesta proposta d’ampliació. I posa com a excusa i em
permetreu la paraula, tot i que sigui un tant vulgar, posa com
a excusa un informe que li havia arribat de l’IEO, que la
comunitat autònoma mai no va rebre oficialment, i que
després vàrem poder esbrinar, perquè ens va arribar de manera
informal, que no es tractava d’un informe, sinó que es tractava

d’uns comentaris  fets per un investigador d’un determinat
institut de recerca. Per tant, en cap moment no hi va haver un
informe tècnic signat d’una manera oficial, per aturar d’alguna
manera aquesta ampliació.

I, per tant, això és un moment d’inflexió important,
inflexió, ja que durant uns mesos aquest projecte d’ampliació
va quedar totalment aturat, però que després és vera que amb
el canvi de Govern a l’Estat, doncs es va generar una nova
oportunitat. Aquí és el moment en què la Conselleria de Medi
Ambient reprèn, a instàncies del Govern de les Illes Balears es
reprèn la comissió bilateral i ens tornam a reunir, tal com
havíem fet mesos anteriors.

A la primera reunió que tenim de la nova etapa sí que és
vera que veient l’escenari les dues administracions estam
d’acord que aquesta ampliació es pot fer per la via de
tramitació urgent o extraordinària, en base de fet a l’article 11
de la Llei de parcs nacionals, i que, per tant, no es tractava de
fer una nova llei, sinó de fer una ampliació ja que hi havia un
parc nacional ja creat, i l’únic que es volia era ampliar
superfície contigua a aquest parc nacional. Per tant, acordam
les dues administracions dins aquesta comissió bilateral fer
aquesta ampliació del parc. És en aquest moment que
començam a treballar el document que finalment va anar al
Consell de Ministres i el qual va, d’alguna manera, habilitar
l’aprovació definitiva i la publicació en el Butlletí Oficial de
l’Estat d’aquesta ampliació. 

Abans de contar la cronologia d’aquesta nova etapa
m’agradaria anticipar-me a un concepte que és el que marca
d’alguna manera tot el que ha esdevingut a posteriori, i és el
concepte de continuïtat ecològica, que està reflectit a l’article
6.4 de la Llei 42/2007, que és la Llei de patrimoni natural i
biodiversitat, per tant, és la llei estatal bàsica quant a
conservació de biodiversitat i regulació d’espais naturals
protegits, i sobretot fer referència a la seva transcendència
jurídica, ja que l’Estat en aquesta llei, que, repetesc, és estatal,
afirma que una zona d’aigües exteriors sempre podrà ser
gestionada per comunitats autònomes sempre i quan hi hagi
reconeguda la continuïtat ecològica pertinent. Per tant, perquè
una comunitat autònoma pugui entrar a gestionar aigües
exteriors aquesta necessita que l’Estat li reconegui, amb un
informe preceptiu i vinculant de l’Institut Espanyol
d’Oceanografia, li reconegui que hi ha aquesta continuïtat
ecològica. 

A Balears, com a altres comunitats autònomes, tenim
molts d’exemples que a través d’informes favorables de
continuïtat ecològica la comunitat autònoma pot entrar a
gestionar aquestes aigües; parlam, per exemple, de tota la
Xarxa Natura 2000 que té zones marítimes, que són LIC o
ZEPA, i que la comunitat autònoma ha demanat a l’Estat el
reconeixement d’aquesta continuïtat ecològica, se li ha
reconeguda, i, per tant, la comunitat autònoma té ara capacitat
de poder gestionar i planificar aquestes zones. Per tant, té una
transcendència jurídica molt important envers la possibilitat
que les comunitats autònomes tenim de poder gestionar i
planificar la conservació ambiental d’aquestes zones.
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Dia 14 de setembre de l’any 2018 se’ns passa per part del
ministeri un primer document, que és una proposta inicial
d’acord de Consell de Ministres per part d’OAPN a la
comunitat autònoma, on ens diu directament que no hi ha
continuïtat ecològica a l’articulat que ens presenten.

El 27 de setembre de l’any 2018, per tant set dies després,
hi ha una resposta de la comunitat autònoma al ministeri dient
que, bé, que això que no hi ha continuïtat ecològica
reconeguda llei en mà encara no es pot dir perquè no hi havia
cap informe que certificàs si hi havia o no hi havia continuïtat
ecològica. I aquí vull fer un parèntesi, hem de recordar que el
Parc Nacional de Cabrera té un pla de gestió de Xarxa Natura
2000 aprovat de l’any 2007 on en aquell moment el ministeri
ja va reconèixer la continuïtat ecològica entre terra i mar; per
tant, a Cabrera des de l’any 2007 ja tenim la continuïtat
ecològica reconeguda per part del ministeri. Per tant, era un
poc de controvèrsia entre les dues versions que ara plantejava.
Sigui com sigui, dia 27 de setembre, com els comentava, se li
fa arribar al ministeri que, bé, que d’acord amb la llei no es pot
donar per fet que no hi ha continuïtat ecològica reconeguda
perquè encara no hi ha hagut cap informe que així ho verifiqui.
Per tant, arribam a una entesa que es fes una modificació
d’aquest articulat i es posàs que no existeix continuïtat
ecològica reconeguda, sense perjudici del que es pugui derivar
de l’article 6.4 de la Llei 42/2007. 

Per tant, què volia dir això jurídicament parlant? Volia dir
que per no enredar més el procés deixàvem aquesta
possibilitat que una vegada aprovada l’ampliació l’IEO pogués
reconèixer la continuïtat ecològica. Per tant, d’aquí ve aquest
sin perjuicio del que pugui dir un article. 

Dia 1 d’octubre tenim la versió final de l’acord
d’ampliació que surt a exposició pública, per tant, el document
que va sortir a exposició pública perquè totes les persones i
administracions i entitats interessades hi poguessin fer
aportació. En aquest document surt aquest sin perjuicio que,
record, havia estat una prescripció de la comunitat autònoma.

Dia 25 de novembre es presenta una única al·legació de la
CAIB oficialment, i que era pactada amb el ministeri, que es
referia únicament i exclusivament a una errada que hi havia
hagut envers temes de coordenades, però no hi ha
absolutament cap altra al·legació. 

Dia 12 de desembre el conseller Vidal, i jo mateix com a
director general en aquell moment, viatjam a Madrid per
aprovar el document al Consejo de la Red de Parques
Nacionales, que és la passa prèvia a haver de dur un document
a Consell de Ministres. Per tant, tant el conseller Vidal com
jo mateix defensam dins aquest consell nacional de la red, on
hi havia presència de la ministra i del secretari d’Estat,
defensam aquest document on es mantenia aquest sin
perjuicio.

Dia 1 de febrer, que és el dia que s’aprova definitivament
per Consell de Ministres aquesta ampliació, se’m remet, com
a director general, un correu electrònic a les 11.51 del matí
on el director de l’OAPN em passava el document que, segons

ell m’escrivia, ja havia anat a Consell de Ministres i en aquest
document seguia el sin perjuicio.

No obstant, dia 19 de febrer, que es publica aquest acord
de Consell de Ministres al BOE, doncs, es canvia aquest sin
perjuicio per un según lo previsto. Per tant, entendran vostès
que la connotació jurídica que té aquest canvi de tres paraules
és transcendental quant a la possibilitat que té  la comunitat
autònoma envers a poder gestionar unes aigües exteriors que,
repetesc, ja hi ha casos no sols a Balears sinó arreu d’Espanya.

Evidentment entendran que tot i que vàrem celebrar de
manera contundent l’ampliació del parc nacional, sí que és
vera que aquest canvi doncs va generar certa decepció al
Govern i a la conselleria d’aquell moment. 

A partir d’aquí, dia 11 de febrer de 2019, jo mateix, com
a director general en aquell moment, i el meu equip ens
reunim de fet a la Colònia de Sant Jordi, a les instal·lacions
que té el parc nacional a la Colònia de Sant Jordi, amb tot
l’equip tècnic i polític del Organismo Autónomo de Parques
Nacionales i li traslladam el nostre desacord envers aquest
canvi. 

Dia 12 de febrer, un dia després, tornam a mantenir una
reunió entre els dos equips, i també en aquell moment el
conseller Vidal hi era present, on se’ls torna a expressar el
nostre  desacord i la nostra decepció amb aquest canvi de
darrera hora entre altres coses per la connotació jurídica que
aquestes tres paraules tenien envers l’acord. 

Dia 11 de març, abans d’un patronat, jo mateix també em
vaig reunir amb el director d’OAPN per traslladar-li d’una
manera bilateral i  dins el paraigua de la col·laboració entre
administracions per avançar-li que jo al patronat evidentment
faria aquesta reflexió, i ell va estar-hi d’acord que jo la fes des
de la defensa dels interessos d’aquesta comunitat autònoma.
Per tant, en el patronat es va generar també un debat sobre
aquest tema on hi va haver totes les opinions que varen sortir
d’aquell patronat, incloses també totes aquelles que derivaven
de la representació acadèmica i científica que hi ha al parc,
que deien que això era, si em permeteu la paraula, una
barbaritat afirmar-ho sense abans haver-ho estudiat i sobretot
que era absurd afirmar-ho quan el mateix ministeri anys enrere
ja havia reconegut la continuïtat ecològica. I he de destacar en
aquell moment la intervenció de qui era president de l’IEO de
les Illes Balears que també hi va anar amb aquesta tendència.

Posteriorment, es va intentar fer una aproximació per
intentar resoldre aquest conflicte interpretatiu, per dir-ho
d’alguna manera, amb el ministeri durant diverses vegades i va
ser impossible, en aquell moment s’intentava parlar tant amb
la ministra com amb el secretari d’estat i amb vista a la
impossibilitat de poder arribar a aquest acord i per terminis
administratius el Govern de les Illes Balears o la Conselleria
de Medi Ambient va posar un requeriment previ al contenciós
administratiu per només impugnar un paràgraf de l’acord, que
és l’únic paràgraf que d’alguna manera ens genera
discrepància.
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Per tant, això es va fer un poc també dins el paraigües de
col·laboració administrativa, es va decidir en el seu moment
que abans d’anar al contenciós administratiu posaríem un
requeriment previ per veure si l’Estat feia algun tipus de
moviment.

A aquest requeriment previ se li fan tres annexos, que són
tres informes tècnics, dos informes interns de la Conselleria
de Medi Ambient de dos serveis diferents, el Servei de
Protecció d’Espècies i el Servei d’Espais Naturals de la
comunitat autònoma, i un tercer informe que s’encomana fora
que és fet per part del doctor Quique Ballesteros que és un
catedràtic o un professor d’investigació del CSIC de Blanes i
és un dels vuit experts en fons marins del National
Geographic arreu de tot el món i per tant, s’entén que és una
persona d’un cert prestigi i un prestigi reconegut al llarg de
tota la seva carrera.

Dia 7 de maig d’aquest any ens reunim una altra vegada
arran d’aquest primer requeriment amb el secretari d’estat i
amb l’equip de l’OAPN i aquesta reunió que se celebra a
Madrid doncs no arriba a cap acord i, per tant, seguim un poc
a l’espera de si enfront d’aquest requeriment l’Estat canvia de
postura i reflexiona la possibilitat de fer aquesta modificació.

Dia 13 de maig es reuneix el secretari d’estat de Medi
Ambient i també el director d’OAPN una altra vegada amb el
conseller de Medi Ambient, en aquell moment el Sr. Vidal, i
jo mateix com a director d’Espais Naturals i Biodiversitat a
Madrid i seguim sense arribar a un acord. Ells diuen que no
existeix continuïtat ecològica, que ells estan segurs d’això i
no responen tampoc a la petició que els fem d’on és l’informe
preceptiu i vinculant, segons llei, que ha de determinar aquest
fet?

Dia 12 de juliol de l’any 2019 i esgotat el termini per
contestar el requeriment previ, cosa que des de l’Estat no
s’havia fet, doncs el Consell de Govern ja dins aquesta
legislatura acorda interposar un contenciós administratiu
davant el Tribunal Suprem contra el primer i el segon paràgraf
de la part dispositiva de l’acord del Consell de Ministres, és
aquella part que d’alguna manera es refereix a la problemàtica
que els he comentat.

I dia 4 de setembre d’enguany tenim la darrera reunió al
ministeri, jo mateix amb el director general d’Espais Naturals,
i ens tornam reunir amb el secretari d’estat i amb el director
de l’OAPN i la postura no canvia. No obstant això, i
sorprenentment després d’haver-ho demanat diverses vegades,
aquell dia se’ns dóna en mà l’informe de l’IEO, en mà, no
se’ns ha enviat oficialment, se’ns dóna una còpia en mà i és un
informe que sorprenentment diu que no hi ha continuïtat
ecològica reconeguda, cosa que evidentment a mi no em va
sorprendre vista la trajectòria.

Però el curiós d’aquest informe, i havent-lo comparat amb
altres informes que evidentment hem anat demanant al llarg
dels darrers anys al ministeri, aquest informe no es basa en
criteris objectius i científics per dir: no hi ha continuïtat
ecològica reconeguda per aquests motius, sinó que el que fa

és desacreditar l’informe que la comunitat autònoma havia
enviat per part del doctor Ballesteros al ministeri.

Per tant, aquí nosaltres hi veiem com a mínim una alteració
de la seqüència procedimental, és a dir, en el moment previ a
l’aprovació no es demana un informe que entenem que, segons
llei, és preceptiu i vinculant; es determina que no hi ha
continuïtat ecològica reconeguda; es manté durant tots aquests
mesos la no necessitat d’aquest informe, i dia 4 de setembre
se’ns posa aquest informe damunt la taula.

Actualment la conselleria segueix persistint en trobar una
solució que entenem que és la més acurada i la que té més
sentit comú i, de fet, segueix aportant documentació davant els
jutjats per verificar o d’alguna manera reforçar aquesta postura
tècnica.

I ja com a conclusió, el que demanam a la comunitat
autònoma davant el ministeri creiem que és un model que
vessa de sentit comú i que sobretot optimitza -optimitza-
recursos públics d’ambdues administracions i que, de fet,
l’únic que pretén és seguir amb el mateix model que ja tenim
actualment vigent al parc.

Per tant, el que demanam és que hi hagi una gestió
homogènia i unificada del parc nacional, que s’integri
evidentment dins aquesta estructura de gestió tot el personal
que el ministeri hi ha de posar, en això no discrepam, el
ministeri des del primer moment ens va presentar una RLT
d’11 persones per incorporar dins la gestió del parc i en això
no..., però sí que és vera que en el que discrepam és que dins
l’estructura de gestió que presenta el ministeri i que per tant,
per això, no vol canviar la possibilitat de reconèixer la
continuïtat ecològica, és que al parc nacional hi hagi dos
directors, hi hagi dues estructures, una estructura estatal i una
estructura autonòmica, i per a això no havíem lluitat, havíem
lluitat per tenir un parc nacional que era l’acord de la proposta
tècnica inicialment treballada i finalment aprovada amb aquest
canvi jurídic que els comentava.

Per tant, defensam un model coherent amb tot l’espai, no
pot ser que hi hagi una línia a la mar que hagi de fer dividir el
model de gestió d’un espai natural protegit. Des d’un punt de
vista ambiental no té absolutament cap sentit  ja que els
hàbitats no entenen de línies dins la mar. Demanam una sola
direcció i que d’aquí, evidentment, pengi tota l’estructura i
demanam una finestra única de cara a l’administrat.

Actualment ens trobam amb divergències administratives.
Hem tengut casos ja, per exemple, de companyies o entitats
d’investigació que han demanat autorització per fer, per
exemple, un cas concret, seguiment de cetacis a les aigües del
parc nacional i han hagut de demanar dues autoritzacions: una
a l’Estat, per la zona ampliada, i una a la comunitat autònoma,
pel parc original.

I m’agradaria també deixar una cosa clara, que això ho hem
defensat i ho hem dit per activa i per passiva des del primer
moment, en cap moment  -en cap moment- la comunitat
autònoma no ha demanat la transferència de cap competència
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estatal. Parl, per exemple, de temes de seguretat nacional, de
pesca en alta mar, de marina mercant, mai no s’ha demanat una
competència. No ha estat mai objecte de discussió, l’únic que
s’ha demanat i es proposa és que hi hagi una coordinació o una
gestió i direcció del parc unificada i, a partir d’aquí, doncs,
treballar tots plegats per sumar esforços, sumar sinèrgies i
tenir una gestió coherent amb un parc nacional com és el de
Cabrera.

Per tant, un poc aquesta és la situació. Va ser un èxit
l’ampliació, la vàrem celebrar i la seguim celebrant. Va ser un
èxit la tramitació i l’acceleració, que això també s’ha de
reconèixer, amb el canvi de govern a Madrid que va
possibilitar aquesta ampliació i això s’ha de dir i s’ha de
reconèixer.

La comissió bilateral sempre va funcionar molt bé, i això
s’ha de dir i s’ha de reconèixer, però sí que és vera que hi ha
aquest canvi sense avís previ que surt publicat al BOE que té
una transcendia jurídica i administrativa important que ara
mateix impedeix que la gestió sigui unificada.

A partir d’aquí el que es fa ara és seguir mantenint
contactes amb el secretari d’estat per veure si des del
ministeri i des de l’OAPN es pot reconsiderar aquesta petició
i que si fos el cas, evidentment, la comunitat autònoma
retiraria el contenciós administratiu. Però de moment la
situació és que aquest tema és als tribunals a l’espera de poder
veure quina és la solució final.

La nostra petició o la nostra intenció és que evidentment
això es pugui solucionar d’una manera prèvia, perquè entenem
que hi ha molta jurisprudència, en el seu cas, hi ha sentències
del Tribunal Suprem que donen la competència a les
comunitats autònomes, i entenem, per tant, que el marc
normatiu i jurídic també d’alguna manera alinea cap a la
petició que fa la comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara passaríem a una
suspensió de la sessió de 45 minuts, però si consideren els
diferents portaveus que no és necessària passaríem al...

(Algunes rialles)

... passaríem al torn de preguntes. 

Tindria la paraula en primer lloc el Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, per un temps de quinze minuts. Sr. Ferrà, té la
paraula.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Supòs que no seran necessaris els
quinze minuts després d’haver escoltat el conseller, tota la
llarga explicació. Primer volem donar-li la benvinguda i a part
del seu equip que l’acompanya avui. 

Crec que era necessària la seva compareixença, de fet
nosaltres la demanàrem el mes d’agost, primer arran de totes
les informacions que anaven sortint als mitjans de
comunicació; arran també de les informacions que es
desprenien de la mateixa conselleria. També perquè Cabrera
és un tema sensible en aquesta casa; els anys vuitanta, a finals
dels anys vuitanta i noranta, el Parc Nacional de Cabrera va ser
un tema recurrent en aquest parlament, i evidentment creiem
que està bé recuperar aquest debat del Parc Nacional de
Cabrera una altra vegada en aquesta casa.

Nosaltres, bé, des del Grup de MÉS per Mallorca
evidentment, fins i tot en la meva persona, vàrem viure un poc
el procés de l’ampliació a la conselleria. L’ampliació del Parc
Nacional de Cabrera va ser una fita, era una fita complicada,
quan es va plantejar era una de les fites del Govern de les Illes
Balears el 2015, una de les fites de la conselleria, però una de
les darreres fites, era una fita molt complexa, en la qual hi
havia poques expectatives d’assolir-la. Així i tot, el Govern de
les Illes Balears va fer l’anunci de l’ampliació , crec que el
mateix estiu de 2015, el mes d’agost, i a partir d’aquí es varen
assolir tota una sèrie de passes que el conseller ja ha explicat,
evidentment molt millor del que ho explicaria jo.

Però no ha estat un camí fàcil, ha estat un camí complex,
complex en diversos sentits, amb un punt d’inflexió important
que el conseller ha explicat, però era un punt d’inflexió
estrany: per una banda, es rebien aquestes informacions que el
Govern del Partit Popular en aquell moment reculava i tirava
enrere, però també vèiem a fòrums internacionals un govern
espanyol que treia pit d’aquests processos d’ampliació del
Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera i el de l’illa d’El
Hierro, el marítim de l’illa d’El Hierro. Vivíem aquest binomi,
per tant era difícil d’interpretar quina era la voluntat del
Govern espanyol, perquè rebíem unes informacions però en
vèiem també unes altres.

També crec que hi ha una cosa que és just que es digui, que
pràcticament tota la prova... o tota la càrrega de feina s’ha
traslladat al Govern de les Illes Balears. Han estat la
Conselleria de Medi Ambient i el Govern els que han dut a
terme pràcticament totes les passes en solitari, pràcticament
totes. És a dir, aquesta feina conjunta entre l’Estat i les Illes
Balears no ha estat equilibrada i no hi ha hagut la mateixa
corresponsabilitat. Per tant crec que -i això ho hem de
reconèixer- ha estat un mèrit de la tasca del Govern i no tant
de l’Estat.

Així i tot hi ha hagut sempre una sintonia. Havent-hi el
Partit Popular o havent-hi el Partit Socialista sí que hi ha hagut
sintonies i veus que han estat a favor d’aquest parc. Una de les
coses que es va plantejar i s’ha demanat va ser la unanimitat; el
conseller ho ha dit, ho ha explicat, vostè ho ha explicat, que hi
va haver un acord unànime en el Patronat de Cabrera, però per
damunt de tot tots sabien que hi havia d’haver un acord amb el
sector pesquer, i aquí hi va haver una implicació d’altres
departaments del Govern, en aquest cas Pesca, que va fer una
feina extraordinària, i s’ha de reconèixer tota aquesta part de
consens que hi va haver, i això ha estat el que ha originat
aquest acord entre Estat i comunitat autònoma.
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Jo, Sr. Mir, li volia demanar un parell de coses, però abans
de res... nosaltres interpretam aquest conflicte, evidentment,
com no pot ser d’una altra manera, com un conflicte..., és a
dir, entenem... en defensa també de la sobirania; és a dir, jo
entenc que l’ecologia, quan parlam de continuïtat ecològica,
no entén d’aigües exteriors i d’aigües interiors; per ventura hi
ha un paral·lelisme però no el conec. I creiem que vostè ho ha
defensat molt bé, ho ha explicat molt bé, aquesta continuïtat
ecològica ja acreditada, i en qualsevol cas no s’acredita el
contrari, que és necessària. Per tant, pensam que som davant
un conflicte que es repeteix en altres àrees de govern,
especialment en matèria ambiental. Hem tengut la Llei de
residus, hem tengut una llei d’energia i canvi climàtic, hem
tengut una llei agrària, hem tengut una lle i d’avaluació
ambiental, etc., constantment perseguides o amb l’ombra dels
anuncis d’inconstitucionalitat del Govern estatal.

Avui també l’he de felicitar, evidentment, malgrat que no
sigui una victòria absoluta, per aquest anunci del Govern
espanyol de no..., en principi, de moment, no dur al Tribunal
Constitucional la Llei de residus, a l’espera però, evidentment,
d’una sentència de la Llei de residus de la comunitat de
Navarra. Per tant, li donam l’enhorabona.

Per tant d’aquest conflicte el que li volia demanar és,
primer de tot, si ens pot fer una valoració sobre si el cas de
Cabrera, el cas de Cabrera tendria qualque tipus de relació amb
tots aquests casos d’inconstitucionalitat, o com ho veu vostè,
quina visió té el Govern de les Illes Balears davant això. Jo
crec que el Govern de les Illes Balears ha actuat molt bé, és a
dir, a presentat en aquest cas el recurs a..., un contenciós
administratiu al Tribunal Suprem però, clar, des del nostre
grup parlamentari el que veim és que això no és un tema de
Cabrera, no només és un tema de Cabrera, és un tema de la
Llei de residus, és un tema de la Llei d’energia, un tema de la
Llei agrària, etc., etc., etc. Per tant és quina visió, com veu
vostè o quina anàlisi fa d’aquesta situació.

Després també li voldríem demanar quina visió té vostè ara
cap al futur, què creu que passarà?, quines són, un poc, les
passes següents? No li estic dient que tregui una bolla de vidre
i ens digui “tal”, però sí què creu vostè que podria..., quines
passes ara s’han de seguir i com veu vostè el futur i com creu
que acabarà vostè aquest conflicte, si farà falta o no que..., bé,
la denúncia que s’ha interposat per part del Govern en el
contenciós administratiu s’acabi..., acabi el tema judicialitzat
o si hi pot haver un acord o no hi pot haver un acord abans que
hi hagi un judici o una sentència.

També li volia demanar per què creu vostè que el ministeri
està disposat a tenir... dos parcs paral·lels, per dir-ho d’alguna
manera; quin sentit, quina intenció hi pot haver, en això?

També li volia demanar una pregunta concreta: quines
accions de vigilància o conservació ha duit a terme l’OAPN
des de l’ampliació del parc nacional aquests set o vuit mesos?

També li volia demanar si la comunitat autònoma de les
Illes Balears ha vengut gestionant aigües exteriors incloses en
el Parc Nacional de Cabrera, com a pregunta. És a dir, si això

ja ha passat; vostè ha contestat, crec que ha dit que sí, no l’he
escoltat, hi ha hagut un moment que no he entès si ha dit un sí
o un no. És a dir, la pregunta és si la comunitat autònoma de
les Illes Balears ha vengut ja gestionant aigües exteriors
incloses en el Parc Nacional de Cabrera.

I per part meva res més, Sr. Conseller; gràcies per tot i...
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Ferrà, quant a la
primera reflexió que vostè em planteja quant als conflictes
ambientals que certament hi ha hagut darrerament entre l’Estat
i Balears, jo no sé si hi ha una relació, però el que sí que veim,
el que sí que es veu és que totes aquelles iniciatives pioneres
que s’han impulsat pel Govern de les Illes Balears al llarg dels
darrers cinc anys, doncs han estat posades com a mínim en
qüestió. I jo crec que en això la veritat és que... -i ho dic
sincerament-, no hi veig gaire sentit, i intentaré explicar-me:
una cosa és que evidentment hi hagués articles que d’una
manera nítida i totalment definida entrassin en xoc amb les
competències estatals i que, per tant, aquí jurídicament es
podria entendre que des de l’Advocacia d’Estat es considera
que hi ha aquest xoc de competències.

Però si revisam un poc els punts posats en qüestió per
totes aquestes iniciatives legislatives que vostè em comentava,
el cas de la Llei de residus que avui certament, doncs, s’ha
pogut donat aquesta notícia preventiva i totalment a
l’expectativa del que pugui derivar la sentència en el cas de
Navarra, però també la Llei de canvi climàtic, la Llei agrària,
que vostè comentava, doncs són sempre articles que entenem,
i quan dic entenem dic que ho entenen els serveis jurídics tant
de la conselleria del nostre cos, com també l’Advocacia de la
comunitat autònoma, que al cap i a la fi és qui treballa
conjuntament per donar resposta a aquestes peticions. 

Per tant, entenem que sempre s’encabeixen dins
competències perfectament assumibles per a la comunitat
autònoma, entre d’altres coses perquè, a part de les
competències en medi ambient, també tenim competències
per prendre mesures addicionals per a la conservació del medi
ambient. I a partir d’aquí, entenem que hi ha normatives que
sobta que es posin en dubte per part de l’Estat, i sobretot són
normatives pioneres, i no ho dic en el sentit de simplement
bravejar que siguin normatives pioneres, perquè això jo crec
que és un èxit conjunt, és que són normatives pioneres que
s’alineen perfectament amb totes les directives europees que
han sortit al llarg dels darrers anys; un exemple clar i
paradigmàtic és la normativa europea en matèria de residus la
qual apunta que els estats membres han de prendre les mesures
que precisament la Llei de residus de les Illes Balears,
aprovada en aquest parlament, ja estipula. 
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Per tant, d’alguna manera sorprèn i sorprèn, com també
vostè comentava a un moment de la seva intervenció, que, per
una banda, posin en dubte per part de l’Estat aquestes
normatives i, per l’altra, s’utilitzin per anunciar que l’Estat
durà endavant aquesta normativa bàsica estatal amb aquestes
matèries i prescrigui el que aquí ja ha estat aprovat; que massa
bé, que benvingut sigui tot el cos normatiu que apunti cap a una
major sostenibilitat i tot el cos normatiu que apunti cap a una
transició energètica i cap a una disminució del plàstic d’un sol
ús. És a dir, jo crec que aquí el que hauríem de reflexionar tots
és que les sinèrgies són molt importants i molt més
necessàries que els obstacles, sobretot si e l que volem, i
aquest Govern ho vol, és tenir un futur més sobirà, més
ecològic i més sostenible.

Per tant, un poc la valoració que vostè em demanava és
aquesta, com a valoració genèrica sorprèn aquesta tessitura
recurrent i contínua que al llarg dels dos darrers anys hem
tengut per part de l’Estat amb aquest escenari.

I, efectivament, tampoc no s’entén aquesta divergència que
en el cas de Cabrera es posa damunt la taula quan, precisament,
com bé també vostè comentava, els hàbitats marins ni tampoc
els terrestres no entenen de fronteres ni entenen de fronteres
competencials. Però repetesc, no hem demanat tampoc en cap
moment cap competència de l’Estat dins aquest procés
d’ampliació, i això jo crec que és un fet a destacar i  que
m’agradaria que quedés clar.

Quin serà el futur? La veritat és que a mi ja m’hagués
agradat avui poder venir aquí amb una resposta. Sí que és vera
que jo aquestes dues darreres setmanes he tengut contacte, no
diari, però sí setmanal amb el secretari d’Estat per veure si ens
passen una proposta que estam a l’espera de rebre, i que fa
dues setmanes, també anunciant-li que tenia aquesta
compareixença, doncs a dia d’avui encara no hem rebut.

Per tant, el futur ara mateix és incert, la meva percepció de
les darreres reunions és que crec que a nivell de ministeri no
ho tenen tan clar com ho tenien quan ho varen escriure,
bàsicament perquè crec que l’aportació, primer del
requeriment previ i després del contenciós administratiu,
treballat pels serveis jurídics de la Conselleria de Medi
Ambient i l’Advocacia de la comunitat autònoma,
conjuntament, són documents que des d’un punt de vista
jurídic crec que tenen prou solvència, sobretot també fent
aflorar tota la jurisprudència que hi ha no sols a Balears, sinó
també arreu de l’Estat. Per tant, el futur esperem poder-lo
conèixer el més ràpid possible i esperem que sigui satisfactori
quant a la petició i a la postura que ha defensat la comunitat
autònoma des del primer moment.

Per què crec que el ministeri vol tenir dos parcs nacionals?
Bé, jo crec que per un tema compe..., jo és que si no hi fic el
factor competencial no li trob altra explicació, a posta
nosaltres des del primer moment sempre vàrem voler deixar
molt clar, perquè no donàs lloc a dubte, que parlàvem de
competències, parlàvem de trobar un model el més coherent
possible per gestionar un espai natural protegit, on hi ha
espècies i on hi ha transferència d’elements biòtics i abiòtics

d’una banda a l’altra i que, per tant, no entenem, no percebem
i no podem comprendre cap motiu que ens hagi de dur a tenir
dos parcs nacionals, un devora l’altre. Per tant, la veritat és que
si no és competencial el motiu, jo no n’hi sabria dir un altre.

Bé, accions de vigilància i de conservació que ha aportat el
ministeri des de l’ampliació, li he de dir que cap, de moment
cap. Però això és conseqüència precisament d’aquesta
divergència quant a percebre la gestió, perquè evidentment
després doncs l’Estat anirà incorporant recursos a mesura que
pugui, però sí que és vera que encara no hi ha el marc normatiu
de gestió o l’estructura de gestió que d’alguna manera
possibiliti aquesta transferència de recursos.

I després una altra cosa, a Cabrera com a comunitat
autònoma també patim el fet que a l’Estat no hi hagi un govern
i el fet que a l’Estat no hi hagi uns pressuposts generals
aprovats, i això també és un fet. No obstant, també s’ha de
posar de manifest que a nivell de recursos tant econòmics
com materials, des del primer moment ja a la memòria tècnica
que es va començar a treballar des del primer moment, sí que
hi ha una relació de recursos a aportar per part de l’Estat, que
des de la comunitat autònoma sempre hi hem estat d’acord, i
això mai no s’ha discutit, i que, per tant, estam a l’espera
també de poder accelerar o resoldre aquesta situació per
poder començar a rebre aquests recursos.

I a la darrera pregunta, si no ho he apuntat malament, si la
comunitat autònoma dins la gestió del parc nacional original,
del que hi havia fins a febrer de l’any 2019, va gestionar una
petita franja d’aigües exteriors. Però és que també hi va haver
el moviment a l’inversa, a l’any 91, quan es declara el parc, hi
ha informes de l’Advocacia de l’Estat, que habiliten que l’Estat
pogués gestionar en aquell moment aigües interiors, per tant,
l’Estat el moviment a l’inversa també el va fer l’any 91. I, per
tant, hi ha hagut les dues situacions: la situació que l’Estat
inicialment gestionava aigües interiors, que no són
competència seva, i les va poder gestionar i ningú no ho ha
criticat, i jo celebr que en aquell moment l’Estat gestionàs el
Parc Nacional de Cabrera, perquè va ser un actor
importantíssim per preservar aquesta zona; però també hi va
haver la situació inversa, que és que la comunitat autònoma va
gestionar part d’aigües exteriors, i això està recollit tant al
requeriment previ com al contenciosoadministratiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Gràcies conseller per ser avui aquí
amb nosaltres, benvingut també i gràcies per voler venir a
aclarir to t el tema sobre la gestió de l’ampliació del parc
natural. Jo tan sols form part de la comissió, substituesc a un
company, però ben content de venir a la compareixença de
Cabrera, que, com tots saben, per als veïnats del sud de
Mallorca és un indret que estimam especialment.
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També li demanaria, conseller, així amb tota naturalesa,
que vostè intervengui, aclareixi, participi de la meva
intervenció i em contesti, si vol, d’una en una o així com
estigui còmode, doncs participem d’aquest diàleg.

Vull dir per endavant que una persona amb menys formació
acadèmica sobre el tema que vostè, doncs la veritat és que li
costa entendre i imagín que als veïnats també, ja no discutim
l’ampliació, sinó sobre el nivell de gestió, que una cosa que té
una continuïtat ecològica evident, una continuïtat sobre el
terreny, es pugui sobre els papers vestir d’una altra manera
diferent. Nosaltres, com a grup, per dos motius també
defensaríem una única gestió del parc: primer, perquè creiem
que com més a prop es gestionen les coses més s’estimen i,
per tant, sempre es fa millor; i llavors, per una altra totalment
òbvia, si s’unifica la gestió evidentment, i per economia
d’escala, les despeses seran inferiors, no hi haurà d’haver per
començar dos equips.

Jo he de començar demanant una miqueta, tal vegada en
coincidència amb una de les inquietuds del Grup MÉS per
Mallorca, a veure si aquestes divergències que també neixen
en el cas de la gestió de Cabrera, però de les que tenim
múltiples precedents, sobretot els darrers mesos entre la
comunitat autònoma i l’Estat, o fins i tot sobre els grups
polítics MÉS i PSOE, això torna a ser una reincidència
d’aquestes problemàtiques que és vera que aquests darrers
mesos es fan molt evidents.

Si això és una brega entre  MÉS i PSOE, la presidenta
Francina Armengol, amb qui està, conseller, amb vostè o amb
Pedro Sánchez? S’ha pronunciat sobre aquest tema? Li ha
donat suport explícit? Defensa la gestió de l’ampliació per
part de l’Estat o per part de la comunitat autònoma que ella
presideix?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Bé, jo crec que en aquest cas, bé, la postura del Govern ha
estat unànime, li he de recordar que, de fet, el
contenciosoadministratiu s’aprova pel Consell de Govern i en
aquest cas la presidenta Armengol aquestes darreres setmanes,
de fet, ha estat en contacte també continu amb el ministeri a
nivell de secretari d’Estat i de ministre, per reclamar aquesta
gestió unificada. Perquè jo crec que és la gestió que més
sentit comú té, és que tampoc no li veig més voltes a la fulla.

Per tant, en contesta a la seva pregunta, doncs la resposta
és clara: aquí no hi ha divergències en cap cas i de fet la
postura de Consell de Govern, que va ser qui va aprovar
interposar el contenciosoadministratiu, jo crec que es
manifesta per si sola. Per tant, com a Govern de les Illes
Balears defensam els interessos d’aquestes illes, defensam els
interessos dels espais naturals d’aquestes illes i en aquest cas
també defensam els interessos per poder coordinar i gestionar
d’una manera unificada aquest espai nacional natural.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, conseller. Per tant, entenc que en aquest cas la
presidenta Francina Armengol està de part de MÉS per
Mallorca i en contra del president Pedro Sánchez; ho he entès
així.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Jo li faria un matís, la presidenta Armengol està a favor
dels interessos de les Illes Balears i dels seus ciutadans.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Una altra qüestió, conseller. Des de febrer que es va
aprovar l’ampliació del parc, vostè ens podria concretar quina
ha estat en euros la inversió o la despesa que ha tengut l’Estat
en les aigües exteriors, en les aigües que ells defensen que han
de ser gestionades per part seva?

I també d’aquesta RLT d’11 persones que estava prevista
sobre els papers si ja l’han implementada amb alguna d’elles
o s’ha ampliat amb zero persones la plantilla que ha de
gestionar, de moment, aquesta ampliació?

M’imagín que la resposta és zero, zero.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Sí, ja li he contestat al Sr. Ferrà i, efectivament, l’aportació
de recursos de moment per part de l’Estat no s’han
materialitzat, un poc per motius que també contestava
anteriorment: en primera instància, perquè no s’ha resolt
aquest model de gestió i, per tant, no s’ha formalitzat tant
l’RLT com l’aportació de recursos tant econòmics com
materials, perquè evidentment també hi poden venir
embarcacions de vigilància en alta mar, doncs millorar el parc
mòbil que hi ha dins el parc nacional, etc., i, per tant, tot això
encara no s’ha materialitzat. I bé, estam un poc a l’espera de
poder resoldre precisament aquest acord interpretatiu o acord
de conveniència quant al model de gestió.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, conseller. Una de les nostres preocupacions quan
es parlava sobre l’ampliació del parc de Cabrera, abans que la
problemàtica actual, i ja n’havíem parlat dins les comissions
la passada legislatura, era que es consensuàs amb el nostre
sector pesquer tot el que tenia a veure amb l’ampliació; ens
preocupaven especialment les confraries i la pesca
d’arrossegament, ens preocupaven especialment les confraries
de Santanyí.

Ara, des que el febrer es va aprovar l’ampliació, vostè té
constància de com ha afectat aquesta ampliació les confraries?
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Bé, entenc la seva preocupació, agraesc que la tenguessin
en el seu moment i, de fet, era una preocupació compartida
per tots aquells que vàrem estar un poc al capdavant d’aquest
procés d’ampliació. De fet, dins les reunions prèvies
informatives i els tallers de participació que es varen fer per
poder trobar l’acord, al qual feia menció a la meva
compareixença, doncs, un sector important que també va tenir
una reunió especifica va ser el sector pesquer de les Illes
Balears, el qual està representat en el Patronat de Cabrera a
través de la Federació de Confraries de les Illes Balears, per
tant té una figura de màxima representació a nivell del sector
pesquer en aquestes illes.

Després de tot aquest procés tots plegats vàrem aconseguir
que el sector pesquer de les Illes Balears a través del seu
representant en el Patronat donàs suport i fins i  to t f irmàs
cartes demanàs a la ministra aquesta ampliació. Per tant, en
aquest sentit crec que es va fer una feina important.

Per aconseguir aquest suport, de fet, li he de dir que els
canvis de límits del parc nacional que es varen generar durant
el procés de participació envers la primera proposta, que era
la d’Oceana, varen ser arran de peticions del sector pesquer. 

El sector pesquer va ser utilitzat, i això també li he de dir,
en aquell moment pel Govern estatal, presidit pel Sr. Rajoy,
que va utilitzar els pescadors de Carboneras, d’Almeria, dient
que tendria una afectació important quant a les zones de pesca
i quant que, segons un informe de la Direcció General de
Pesca del Govern de les Illes Balears, aquesta afectació era
sols d’un 2% de les zones de pesca que aquesta flota tenia. Per
tant, en això sí que és vera que el sector pesquer va ser, al meu
entendre, al meu entendre, no el balear, el de Carboneras
d’Almeria, va ser utilitzat per bloquejar una proposta que, des
d’un punt de vista tècnic entre les dues administracions, i ho
tornaré a repetir, es va treballar molt bé, fins al punt que va
arribar al nivell polític.

Però en el cas de Balears aquesta proposta es va acordar
amb el sector pesquer. I, per concloure amb la pregunta
específica que vostè em deia, des de l’ampliació del parc no
hi ha hagut cap requeriment ni cap petició per cap embarcació
ni confraria de les Illes Balears.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, conseller. Conceptualment, si ho he entès i, si no
em corregeixi sense cap problema, conceptualment la
comunitat, la nostra comunitat autònoma gestiona des de
sempre dins el parc nacional aigües exteriors que
conceptualment poden coincidir amb les que ara defensa
l’Estat que ha de gestionar ell mateix. Això podria dur que si
es guanya el contenciós arribi a reclamar l’Estat també la
gestió d’aquestes aigües iguals a les que ara han estat
ampliades? No sé si m’explic, i que, per tant, la comunitat
autònoma, baldament s’hagi produït una ampliació molt grossa
del parc nacional de Cabrera, acabi gestionant una part encara

més petita que la que gestiona actualment? Entén quina és la
pregunta?, no sé...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Efectivament...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Això ha estat derivat de...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Efectivament, és vera que la superfície d’aigües exteriors
gestionada fins al moment en comparació amb les aigües
interiors era una superfície més petita, però efectivament té
la mateixa naturalesa, les aigües d’abans amb les aigües
d’ampliació de què parlam, des d’un punt de vista jurídic
administratiu, tenen les mateixes connotacions. Per tant, si
l’Estat ha d’entrar a gestionar les aigües exteriors els haurà de
gestionar totes i, per tant, la comunitat autònoma es quedaria
la gestió terrestre i la gestió de les aigües interiors les quals
sí són competència de cadascuna de les comunitats
autònomes. D’aquí, per tant, la importància jurídica del
concepte de continuïtat ecològica, perquè és el que habilita
que les comunitats autònomes puguin gestionar aquestes
exteriors.

I repetesc: no demanam res nou ni volem cap invent per a
Balears. A Balears ja tenim moltes hectàrees marines d’aigües
exteriors amb continuïtat ecològica reconeguda, vostè em
posava el cas de la pesca, la reserva marina del Llevant a la
zona d’Artà, Capdepera té aigües exteriors i interiors i totes -
totes- estan gestionades per la comunitat autònoma. Per tant,
és que tenim un exemple de manual a Balears, i després,
evidentment, arreu de l’Estat espanyol, és que l’estat, com és
obvi -com és obvi però-, no té capacitat de poder gestionar
totes les hectàrees marines protegides per molt exteriors que
siguin les aigües, des d’un punt de vista ambiental, repetesc,
eh? No posam en dubte competències bàsiques estatals que no
estan dins el debat.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

El resum és que o aconseguim la gestió total de
l’ampliació..., així només poden passar dues coses aquí: o la
comunitat autònoma aconsegueix la gestió de tota l’ampliació
o al final, després d’haver-se aconseguit l’ampliació, també
una de les conseqüències serà que la comunitat autònoma
gestionarà molt menys del que gestionava fins al moment. És
així?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Molt menys..., no sé si aquest “molt” és oportú, no record
ara el nombre d’hectàrees, però, efectivament, suposarà això
i suposarà tenir dos parcs nacionals, un devora l’altre, però dos
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parcs nacionals, un gestionat per la comunitat autònoma i
l’altre gestionat per l’Estat, quan parlam de zones marítimes,
jo crec que tothom convindrà que el fons marí no canvia d’un
metre per l’altre.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

I com a darrera pregunta, conseller, el seu company ha
explicat una data que jo desconeixia, que l’anunci de
l’ampliació del parc natural entre el Govern Rajoy i la
comunitat autònoma va ser l’agost del 2015; vostè ha explicat
que la comissió bilateral es va començar a posar en marxa al
2016 i, en canvi, quan ha començat la seva intervenció ha dit
que tota aquesta tramitació començava arran d’una demanda
del Govern de les Illes Balears, però li ha costat dir la data, ha
dit un parell de vegades al seu moment, però li ha costat dir en
quina data es va començar a produir aquesta demanda per part
del Govern de les Illes Balears. Quan va ser això?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Jo li ho explicaré cronològicament amb tot el detall que
em sigui possible. 

A l’any 2015, si no he entès malament el Sr. Ferrà, el
Govern anuncia la intenció de tirar endavant una iniciativa que
era objecte dels acords de governabilitat i, per tant, fa
l’anunci: com a Govern de les Illes Balears intentarem ampliar
el Parc Nacional de Cabrera, a l’any 2015.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Ja havíeu fet l’anunci de manera conjunta amb el Govern de
l’Estat?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

No, no, a l’any 2015 es comença a treballar amb la
proposta i a l’any 2016 comencen les comissions bilaterals,
fins que en el març de l’any 2017 se’ns veta, se’ns tira enrere
la iniciativa d’ampliació que havíem començat a treballar amb
l’Estat. I partir d’aquí comença la segona etapa, que és la que
ens condueix cap a l’ampliació definitiva.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Però la meva pregunta era: a la seva intervenció inicial, el
segon paràgraf que llegia feia referència a un moment inicial
d’una demanda inicial de la qual no deia la data, era saber
aquesta.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

No record a quina frase fa referència. Li ho poc repetir: a
l’any 2015 el Govern anuncia la intenció d’ampliar Cabrera,
tot i saber que no era una tasca únicament competència del
Govern de les Illes Balears, aposta certament ha estat una

tasca complexa perquè posar d’acord dues administracions per
un tema tan important com aquest, doncs, no va ser fàcil. 

No sé a quina data es refereix, potser és que he dit que era
una demanda històrica, i això crec que és un fet que també és
manifestament conegut que molta part de la ciutadania de les
Illes Balears demanava que això fos un parc més gran i que, de
fet, des de l’any 1991, des de la creació del parc nacional ja es
va començar a demanar que aquest fos ampliat.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, conseller, no hi ha més preguntes, gràcies. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Ara tindríem el Grup
Parlamentari Unidas Podemos que tendria el seu torn, no vol
fer ús de la paraula.

Per tant, passaríem al Grup Parlamentari Ciudadanos que
tindria la paraula, per un temps de quinze minuts, el Sr.
Benalal. Sr. Benalal, té la paraula.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Buenas tardes, gracias. Sr. Conseller. Bueno, a mí me
parece esta situación un poco “asustante”, quiero decir es
ridículo, desde un punto de vista práctico, y triste, desde un
punto de vista conservacionista, a mí me parece que aquí todo
el mundo tiene que estar de acuerdo.

Yo, por ejemplo, bueno pues que cuando estudiamos lo
que pasa en otros países europeos, es el caso por ejemplo de
Francia que es el que más parques naturales tiene, con siete,
la base para determinar quién se ocupa de qué son
primeramente los objetivos ecológicos de lo que se quiere
conservar; segundo, cuando es el caso, los usos marítimos, y
sobre todo las orientaciones de gestión que son finalmente las
grandes finalidades que tiene que tener un parque natural y que
debería de guiar todas las acciones del parque natural.

Entonces, obviamente desde mi grupo pues estamos
totalmente... apoyamos las acciones del Govern contra las
acciones del Gobierno central. Una cosa que jurídicamente
me parece absurda es que, a partir del momento en que hay un
parque natural que es la isla, que se ha determinado un primer
límite marítimo que son 10.000 metros, y luego se quiere
aumentar por encima a 90.000, a mí me haría falta que alguien
me explique, cuando ya se decidió que había una unidad de
ecosistema entre la isla y los 10.000, que alguien me explique
cómo puede dejar ese ecosistema de funcionar para los
siguientes 80.000. No lo sé, me gustaría que me lo explique,
y no que me lo explique solamente con un informe, porque
imagino que a usted han tenido que decírselo a la cara,
entonces sienta... es una cosa que parece estúpida
jurídicamente y totalmente ridícula a nivel de sentido común.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Ho he de compartir amb vostè, és a dir, és mal d’entendre
i, de fet, aquest és un dels arguments que sempre hem utilitzat
i és que jo també hi he fet alguna menció al llarg de la meva
intervenció. És difícil d’explicar. Jurídicament... jo tampoc no
hi trob explicació, però sí que és vera que el concepte de
continuïtat ecològica té una transcendència jurídica
importantíssima perquè és el que habilita o no habilita les
comunitats autònomes a poder gestionar.

El que és mal d’explicar i jo no li he trobat explicació, per
tant, no sé si li podré contestar, em sap greu, és com es pot
justificar que no hi ha continuïtat ecològica quan, com bé
també vostè comentava, a l’any 2007 es va reconèixer aquesta
continuïtat ecològica. I dels informes tècnics que hem
elaborat i encomanat to ts coincideixen i, de fet, tots
coincideixen no només en acreditar l’activitat des d’un punt de
vista biòtic, per tant, parlam, evidentment els peixos, per
començar, els peixos es mouen d’una banda a l’altra i no
entenen de línies, sinó també des del punt de vista abiòtic,
parlam d’una superfície continental, d’una plataforma
continental molt plana, on hi ha molt de sediment que, per
dinàmica oceànica doncs es mou d’un lloc a l’altre. I per tant,
jo crec que hi ha tots els elements ambientals necessaris per
no posar en dubte aquesta continuïtat ecològica i que, de fet,
i segons diu la llei, en to t cas aquesta el que s’ha de fer és
desacreditar, si és que no n’hi ha, i això tampoc s’ha fet. I per
tant, la veritat és que de fet aquest és un poc el leitmotiv de la
divergència que actualment tenim amb el ministeri.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

El modelo europeo, que es Natura 2000, también pone en
valor una cosa que es vital para que estos sistemas se
gestionen correctamente y es la unidad de gestión. Cuando
habla usted de unidad de gestión, ¿qué se le responde?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

És molt interessant aquesta pregunta, perquè, de fet, les
unitats de gestió són de fet el motor que necessita un espai
natural protegit per tenir una gestió coherent. Per tant, és
imprescindible treure també, i li agraesc la pregunta perquè jo
no n’havia parlat, és imprescindible treure aquest terme, el
terme d’unitat de gestió dins un espai natural protegit, per a
precisament tenir una gestió unificada i coherent, sota una
sola direcció i a partir d’aquí, que cada un faci la seva feina; hi
haurà doncs, departaments d’ús públic, departaments de
conservació, departaments de conservació en alta mar i cada
un farà la seva feina, però hi ha d’haver un òrgan de gestió clar
i unificat.

De fet aprofit la seva pregunta per d’alguna manera exposar
també el cas de gestió que tenim a Balears dels espais naturals
protegits. Els espais naturals protegits a Balears doncs també
integren, en aquest cas la Direcció General d’Espais Naturals
i IBANAT, hi ha un òrgan de gestió que és únic i que gestiona

un espai natural protegit, i no passa res. I en el cas de Cabrera
també ja existeix, tenim gent de la Direcció General d’Espais
Naturals Protegits, que és la gent que d’alguna manera es va
transferir amb la transferència del parc a la comunitat
autònoma, i després hi ha agents de medi ambient, que són
d’un altre departament, hi ha brigades de l’IBANAT, que és
d’un altre departament, i fins i tot gent de Tragsa en temes de
vigilància, que també fins i tot és d’una altra empresa. I tot
s’integra sota una sola estructura i és precisament i d’acord
amb la pregunta que vostè me deia, l’única manera de poder
funcionar, tenir una unitat de gestió clara definida i sòlida.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, es que de hecho no teniendo la unidad de gestión puede
uno llegar a la situación absurda en la que uno decida una cosa
para una parte del parque, otro decida otra para otra parte del
parque y que entonces nada funcione.

Bueno, simplemente decirle que evidentemente se ha
empezado un contencioso, el contencioso es largo y es caro.
Entonces mi pregunta es: ¿no valdría la pena tratar de hacer
una concertación con el Estado, para tratar de resolver el
problema sin tener que esperar a que llegue un juicio lento y
malo, porque ningún juicio es bueno, más vale buenos
acuerdos, entonces a lo mejor, idealmente, pues sería optar
por una concertación y llegar a un acuerdo?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Sí, sí, hi treballam en això, de fet jo fa dues o tres
setmanes vaig tenir la darrera reunió amb el secretari d’Estat,
amb el qual he mantingut contacte totes aquestes setmanes, i
ara mateix estam a l’espera que ens facin arribar una proposta
per veure si es pot avenir amb les peticions o prescripcions de
la comunitat autònoma. Ells ho treballen, segons la informació
que tenim, doncs amb el Ministeri de Funció Pública i també
amb Advocacia de l’Estat, i a partir d’aquí doncs esperar a
veure quina és aquesta proposta.

Però evidentment, crec que no és un tema que sigui
agradable dilatar perquè, entre altres coses, tenim un fantàstic
parc nacional del qual tots i totes en podem estar plenament
orgullosos, perquè la veritat és que amb l’ampliació s’han
incorporat 12 dels 13 sistemes naturals que la Llei de parcs
nacionals contempla. Per tant, el Parc Nacional de Cabrera és
el parc nacional de tot l’Estat que més sistemes naturals té
incorporats d’acord amb la llei, la qual cosa indica la seva gran
diversitat biològica i la seva gran riquesa i que, certament, el
que crec que ens interessa, a la Conselleria de Medi Ambient
i Territori per suposat, és poder agilitar aquest tema,
resoldre’l i començar ja a poder treballar d’una manera
unificada a tot el parc nacional.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Vale. Pues no hay más preguntas y muchísimas gracias.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Passaríem ara al torn del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias por su comparecencia,
Sr. Consejero. Así como conocemos lo que está pasando con
la gestión del Parque Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera
es una de las demostraciones claras de por qué este sistema
autonómico nuestro no funciona, y es precisamente un
ejemplo claro del por qué nosotros lo que proponemos
siempre es la centralización de la competencia política y la
descentralización administrativa, que, precisamente en este
caso, sería muy conveniente para que esa unidad de gestión,
que, acertadamente, preguntaba el representante de
Ciudadanos, efectivamente se llevara desde una única
dirección. Pero eso no es necesario que conlleve una
competencia política, porque si no llegamos a este conflicto
donde ya acabamos en los tribunales y al final lo que pasa es
que el espacio pues está como está.

Evidentemente, no sé si llegarán a un acuerdo o no,
también depende del resultado de estas próximas elecciones,
de si hay gobierno, si no, con lo cual a lo mejor esto nos lleva
a un procedimiento judicial que, como todos, son largos y
muchas veces pues de resultado incierto. 

Lo que a mi me preocupa, y atendiendo a una cuestión que
no han preguntado los demás grupos por el momento, es que
usted es conocedor de que se les presentó un manifiesto este
mismo año, concretamente con el título En defensa de los
derechos de los usuarios del mar, que estaba firmado por la
Asociación de Navegantes del Mediterráneo, la Asociación de
Clubs Náuticos de Baleares, la Asociación de Navegantes de
Recreo, la Asociación Mallorquina de Pesca Recreativa
Responsable, la Comisión del Chárter Náutico y la Asociación
Provincial de Empresas de Actividades Marítimas, la
Asociación de Instalaciones Náuticas Deportivas, Puertos
Deportivos de Baleares Asociados y Foro Internacional para
la Sostenibilidad de las Actividades Subacuáticas; un
manifiesto  con 9 puntos, que ya le adelanto que nosotros
compartimos desde el primer momento, por el que ellos se
quejan, y yo creo que con toda la razón, no sólo con el
Gobierno balear, sino también con el Gobierno del Estado, de
la política de, digo textualmente de lo que ellos se quejan: “de
prohibiciones, imposiciones y restricciones”. Donde además
dejan de manifiesto muy claro que “la Consejería de Medio
Ambiente busca en todo momento la confrontación con los
usuarios del mar y no consensua las medidas a llevar a cabo.”

Y es que esta ampliación del Parque Nacional de Cabrera
ha afectado a un amplio sector de los usuarios del mar, no

tanto a la pesca profesional, que usted lo ha dicho, pero sí a la
pesca recreativa y a los demás usuarios. Y como creemos,
además, a nosotros nos preocupa que precisamente la
actividad recreativa en pesca y precisamente con lo arraigada
que está en Baleares, muchísimos mallorquines que utilizan su
llaüt para hacer una pesca tranquila los fines de semana y
demás, pues se les ha prohibido de hecho el poder salir, ya no
hablemos de las actividades subacuáticas y demás, quisiera
saber si, efectivamente, en estas negociaciones y demás se va
a plantear un cambio de políticas para que los usuarios en el
mar puedan disfrutar de un parque nacional marítimo terrestre
como el de Cabrera.

Gracias.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Sí, moltes gràcies. Bé, Sr. Campos, vostè que és tan
centralista i que estima tant l’Estat i que el du a totes les parts
del seu cos, li he de recordar que aquesta prohibició de pesca
ve d’una llei bàsica estatal la qual se suposa que vostè
defensarà amb totes les seves forces. Per tant, la declaració i
l’ampliació d’un parc nacional evidentment té unes
conseqüències, perquè l’objectiu, que vostè no comparteix,
però l’objectiu d’un parc nacional és la seva conservació. I per
tant, en aquest sentit la Llei bàsica estatal de parcs nacionals
diu que un parc nacional doncs té tot una sèrie de restriccions
en pesca.

Però vostè em parla d’un manifest, que evidentment
coneixia, i que jo entenc que vostè pugui compartir tot el que
sigui doncs criticar la conselleria, i és el seu paper i el
respect, però també és vera que hi ha hagut, com li comentava,
una votació de la representació  del sector pesquer en el
Patronat. I jo no represent el sector pesquer, el sector pesquer
té un representant en el Patronat que va avalar tot el procés i
que, repetesc, el sector pesquer va ser convocat dins un dels
vuit tallers participatius previ a l’inici de tot el procediment
que els he comentat a la meva compareixença.

Perquè el sector pesquer d’aquesta comunitat autònoma,
afortunadament s’adona que la  protecció, conservació i
reestructuració o restriccions d’algunes zones de pesca és el
que possibilita que avui en dia encara hi hagi biomassa
pescable a la resta de la Mediterrània, però és que això és una
cosa òbvia, al cap i a la fi són matemàtiques. 

Per tant, crec que aquí parlam molt més enllà d’una
possible restricció o reestructuració d’algunes modalitats de
pesca que, li repetesc, vénen prescrites per la llei estatal; aquí
parlam que precisament aquestes reestructuracions o aquestes
restriccions associades evidentment a la conservació de
l’espai que es protegeix, també són una oportunitat per poder
garantir que l’activitat pesquera sigui viable a les zones
habilitades per a aquest sector.

Per tant, a partir d’aquí, doncs, evidentment hi haurà
diferents interpretacions. Nosaltres, com a govern, entenem
que avui en dia poder disposar de l’àrea marina protegida més
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important de la Mediterrània és un fet a celebrar, i  aquest
govern ho fa. VOX i el partit que vostè representa entenc, i és
respectable, que no pensa igual i  que, per tant, l’únic o el
darrer, les darreres de les seves prioritats és incrementar la
superfície protegida sempre i quan pugui alterar una activitat
o a una altra. Són dues postures divergents, però són dues
postures que d’alguna manera s’apliquen en funció de qui
governa, i el Govern d’aquesta comunitat autònoma doncs ha
defensat i segueix defensant, primer de tot, l’ampliació
d’aquest parc nacional i, segon, i també el contrari del que
vostè plantejava, el tema que sigui la comunitat autònoma qui
gestioni aquest nou espai. Perquè vostè  lligava la
centralització a la unitat de gestió, perdoni, Sr. Campos, és que
no té absolutament res a veure, hi pot haver una gestió
unificada amb un òrgan de gestió i una unitat de gestió
encapçalada per la comunitat autònoma, com passa a totes les
comunitats autònomes, fins i tot en les que vostès participen
dels governs. Per tant, no hi veig aquest símil que vostè ha
volgut posar damunt la taula.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Consejero. Yo se lo vuelvo a explicar, una
cosa es la competencia política y otra cosa es hablar de unidad
de gestión y de descentralización administrativa, no tiene
porque ser obligatoria la descentralización política con la
unidad de gestión; es decir, puede haber una competencia
política donde no haya una Consejería de Medio Ambiente,
sino que haya un Ministerio de Medio Ambiente que dicte,
apruebe leyes, decretos y demás, y la gestión y la dirección se
lleve aquí, en Baleares. Eso se hace, de hecho, en la mayoría
de países, se hace así, están la mayoría de estas competencias
centralizadas las políticas  y  de s c e nt r al i zadas
administrativamente, y no sabe usted la de dinero que nos
ahorraríamos, precisamente para proteger mucho mejor el
medio ambiente.

No sé de dónde se saca usted que yo no comparta la
protección del parque nacional marítimo terrestre, no sé de
dónde se lo saca, porque precisamente es justo al contrario. Y
precisamente es muy necesario que la pesca recreativa, las
actividades subacuáticas recreativas se puedan desarrollar en
este parque, porque son beneficiosos precisamente para la
biodiversidad marina, es justo al revés. Lo que están haciendo
ustedes con estos niveles de protección es acabar con esa
biodiversidad, es lo mismo que pasa con la caza, sí, sí, es lo
mismo que pasa con la caza en tierra, exactamente igual, las
plagas que se están organizando por no permitir la caza en
demasiados sitios, efectivamente así es, les guste o no les
guste, ahí están los datos y tendrán ustedes, supongo que en
breve, los datos de cómo está la biodiversidad marina
precisamente en el parque de Cabrera. Pero vamos, no me diga
usted que nosotros no protegemos porque precisamente es
justo al contrario, si proponemos esto es para protegerlo de
manera eficaz.

Eso sí, nosotros lo que no hacemos es seguidismo de esas
asociaciones a las que ustedes sí hacen caso, como por
ejemplo el GOB o Terraferida, eso a nosotros desde luego no
nos parece que sea la mejor opción a seguir en proteger el

medio ambiente, porque precisamente de protectores del
medio ambiente tienen poco. Pero esos son sus interlocutores
y efectivamente ustedes gobiernan, no sé durante cuánto
tiempo, pero ustedes gobiernan por el momento, por eso usted
está aquí, está ahí, y yo estoy aquí.

Pero me ha quedado muy claro que esa política de
prohibiciones, imposiciones y restricciones va a seguir
adelante, con lo cual espero que se lo comunique a esa
plataforma que precisamente ha firmado ese manifiesto y que
nada más y nada menos que aglutina a la mayoría del sector
recreativo náutico de Baleares.

Gracias.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Sí, Sr. Campos, vostè sempre que, hem tengut poques
ocasions, supòs que en tendrem més al llarg d’aquests anys,
però les poques ocasions que hem tengut oportunitat
d’intercanviar reflexions, vostè sempre és el més ecologista
del món, però sempre troba traves a qualsevol iniciativa
ambiental, sigui quina sigui. Per tant, jo crec que el primer que
ha de fer vostè i seu grup, o el seu partit, és resoldre aquestes
contradiccions contínues perquè no se aguanten absolutament
de cap fil. Per tant, el que no pot dir  és que és el més
ecologista del món i que el seu partit està a favor de la
conservació del Parc Nacional de Cabrera, a l’antiga
compareixença qui més estava a favor de la protecció de la
posidònia oceànica, i que després a qualsevol iniciativa
normativa que vagi encaminada a la regulació d’usos i a les
restriccions, efectivament, d’algunes activitats, per garantir la
conservació d’aquests espais, hi trobi emperons. Per tant, són
contradiccions que evidentment no puc ni compartir  ni
entendre. 

I després hi ha una altra pregunta que jo també em faig des
d’un punt de vista retòric i és, com percep vostè protegir el
medi ambient? Perquè, és clar, per protegir o conservar alguna
cosa s’han de posar algunes restriccions o s’han de posar
algunes prescripcions o s’ha de posar alguna regulació, perquè
si vostè i jo convenim que aquest edifici per temes
patrimonials s’ha de conservar i s’ha de protegir, segurament
convindrem vostè i jo que estarà prohibit, doncs, dibuixar a la
façana d’aquest edifici, perquè l’objectiu serà conservar aquest
edifici i per tant restringir totes aquelles activitats que puguin
tenir un efecte nociu o lesiu a l’objecte de conservació.

Doncs, jo crec, Sr. Campos, que un espai natural protegit
funciona amb la mateixa idea i no, Sr. Campos, no és prohibir,
no tot passa per prohibir, i jo sempre ho he defensa, de fet
defens que s’han de donar eines a la població per poder
accedir al medi natural per una qüestió bàsica que és l’estima
a aquest medi natural. Ara bé, efectivament, per poder garantir
la conservació en aquest cas de tot un conjunt d’ecosistemes
tant terrestres com marins, doncs hi ha activitats que no es
poden permetre, i per posar una activitat en concret que la Llei
de parcs nacionals no permet, però jo crec que és molt
gràfica, vostè troba que a un parc nacional, per exemple, s’ha
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de permetre la pesca d’arrossegament? Perquè si s’ha de
permetre la pesca d’arrossegament vostè em podrà dir que és
molt defensor del medi ambient i que és l’ecologista número
1, però em permetrà una activitat que el que fa literalment és
arrossegar tot el fons marí.

Per tant, jo crec, Sr. Campos, i li dic sincerament, que amb
les postulacions que un fa s’ha de ser conseqüent amb el que
després es diu, per tant, jo veig incompatible  ser el més
ecologista del món, però criticar qualsevol mesura de
conservació que es pugui estipular. I no, no tot han de ser
prohibicions i no tot són prohibicions, és la regulació que hi
ha en base a la normativa aplicable, ni més ni pus, Sr. Campos.

I li puc tornar repetir que en el cas del sector pesquer va
ser consultat i de fet va participar en aquesta proposta.

I vostè em parla d’una plataforma; hem d’anar a comptar les
persones que estan a favor? Perquè també les podem comptar,
Sr. Campos, les podem comptar les persones que estan a
favor. Per tant, evidentment, com tot en aquesta vida, i com
vostè i jo que divergim en tot, doncs, hi haurà gent que pensi
en blanc i hi haurà gent que pensi en negre, i ja està, i el món
continua i jo crec que el que hem de fer és, primer de tot,
estimar la nostra terra i garantir que la puguem gaudir per
molts més anys.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Mir. No se trata de que esto se convierta en un
diálogo entre usted y yo y lo que piensa usted de mí, yo no
pienso nada de usted, mejor así.

Lo que sí que le voy a decir es que no me ponga el ejemplo
de la pesca de arrastre, porque precisamente evidentemente no
estamos diciendo que haya pesca de arrastre en el parque
nacional marítimo-terrestre, estamos hablando de aquellas
actividades que son perfectamente compatibles con la
protección del parque y que ustedes prohíben, y ya le he dicho
desde el principio que no es sólo un tema autonómico sino
también del Estado, efectivamente.

Además, en ese manifiesto que le han entregado se habla
de la modificación de la Ley de parques nacionales. O sea, ya
lo sé, pero por eso le decía si usted piensa hablar con esos
miembros, con esos usuarios del mar, que a fin de cuentas está
muy bien que la gente pueda disfrutar de los parques y no
prohibirlos, y hay actividades, como la pesca submarina
recreativa, que son perfectamente compatibles, y que así com
lo están enfocando ustedes no va a poder realizarse. Ese es el
problema. Nosotros estamos a favor de la protección, la
conservación, pero también que de sea compatible con los
usos que además se han llevado aquí desde tiempos
ancestrales.

Entonces no hace falta que entremos en un diálogo entre
usted y yo; si quiere nos vamos a tomar unas cañas y seguimos
hablando, pero ya me ha quedado muy claro, y espero, lo
único, que se lo traslade a los señores de esta plataforma, que
creo que son bastantes usuarios, porque ya le digo que son la

mayorías de representantes de asociaciones, clubs de
Mallorca y de Baleares.

Gracias. Buenas tardes.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Està clar, Sr. Campos, que l’interessant no serà un debat
entre vostè i jo, perquè seria prou avorrit, el tema és que vostè
parla d’usos compatibles amb la conservació, però ho diu el
Sr. Campos; és a dir, jo  no m’atrevesc a dir si un ús és
compatible o no compatible, és a dir, això ho diu qui en sap, i
qui en sap és qui treballa tècnicament una proposta
determinada, i qui en sap -i vostè segurament això sí que ho
compartirà- és qui escriu una llei estatal, no?, que són
inalterables. Per tant, això és el marc jurídic que actualment
tenim, i en base a aquest marc jurídic, Sr. Campos, si no li
agrada és que em sap greu, però en base a aquest marc jurídic
s’elabora una proposta, i partir d’aquí, que és del que parlam en
aquesta compareixença, el que es reclama és que es pugui
gestionar d’una manera el més honesta i unificada possible
aquesta proposta. Aquest és el debat, Sr. Campos. A partir
d’aquí doncs divergirem en tot, segurament, però... 

I ja per acabar amb aquest..., jo he parlat amb tothom que
ha volgut parlar amb mi, ja li ho vaig dir l’altre dia; he parlat
amb molta gent, i amb gent representant d’aquesta plataforma
que vostè em comenta també hi he parlat, Sr. Campos. Per
tant..., i si qualcú vol venir a parlar amb mi, fins i tot vostè, té
la porta oberta per poder venir i parlar del tema que vulgui
parlar, per tant, crec que mai no he negat una reunió
absolutament a ningú.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Consejero, Sra. Presidenta, ¿cuántos minutos
me quedan?

LA SRA. PRESIDENTA:

Mire, Sr. Campos, en estos momentos té 7 minuts amb 13.
Té fins a 15 minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No, no, vamos a acabar ya porque tampoco es plan.

Sr. Mir, evidentemente las leyes no son inalterables, se
modifican y se aprueban de nuevas, de hecho son los
diputados, como usted y como yo, los que legislamos, lo
sabemos. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Passaríem ara al torn del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Garrido...
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LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo intentaré ser molt breu
perquè en aquesta compareixença crec que ja se n’ha parlat
molt. Moltes gràcies, Sr. Conseller, perquè crec que ha estat
també molt aclaridora quant a com ha anat tot el procés,
sobretot en els darrers temps. 

Per part del nostre grup volem agrair la preocupació i la
feina per part del Govern de les Illes Balears, per part seva
com a director general abans, ara com a conseller, del
conseller Vidal quant a l’ampliació del Parc Nacional de
Cabrera, perquè l’anterior conseller de Medi Ambient es
preocupava de Cabrera com un espai d’esbarjo per prendre
llagosta i beure xampany.

I aquest és un exemple de quina manera es preocupaven de
Cabrera, perquè se n’ha parlat, d’iniciatives. El Grup Socialista
dia 30 de maig de 2013 va entrar una iniciativa, una proposició
de llei, en aquest parlament en què demanava que es fes
iniciativa legislativa davant el Congrés dels Diputats per fer
aquesta ampliació de Cabrera, amb els límits que plantejava
Oceana en aquell moment, iniciativa que..., com ho diré?, per
dir-ho una mica diplomàticament, per manca d’empatia de qui
dominava la Mesa del Parlament en aquell moment va decaure
quan va decaure la legislatura, dos anys després que es
presentàs aquella iniciativa. I també el senador en aquell
moment, Xisco Antich, va plantejar en distintes ocasions
davant el Senat iniciatives en el sentit de poder tirar endavant
l’ampliació de Cabrera que no varen ser acceptades per part
del Partit Popular.

Per tant avui don la benvinguda al representant del Partit
Popular en aquesta preocupació i en aquesta acceptació de
l’ampliació del parc de Cabrera. Nunca es tarde si la dicha es
buena, per tant, benvingut a això.

Jo no entraré molt més quant al que ha explicat, però per
intentar aclarir una mica sobretot el que hem escoltat de..., i
més amb la intervenció del Grup VOX. Qualcú diria després
de sentir el Sr. Campos que hi ha dues direccions polítiques
del parc de Cabrera, i jo tenia entès, i si no em pot corregir,
que la direcció, la directora del parc és una funcionària del
Govern de les Illes Balears, i que la direcció que es pugui fer
en aquest moment d’ínterim, a veure si arribam a un acord, des
del Govern central, també és per part de funcionaris, que no hi
ha dos polítics adscrits a la direcció del parc, sinó que cada
una de les administracions, dins l’àmbit de les competències
que els donen l’Estatut d’Autonomia i la Constitució
Espanyola, dues lleis molt legals i de molta aplicació, apliquen
les seves competències, però la direcció és aquesta direcció
de gestió i direcció tècnica que es reclama des del Grup VOX.

Després una altra cosa, també: si s’han adoptat o si han
pogut adoptar, mentre arriben..., mentre es pot arribar a un
acord, esperam des del nostre grup que es pugui arribar a un
acord quant a aquesta gestió única per part del Govern de les
Illes Balears i que el Govern central abandoni aquesta posició
que té en aquest moment, però si han arribat a qualque tipus
d’acord quant a la coordinació, sobretot per no afectar tant als

administrats, i si hi ha qualque tipus d’experiències semblants
a la resta de comunitats autònomes quant al fet que no s’hagi
donat aquesta continuïtat ecològica i que per tant s’hagi de fer
d’un espai que sí que té una continuïtat, i sense ser cap tipus
d’expert no crec que cap peix freni en arribar a la barrera de
Balears i començar la barrera estatal, i permetin-me
l’expressió una mica jocosa, però sí que entenem que aquesta
continuïtat hi és, i si s’han donat casos semblants a altres
comunitats autònomes i quina ha estat al final la resolució.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Sí, moltes gràcies, Sra. Garrido. Sí, certament, ara mateix
hi ha una direcció del parc nacional que com vostè bé
comentava està dirigida per una funcionària de la comunitat
autònoma, i per un grup de treballadors i treballadores que
d’alguna manera configuren tot l’equip, i la interrelació que hi
ha ara mateix amb l’Estat, que hi és, existeix, és a nivell tècnic,
com vostè comentava, i precisament -i ja enllaç amb la seva
segona pregunta- de moment hi ha coordinació . Hem de
pensar que Organismo Autónomo i el cos de funcionaris que
treballen a Organismo Autónomo a Madrid fa molts d’anys que
treballen, i que al cap i a la fi són un mateix equip, i la
interrelació a nivell tècnic, i jo això ho he volgut posar de
manifest, sempre ha estat proactiva, i per tant això és el que
ara ajuda a aquesta coordinació.

Li contestava també en part al Sr. Ferrà que les
perspectives de poder arribar a un acord és un poc el que
d’alguna manera ens guien a seguir fent feina. Sí que és vera
que he pogut percebre aquestes darreres aproximacions que,
almanco a nivell polític, sembla ser que hi ha una voluntat de
poder arribar a un acord un poc tenint en compte les
prescripcions que des del primer moment ha posat la
comunitat autònoma, i estam un poc a l’espera. Jo  estic en
contacte , com comentava abans, amb el secretari d’Estat, i
estam a l’espera de poder rebre una proposta a veure si es pot
resoldre aquesta situació.

Finalment, vostè em comentava a veure si hi ha
experiències semblants amb altres comunitats autònomes, bé,
aquest és un cas pioner quant a model de gestió perquè parlam
d’una ampliació únicament i estrictament marina, però sí que
és vera que la continuïtat ecològica ja va ser reconeguda a
l’any 2007, precisament es reconeixia la continuïtat ecològica
entre terra i mar. I sí que és veritat que hi ha altres models de
gestió en parcs nacionals terrestres on hi ha una coordinació
per part de les comunitats autònomes, però són terrestres, eh?
Per tant..., crec recordar que és a Picos de Europa, per posar
un exemple en concret.

El que sí també hi ha són altres exemples, tant a Balears
com a la resta de l’Estat, en què les comunitats autònomes
gestionen aigües exteriors ja que hi hagut aquesta continuïtat
ecològica reconeguda per part de l’Estat. A Balears tenim
molts d’exemples, però un exemple d’alguna manera molt
il·lustratiu és precisament la reserva marina del Llevant, ja que
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en aquest emplaçament hi ha aigües interiors que gestiona
actualment la Direcció General de Pesca i aigües exteriors
que gestiona el ministeri, els  dos equips de feina fan feina
junts sota una única i unificada direcció, que la té la comunitat
autònoma. Per tant, és que tenim exemples a Balears d’aquests
tipus.

I per tant, en això també ens basam i sobretot també ens
basam en la jurisprudència que fins i tot el Tribunal Suprem ha
arribat a treure respecte de problemàtiques que de vegades hi
ha hagut en la gestió de parcs nacionals entre diferents
comunitats autònomes i el ministeri.

LA SRA. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Garrido?

Ara tindríem un segon torn d’intervencions, perquè no hi
ha hagut cap grup que hagi esgotat el temps, si hi ha algun grup
que vulgui intervenir en un segon torn..., Sr. Jiménez, hauria de
baixar, Sra. Fernández, si vol pujar com a secretària.

Sí, Sr. Jiménez, té la paraula.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, realmente no he
salido en el primer turno porque no... iba a hacer un par de
preguntas, pero el Sr. Ferrer, que está aquí a mi lado, me las ha
pisado, por lo tanto no voy a repetirme, más que nada por
aquello del ahorro del tiempo. También es verdad que el
representante del Partido Popular le hizo otra en ese mismo
sentido, y bueno, ¿para qué intervenir, no?

No obstante, sí que ahora quería intervenir en nombre de
mi grupo simplemente por una cuestión de... afirmación de
una decisión que creo que es una gran decisión que se tomó en
su momento, intentar esa ampliación, esa ampliación está
conseguida con un problema administrativo de gestión de por
medio, pero creo que és básico, es básico... por un lado, por
el tema ambiental, la conectividad ecológica es un concepto
básico desde el punto de vista ambiental, eso es algo que
cualquiera que trabaje o haya trabajado en estos ámbitos lo
sabe.

El problema siempre es la gestión, cómo organizamos esta
gestión. Evidentemente, tal como se ha indicado aquí por
distintas personas, la unidad de gestión aquí es básica. La
división de estas unidades de gestión nos lleva a veces a
cometer errores o disfunciones que nunca vienen bien.

Luego por otra parte , creo que es muy importante la
existencia de este parque o la ampliación de este parque por
sus propias características ecológicas. La red de parques
nacionales está fundamentada en tratar de mostrar a nivel del
Estado la diversidad de ecosistemas que existen en él, desde
los territorios de alta montaña hasta los territorios marinos,
hasta los territorios más mesetarios, esteparios, en fin, todas
las zonas volcánicas de Canarias, distintos ámbitos que tratan
de proteger esas características ecológicas, características

ecológicas que deben ser consideradas siempre en su totalidad
y esa totalidad debe ser siempre considerada también bajo una
sola fórmula de gestión.

Entonces, simplemente esto es lo que yo quería decir, es
decir, que creo que hay que apoyar esta cuestión, esperar que
el 10 de noviembre sea el gobierno, el que sea, el que salga,
que tenga esa sensibilidad de entender estas cuestiones y..., no
sólo en Baleares, s ino en otros lugares del Estado, este
criterio sea aceptado, y que a veces ese tipo de problemas que
existen, que han existido a veces incluso entre comunidades
autónomas como han podido ser en el caso de Picos de
Europa o en el caso de Sierra de Guadarrama entre Castilla y
León y Madrid, han existido problemas de gestión, a veces han
derivado no de distintos conceptos ambientales, sino de
distintos conceptos o concepciones políticas. 

Es decir, estos temas ambientales deben ser fijados
independientemente de un partido. Si tenemos ese criterio que
mueva, esos criterios básicos, ecológicos y ambientales y de
gestión humana y física del territorio que debe manar de la red
de parques nacionales, que es su cometido básico, este
principio unificador de criterios ambientales. Para eso tiene
la competencia el Estado más que la competencia de gestión
administrativa que sería de las comunidades autónomas, según
reconoció el Tribunal Constitucional en su momento.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Gual i Mir):

Sí, és una reflexió que crec que va en la línia un poc del
que hem parlat i que, per tant, compartesc, i com ja he dit
seguirem lluitant i persistint perquè... jo crec que l’acord de
tots els grups, fins i tot avui mostrat aquí quant al model de
gestió, a excepció de VOX, doncs... crec que és important que
la línia d’actuació i de persistència política en aquesta
comunitat autònoma ha de seguir essent aquesta sense
pretendre tenir cap altra competència més que poder gestionar
d’una manera coherent i unificada aquest parc nacional.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pablo Jiménez. Així si no hi ha més
intervencions, agraïm la compareixença del conseller i el seu
equip.

I aixecam la sessió, moltes gràcies.
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