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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda diputats, diputades, començarem la sessió
d’avui. En primer lloc demanaríem si hi ha substitucions?

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí, Sra. Presidenta, Virginia Marí substitueix Tania Marí.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta, Juli Dalmau substitueix Mercedes Garrido.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Presidenta, Helena Benlloch substitueix Joan Ferrer.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, presidenta, Miquel Ensenyat substitueix Josep Ferrà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Són totes? Perfecte.

Compareixença RGE núm. 3591/20, del conseller de
Medi Ambient i Territori, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos i acordada per la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial, a la sessió de dia 8
de juliol de 2020, per tal que informi sobre l’extensió, de
forma unilateral, per la República d’Argèlia, de la seva
zona econòmica exclusiva, ocupant zones marítimes del
Parc Nacional de Cabrera.

Passam així a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, donam
la benvinguda al Sr. Conseller Mir, per a la compareixença
sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, amb RGE núm.
3591/20, i acordada per la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, a la sessió de dia 8 de juliol de 2020, per
tal que ens informi sobre l’extensió, de forma unilateral, per la
República d’Argèlia de la seva zona econòmica exclusiva,
ocupant zones marítimes del Parc Nacional de Cabrera. 

Així assisteix amb el Sr. Conseller de Medi Ambient i
Territori, Sr. Miquel Mir i Gual, els acompanyants Sra. Núria
Felip i Puig, cap de gabinet, i Sra. Neus Sunyer i Torres,
assessora tècnica.

Així per continuar, té la paraula el Sr. Conseller per un
temps de trenta minuts. Sr. Conseller.

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

Sí moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda senyores i
senyors diputats. Comparesc avui aquí davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, a petició del Grup Parlamentari Ciutadans, per tal de
dissertar sobre l’anunci unilateral d’Argèlia enfront de
l’ampliació de la seva zona econòmica exclusiva, ocupant en
part l’àrea marítima ampliada del Parc Nacional de Cabrera, i

davant la preocupació que aquesta ampliació pugui ser
habilitadora de projectes futurs d’explotació petroliera.

En primera instància, tal i com ja vaig tenir l’oportunitat de
respondre en pregunta oral en el Ple d’aquest mateix Parlament,
en sessió de dia 3 de març de 2020, informar-los que els serveis
tècnics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del
Govern de les Illes Balears, van detectar que el decret
presidencial algerià, de 21 de març de 2018, pel qual s’amplia
la zona econòmica exclusiva d’Algèria, afecta, tot i que
mínimament, la zona ampliada del Parc Nacional Marítim
Terrestre de l’arxipèlag de Cabrera.

Davant d’aquesta situació i sent coneixedors que en aquell
moment l’Estat espanyol havia enviat una protesta diplomàtica
a tal efecte, en concret a través d’una carta enviada per la
missió permanent d’Espanya davant les Nacions Unides, en
data 27 de juliol del 2018, i que, de fet, aquestes aigües ja
havien estat declarades com a zona econòmica exclusiva pel
Govern de l’Estat, vaig sol·licitar, a través d’una carta enviada,
el 17 de febrer de 2020, a la ministra per a la Transició
Ecològica i Repte Demogràfic, que s’evitàs l’aplicació d’aquest
esmentat decret algerià, ja que, sens dubte, el seu
desenvolupament podria suposar un impacte sobre la riquesa i
biodiversitat marina d’aquest espai. Així mateix, li vaig
manifestar el meu temor que si Algèria aplicava aquest decret,
pogués obrir la porta a nous projectes de prospeccions
d’hidrocarburs, sobre les quals el Govern i el Parlament de les
Illes Balears s’han manifestat en contra en diverses ocasions,
fins i tot aprovant una proposició de llei, per unanimitat de tots
els grups parlamentaris, per tal de prohibir les prospeccions a
la Mediterrània espanyola.

És més que conegut que aquestes activitats extractives, a
part d’anar en contra de la transició energètica i ecològica, són
altament lesives tant per a la biodiversitat submergida i, en
concret, front a la conservació del fons marí. Aquesta premissa
sens dubte és encara més greu, tenint en compte que parlam de
l’afectació o possible afectació d’un parc nacional que, a més,
esdevé la zona marina protegida més important de la
Mediterrània occidental.

Recordar, aprofitant l’avinentesa, que la proposició de llei
a la qual feia referència, va ser presentada als grups
parlamentaris d’aquesta cambra gràcies a la col·laboració entre
Aliança Mar Blava i la Conselleria de Medi Ambient i que ara
s’haurà de debatre, de fet, en el Congrés dels Diputats.

Davant d’aquesta cronologia i del posicionament del
Govern de les Illes Balears, liderat per la Conselleria de Medi
Ambient i Territori, per part del Govern espanyol se’ns ha
informat, i així ho ha manifestat també públicament la ministra
d’Afers Exteriors, que ambdós països i d’acord amb el que
estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret de
la mar, han de negociar sobre la resolució del conflicte
bilateralment, després que Espanya en el moment en què
pertocava presentàs una queixa diplomàtica davant les Nacions
Unides i altres estaments pertinents, en contra de l’ampliació
unilateral de la zona econòmica exclusiva d’Algèria.

D’altra banda, en el mateix sentit s’ha pronunciat el Govern
espanyol, en resposta a la pregunta escrita presentada pel
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senador autonòmic Vicenç Vidal, respecte d’això. Així doncs,
es reitera que en absència d’acord entre els dos països, no
existeix cap buit legal, sinó que la convenció de la mar, abans
esmentada, estableix els mateixos límits i criteris fixats en el
moment de la superposició. Davant aquesta situació i pel que
ha transcendit a mitjans de comunicació, també d’àmbit estatal,
ambdós països han manifestat la voluntat d’iniciar
negociacions, per tal d’arribar a una entesa conforme amb el
dret internacional.

Des de llavors la Conselleria de Medi Ambient i Territori
ha continuat vigilant i a l’expectativa de si en transcendia
alguna informació. Tant és així, que, recentment, he tornat
demanar informació a l’Estat, a través d’una missiva escrita
dirigida a la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica,
arran de la visita del president espanyol, Pedro Sánchez, a
Algèria la setmana passada. Tot i que mantenim la sospita que,
per part del Govern algerià, hi ha un objectiu clar de
desenvolupar projectes d’explotacions d’hidrocarburs, entenem
que aquest decret ara mateix no és d’aplicació i ho entenem
perquè consideram que Espanya ja va reconèixer les aigües que
envolten les Illes Balears com a zona econòmica exclusiva
pròpia, abans que ho fes Algèria, perquè Espanya ha emès una
protesta diplomàtica com a senyal de rebuig en temps i forma,
i perquè, segons la Convenció de les Nacions Unides sobre el
dret de la mar, la delimitació definitiva d’aquests espais
marítims queda pendent d’una negociació entre les parts, en
base al dret internacional.

Sigui com sigui i com hem fet fins al moment, des del
Govern seguirem aquesta qüestió amb atenció i interès, ja que
consideram que la conservació de la nostra mar i en concret
també la conservació de les aigües del Parc Nacional de
Cabrera, així ho mereixen. 

Sent aquesta, per tant, la informació de la qual disposa el
Govern en aquests moments, els don les gràcies per la seva
atenció i òbviament qued a disposició de les seves preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procediria ara a la suspensió
de la sessió, si els grups... Per tant, seguirem. Per tal de
formular preguntes o observacions, tot seguit procedeix a les
intervencions dels grups parlamentaris, per un temps de quinze
minuts cadascun.

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Benalal, per un temps de quinze minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Ante todo, gracias Sr. Conseller
por haber comparecido. Voy a ser extremadamente breve,
porque simplemente quiero remarcar los problemas, las
preocupaciones que esta situación suscita con nuestro grupo.
Primeramente, cuando nosotros hemos visto la información que
había a nivel de Unión Europea, la Dirección General de
Políticas Internas simplemente ha informado de que los
acuerdos de fronteras que hay ahora mismo entre España y
Argelia, pues están, efectivamente, suspendidos, y que se está
esperando una delimitación; que digamos que este problema no

sólo afecta a España, sino que también afecta a aguas de
Cerdeña, puesto que esa ampliación también ocupa parte de
ellos.

Entonces criticarle dos cositas que me preocupan. La
primera es el famoso decreto del 21 de marzo de 2018, que
tengo aquí delante, porque en ese decreto, y eso es lo que ya de
entrada empieza a decir que aquí hay algo extraño, en ese
decreto está firmado y está..., pide su aplicación, primeramente,
en lo relativo a pesca, acuicultura, protección y revalorización
del litoral, desarrollo durable, hidrocarburos, ley minera y leyes
de investigación científica y desarrollo tecnológico: quiere
decir que aquí, sin escribirlo directamente, ya han involucrado,
se ven claramente los intereses que tiene el Gobierno argelino.
Primer punto.

El artículo 3 dice muy claramente que a partir de esta fecha
el Gobierno argelino ejercerá sus derechos soberanos y su
jurisdicción conforme a las disposiciones de la Convención de
Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982.

Hay un tema, que en toda la documentación que hemos
visto hay un elemento que no aparece en ningún lado. Nosotros
lo hemos pedido directamente a las autoridades argelinas. Se
nos ha dado un documento con fecha de 20 de junio de 2019 en
el que el Gobierno de la república argelina dice claramente:
“Esta zona es litigiosa. En consecuencia la jurisprudencia
internacional y las prácticas de estados confirman que Argelia
y España se abstengan en este momento de hacer cualquier
actividad en esta zona, incluidas exploración, explotación,
conservación o gestión de recursos naturales, biológicos o no
biológicos”. Quiere decir que está claro, entre el decreto de
2018 y este documento, que tiene fecha de junio de 2019, que
el Gobierno argelino o está tratando de hacer un juego de
fuerza con el Gobierno español para cualquier otra
negociación, o realmente tiene intenciones de hacer (...).

Entonces, simplemente, me gustaría asegurarme, primero,
si tiene usted información, si nos puede decir si en la reciente
visita que se hizo a Argelia se ha avanzado; que nos confirmen
si existen negociaciones, porque la Unión Europea dice no
saberlo; y simplemente asegurarnos que su conselleria sigue
este tema muy de cerca para evitar que nos encontremos en un
problema o en un conflicte en breve.

Gracias, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Demanaria al Sr. Conseller si
prefereix fer una contesta global o si...

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

La faré global.

LA SRA. PRESIDENTA:

Global. Moltes gràcies. Per tant passaríem així al Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Marí, per un temps
de quinze minuts màxim.
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LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Conseller i (...) que
l’acompanyen, per aquesta compareixença. Jo el que
intentaré..., parlaré en castellà perquè m’és més fàcil, però bé,
vull agrair-li la presència, i li faré un petit resum de tot,
perquè ja sabeu que vaig ser la primera a treure el tema al
Parlament quan em vaig assabentar, com a diputada del Partit
Popular. És un tema que ens preocupa molt, crec que és un
tema greu, i el que intentaré és que vostè em doni una miqueta
la versió del Govern després de tot el que li intentaré
preguntar, a veure si és capaç de contestar-me.

Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias, como ya le
he dicho. Lo que me alegra, Sr. Mir, es que usted está aquí para
aclararnos realmente diversas actuaciones que España ha
llevado ante esta invasión, aparentemente, que es lo que se
trataría, de Argelia de las aguas territoriales españolas. Esta
invasión vulnera la soberanía española sobre las aguas
territoriales del Parque Nacional de Cabrera, que es algo que
nos pertenece, y debe en consecuencia ser rechazada con total
firmeza por el Gobierno de España.

Sr. Mir, a parte de las escasas reuniones, que creo que
fueron realmente dos, de la ministra con los mandatarios del
país vecino, ¿qué otras acciones se han llevado a cabo desde el
ministerio, que usted tenga conocimiento, para solucionar este
conflicto? Ya sé que según sus socios de gobierno no existe
conflicto como tal, según lo que van diciendo, pero para la
mayoría de los ciudadanos de Baleares sí existe, y más cuando
vemos que no se ha hecho nada, en principio, para
solucionarlo, aunque me diga que haya una queja formal y una
queja diplomática. Es muy fácil, como dijo en su momento la
ministra, que no había conflicto y que se había hecho una queja
oral en principio; esto es lo que declaró en una entrevista que
le hicieron. 

Argelia realmente con su decreto 2018 lo que ha hecho se
habría ampliado su zona de exclusión económica en el Mar
Mediterráneo, expansión, como bien sabe usted, que invade el
ámbito marino del Parque Nacional de Cabrera, el cual está
cogestionado entre el Govern balear y el Estado español. Por
otro lado me gustaría saber si..., ¿sabe usted si..., usted y el
gobierno, si esta expansión realmente está directamente
relacionada con intereses argelinos, concretamente con la
exploración de materia de hidrocarburos? La verdad es que es
preocupante, pues por las últimas noticias de la visita del
presidente Sánchez la semana pasada a Argelia todo parece
indicar que existe un preacuerdo de no interferencia,
atendiendo a la renovación del suministro de gas para nuestro
país por parte de Naturgy, así como otros intereses de
empresarios españoles como pueden ser Abengoa con las
desaladoras, o las refinerías de Técnicas Reunidas, o Duro
Felguera, empresa especializada en montar plantas de ciclo
combinado de gas. Por esto le quería pregunta exactamente si
está usted seguro, como siguen diciendo, que no será de
aplicación este decreto, como le han dicho.

Según todas las informaciones que van apareciendo está
clara la relación entre España y Argelia, pero la verdad es que
no entendemos es cómo no se ha obligado ya al Gobierno
argelino a retirar su decreto de 2018 y devolver las cosas a su

situación anterior. Está pasando el tiempo y la situación
realmente sigue igual. Si a ustedes no les preocupa a nuestro
grupo sí y a los ciudadanos de Baleares más, y más teniendo en
cuenta los proyectos que siguen vigentes, y usted lo sabe, de
exploración de hidrocarburos cerca de nuestras costas.

También está en peligro nuestro sector pesquero, y usted lo
sabe, porque aunque se ha visto una llegada muy puntual de
alguna embarcación argelina, y esto que ellos no tienen sistema
de localización de satélite pero se sabe que alguna sí se ha
acercado a nuestras aguas, el tema preocupa, usted lo sabe. El
sector pesquero estaría bastante afectado en este caso.

También que España sea el tercer cliente de Argelia, según
nos han dicho, y casi todas las exportaciones de hidrocarburos
da que pensar y mucho en exportaciones. Según declaraciones
del propio presidente, el Sr. Sánchez, después de la semana
pasada, Argelia es un mercado prioritario para España.
Además, como ya dije en su momento, el hecho de que sólo se
haya hecho una queja verbal, ya se lo he dicho antes, no sirve
para nada, las palabras se las lleva el viento.

Me gustaría saber cuántas acciones o gestiones -nos ha
dicho que ha hecho una queja- ha llevado a cabo el Gobierno
balear en relació a este tema en concreto; cuántas veces se ha
comunicado usted con el ministerio, cuándo y cómo y en qué
fechas. Me gustaría que me contestara a estas preguntas, si es
posible, más que nada para tener más información de lo que
está haciendo el Govern en un tema tan importante.

Durante su estancia en Argelia, ¿tiene usted constancia de
que el presidente Sánchez o alguien de su equipo haya hablado
de este conflicto que nos preocupa?

Otro hecho que también llama la atención son los tres viajes
que ya ha realizado el ministro de Interior, el Sr. Marlaska, a
Argelia para tratar de solucionar la llegada de emigrantes a
España. Llama mucho la atención el gran incremento de llegada
de pateras a nuestras costas en estos últimos meses. Es una
pregunta que le hago que creo que me la podría aclarar: ¿piensa
usted, Sr. Mir, que este acercamiento a nuestras costas tiene
alguna relación con este decreto de 2018, de expansión de
aguas territoriales por parte de Argelia? Creo que no, pero me
gustaría también saber su opinión y lo que desde el Govern
balear se plantea. No es una acusación en ningún momento,
sólo queremos saber un poco cómo valora usted todos estos
temas. ¿Cree usted que la visita de Sánchez a Argelia frenará la
llegada de pateras? Es otra pregunta también que me gustaría
que me contestara.

Otra cosa. En febrero de 2020 usted pidió información al
Gobierno sobre el conflicto, esto lo sabemos. ¿Podríamos saber
qué se le contestó?, o que nos explique qué se le contestó en
ese momento, a ver si conseguimos aclarar algo, a parte de que
digan que no es de aplicación este decreto, que yo creo que
hasta no se resuelva por la Convención del Derecho del Mar no
tendremos nada claro, porque hay intereses y está claro.

Por último me gustaría hacerle varias preguntas. ¿En qué
medida es susceptible de afectar al entorno del Parque Nacional
de Cabrera la ampliación por parte de Argelia de la zona de
exclusión económica?, en concreto al sector pesquero local. Y
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si tiene alguna fecha aproximada de cuándo se podría resolver
esta queja diplomática que usted nos ha dicho que se ha hecho
desde el ministerio.

Nada más. Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Hauria de fer una esmena a mi
mateixa, perquè he demanat al conseller si volia contestar
globalment, i per a la sol·licitud de compareixença per l’article
192 no hi cap una contesta global, sinó que es tracta d’un debat
interactiu. Per tant, bé, ho dic per si vol contestar al Sr. Benalal
i després a la Sra. Marí, i així després ja seguiríem amb el debat
interactiu.

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

Cap problema, Sra. Presidenta, si ho troben oportú...

LA SRA. PRESIDENTA:

Com ho considerin. Perdonin, eh!, perquè ha estat un error
meu.

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

... puc contestar, si els sembla bé, primer al Sr. Benalal, i
després a la Sra. Marí, i així prosseguim.

Bé, Sr. Benalal, jo sé que és un tema que vostè i el seu grup
parlamentari han seguit i ja havíem tengut ocasió de poder-ne
parlar. Crec que és una preocupació, la que vostè manifestava,
compartida, i d’alguna manera també queda reflectida a tota la
informació que he pogut traslladar a aquesta comissió i, en
certa mesura, també a totes les passes que hem fet al llarg
d’aquests mesos des que vàrem poder conèixer aquesta acció
per part del Govern algerià. De fet, també li agraesc la
informació que vostè ha aportat aquí, també li agraesc la feina
i l’interès que ha mostrat envers aquesta temàtica. 

Com bé vostè comentava, i d’aquí també ve la preocupació
que els explicava abans, aquest decret ja de per si, després de
la seva lectura, sembla ser que dóna empara o pot donar empara
a tota una sèrie d’activitats que sens dubte podrien ser
perjudicials, en primer lloc, per a la conservació de la
Mediterrània i sobretot també de la mar balear, és a dir, de les
aigües que envolten el nostre arxipèlag i, òbviament, també
podria entrar en confrontació amb els paràmetres d’activitats
pesqueres, per exemple, ja existents a les nostres aigües.

Per tant, d’alguna manera també, manifest aquest acord amb
vostè que el Govern algerià, d’una manera crec que prou nítida,
en el seu decret ja mostrava l’interès o la voluntat de poder
donar empara a tota una sèrie d’activitats. Bé, un poc d’aquí
rau també la preocupació que des de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori quan identificam que hi ha aquesta
superposició que començam a tenir i a treballar. 

Vostè després em demanava a veure si jo tenia informació
d’això i li he de dir que no, i això també és un poc la crítica que
jo en el seu moment vaig poder fer la critica, o almanco la
postura que vaig poder expressar a la vicepresidenta i a la
ministra de Transició Ecològica, tot i que després ella
òbviament també em remetia al Ministeri d’Exteriors, no som
qui per valorar de qui és la competència, però la meva
interlocutora en aquest cas era la Sra. Ribera, per dir-li que jo
crec que aquest o crec, creia i crec que aquest era un tema
especialment sensible per almanco informar les comunitats
autònomes afectades, i molt més encara en el cas de Balears ja
que compartim un parc nacional, que, de fet, és la zona marina
protegida, com els comentava abans, més important de la
Mediterrània occidental, té 80.000 hectàrees protegides i, per
tant, entenia que aquest fet era d’una magnitud suficientment
important com per poder ser compartida com a comunitat
autònoma.

Per tant, la resposta és que no, en aquell moment no teníem
informació d’això sinó que, com els comentava a la meva
primera intervenció, va ser una troballa per part dels serveis
tècnics i cartogràfics de la mateixa Conselleria de Medi
Ambient i Territori. 

Com els comentava, Sr. Benalal, des de la conselleria
aquest temps hem estat expectants i hi seguirem estant en
aquest sentit. Per tant, bé, estam a l’espera de poder rebre
respostes més definitives que no les que hem tengut fins ara.
Per tant, en aquest senti li puc assegurar que seguirem vetllant
pel principal interès d’aquesta conselleria i d’aquest conseller,
que en aquest cas és que les aigües i la limitació del Parc
Nacional de Cabrera en primera instància no es vegi alterada i,
en segona instància, sense cap dubte, també la conservació de
la totalitat de la mar balear o del mediterrani més proper al
nostre arxipèlag. 

Quant a les postulacions de la Sra. Marí, bé, vostè m’ha
parlat molt del Govern d’Espanya i del president Sánchez, que
jo no represent i, per tant, poca cosa he de dir-ne. També
algunes preguntes crec que ja les havia contestades a la meva
primera intervenció, en tot cas intentaré també contestar-li un
poc tot el que vostè m’ha exposat. 

Aquí sens dubte parlam d’un tema de sobirania espanyola
entre dos països, és a dir, jo això sempre ho he dit i ho seguesc
repetint i el tema..., és a dir, la part aquesta més de sobirania
espanyola li puc assegurar que no és la meva ni preocupació ni
funció, no som jo qui ho ha de resoldre ni tampoc és aquest
govern, per tant, és un tema que deixaria a part. Però sí que,
òbviament, el meu interès és vetllar per, en aquest cas, la
sobirania autonòmica, la sobirania de les Illes Balears amb les
matèries que té atribuïdes i òbviament la capacitat i la sobirania
de gestió quant al Parc Nacional de Cabrera. Aquesta
bàsicament, vostè em demanava quina era la valoració del
Govern, jo li respondria amb aquest terme, el Govern valora
que pel que ha de vetllar no és pel conflicte entre sobiranies
estatals ni dels dos països que s’hi veuen involucrats, sinó que
pel que ha de vetllar i al que ha de destinar els seus esforços és
a assegurar que aquest decret no suposi el desenvolupament
d’activitats, i vostè en resumia algunes, que puguin afectar no
només a la conservació de la biodiversitat marina, sinó també,
per exemple, activitats econòmiques, com pugui ser la
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pesquera, que coincidesc amb vostè, que el decret dóna empara
que es puguin desenvolupar activitats pesqueres sota sobirania
algeriana.

Després em demanava a veure si, bé, sé si Algèria té interès
ferm a dur a terme projectes d’explotació d’hidrocarburs.
Home, òbviament no li asseguraria al 1000% perquè li
mentiria, però sí és veritat que, bé, que tota la cronologia dels
fets indica que hi pot haver intencions d’aquestes
característiques i òbviament en això basam la nostra
preocupació. Jo no ho sé segur, però sí és veritat que entendria
que una sospita seria com a mínim prudent i honesta poder-la
reconèixer. 

Després em demanava a veure si estic segur que aquest
decret no és d’aplicació. Nosaltres, ja li he dit, nosaltres
entenem que no bàsicament, però ens basam en aquest sentit en
el que diu la Convenció de la Mar, no tant en les respostes que
hem rebut de l’Estat espanyol, que li he de reconèixer que són
magres, si em permet l’expressió, però sí que veient el dret
internacional, en aquest cas els paraigües que dibuixa la
Convenció de la Mar, sí que és veritat que entenem, i així
també s’ha reconegut i ho ha reconegut la mateixa ministra
d’Afers Exteriors, que aquest decret no és d’aplicació. També
hi va haver declaracions de representants del Govern argelià on
acceptaven l’inici de les negociacions, que jo li he de
reconèixer que no sé fins a quin punt han arribat, perquè no
tenc aquesta informació, però sí que en base a la Convenció de
la Mar entenem que no és d’aplicació.

És clar, un poc el que li comentava abans, ni aquest govern
ni aquest conseller té la capacitat ni és el responsable
d’aconseguir ni fer eliminar o retirar aquest decret algerià,
entenem que és una feina que ha de fer el Govern d’Espanya,
i que esperem que així ho pugui fer o com a mínim llimar les
interferències que aquest decret pugui tenir sobre, en aquest
cas, les aigües del Parc Nacional de Cabrera.

Em demanava per les accions que hem fet, jo les comentava
abans, a part de les converses que vaig poder tenir amb la
vicepresidenta en el seu moment, amb la Sra. Ribera, doncs,
hem anat demanant per escrit al Ministeri de Transició
Ecològica, entenem que és l’interlocutor natural d’aquest
conseller, quina era la situació en aquest sentit i arran també, i
ja enllaçant amb una de les darreres preguntes que vostè em
feia, arran de la visita del president Sánchez a Algèria, també
li demanàvem a veure si, i això era la setmana passada, a veure
si ens poden aportar nova informació i, òbviament, no sé si el
president Sánchez va tractar o no va tractar aquest tema. 

Ja per anar..., després vostè em demanava com pot afectar
les aigües del parc nacional. Jo crec que la màxima
preocupació és que projectes de prospeccions petrolieres es
puguin fer..., ja no pens sols dins les aigües superposades, sinó
fora de les aigües superposades, perquè vostès coneixen
perfectament que, sobretot a la fase d’exploració, les tècniques
que s’utilitzen de projecció de míssils a partir de tècniques
hidràuliques pot suposar o suposen de fet vibracions molt
importants als fons marins i això té una afectació no només al
lloc d’impacte, sinó als seus voltants.

Després, i coincidesc amb vostè, que, òbviament, això sense
perjudici, a més, de les afeccions que pogués tenir sobre
l’activitat pesquera que sens dubte també el decret així com
està escrit els podria donar empara.

I després, ja per acabar, el que vostè em demanava de si
trob si hi ha relació entre aquest decret i l’arribada de pasteres,
doncs la meva resposta és que li diria que no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara tocaria el torn al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Jiménez, per un màxim de
quinze minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. Presidenta. Bien, nosotros en líneas generales ya hemos
expresado nuestra opinión al respecto de este conflicto, de este
problema. Estamos igualmente preocupados, como grupo, por
la situación que pueda suscitar la ampliación de la zona, bueno,
de la ampliación no, de la delimitación de la zona económica
y exclusiva por parte de Argelia que llega a territorio
prácticamente balear. Es un conflicto que está ahí abierto desde
hace dos años, que no se sabía nada en un principio, luego se
ha ido extendiendo esta información, aunque no sabemos gran
cosa puesto que gran parte de la información o de las
competencias son de carácter estatal y no tenemos la
información completa. Por lo tanto no podemos saberlo todo.

Lo que sabemos es que el derecho internacional en
principio indica que todas las pretensiones unilaterales de
extensión de estas zonas no son válidas, desde el punto de vista
jurídico, otra cosa es que se puedan hacer de forma unilateral,
pero el derecho internacional como tal no lo reconoce.

La propia Convención de los Derechos del Mar apunta en
la misma dirección. La Comisión de Límites de la Plataforma
Continental de Naciones Unidas también lo indica y además es
una institución que puede velar o actuar cuando existan
desacuerdos entre los países cuando existan ese tipo de
conflictos.

Lo que sí sabemos ahora es que la pelota está en el tejado
del Gobierno central, que es quien tiene las competencias en
esta materia.

Ya sabemos que el Govern balear ya preguntó en su
momento cuáles eran las actuaciones previstas del ministerio
con respecto a las pretensiones de Argelia. Estamos... la
ministra de Asuntos Exteriores también sabemos que ha viajado
para dirimir estas cuestiones y otras más. 

Hay una nota que se publicó justo en esos momentos
después de los primeros encuentros que coincide con los
momentos del confinamiento, una nota del Ministerio de
Asuntos Exteriores que dice textualmente: “Los ministros han
abordado..., -es una declaración conjunta, los ministros..., -
bueno, no es conjunta, es del Ministerio de Asuntos Exteriores,
perdón-, los ministros han abordado la cuestión de los espacios
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marítimos subrayando la posición completamente coincidente
entre ambos países sobre que la delimitación, en caso de
solapamiento, debe realizarse de común acuerdo sobre la base
de la negociación en el marco de la Convención del Derecho
del Mar que descarta las actuaciones unilaterales”.

En teoría este sería el marco de referencia, es decir, donde
se debería trabajar, con el acuerdo de ambos países. No
obstante, sabemos que las relaciones ahora mismo con Argelia
son complicadas, no son fáciles. Son complicadas porque se
mueven otros elementos, no solamente estos, tenemos los
fenómenos migratorios, tenemos la dependencia energética de
España con respecto a este país, que es un elemento muy
importante. Recordemos, por ejemplo, que hace poco se firmó
un acuerdo entre Gas Natural y la empresa petrolera estatal de
Argelia hasta el 2030, caducaba en 2021, se ha ampliado a
2030. Todo esto son elementos que en el peso de una
negociación van a influir, influir de una manera o de otra, pero
influirán, y también la propia situación económica de Argelia,
del país vecino que tiene o que sufre el desplome del precio de
los combustibles fósiles desde el año 2013-2014, y eso le hace
tener una posición más débil interna y externa.

Entonces, de ahí vienen sus planteamientos de ampliar sus
zonas marítimas de una manera o de otra, para tener más
posibilidad de nuevos yacimientos y luego lógicamente obtener
nuevos recursos.

Es decir, es evidente que hay una preocupación en Baleares,
pero también puede que en otros puntos de España que puedan
verse afectados en alguna manera, y es una preocupación que
-como bien ya se ha apuntado aquí- afecta al sector pesquero
evidentemente porque, bueno, pues por cuestiones bastante
obvias, los grupos ecologistas en cuanto a la protección de la
biodiversidad, puesto que toda esta zona es muy rica en
biodiversidad marina y, por lo tanto, afectará algo o afectaría
inevitablemente cualquier actuación de este tipo y también el
propio sector turístico, es decir cualquier -como decía el
conseller- derrame, cualquier situación extraña debida a los
futuros o potenciales yacimientos, o solamente la fase de
prospección ya podría afectar por la parte de biodiversidad y al
sector turístico por posibles vertidos.

Todo esto nos pone en una situación bastante confusa, rara
y que indudablemente, pues, creo que aquí todos los grupos
parlamentarios estamos un poco en la misma línea, ahí de ver
qué pasa y de intentar obtener la máxima información para
poder... bueno, tener la relación con el Gobierno central para
evitar esta ampliación unilateral y esperemos que se solucione
de la mejor manera posible.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jiménez, bé, el que deia al
diputat de... que abans havia contestat, jo crec que compartim

també aquesta preocupació amb el seu grup parlamentari. Vostè
també dissertava sobre quins són els termes en què la
Convenció de la Mar i, per tant, el dret aplicable, el marc
normatiu aplicable en aquest sentit, estableix, són clars en
aquest sentit, que en aquest cas aquest decret seria aplicable
sempre i quan hi hagués un acord en aquest sentit. 

Per tant, és prou clar el marc normatiu a l’hora de regular
aquestes divergències entre països i certament el que vostè
comentava, que crec que deia l’expressió que ara la pilota està
al sostre del Govern estatal, del Govern espanyol i així és, és a
dir, el que comentava abans també, no?, estam davant un tema
de sobirania entre dos països i per tant, òbviament és el Govern
central qui ha de dirimir aquesta situació.

I compartesc òbviament amb vostè també que ara mateix la
Mediterrània té una situació molt complexa, no sols des d’un
punt de vista ambiental, que també, no sols des d’un punt de
vista de ser un dels focus principals dels efectes d’aquesta
emergència climàtica i del canvi climàtic, sinó que també té una
situació complicada des d’un punt de vista humanitari, i això
crec que és una realitat que no podem obviar, que sobretot
Europa no pot obviar i que s’ha de posar fil a l’agulla per
acabar també amb aquesta trista situació. I que, certament,
països riberencs, sobretot del nord d’Àfrica com pugui ser
Algèria, doncs..., puguin utilitzar -esperem que no- dins un
marc de negociació més global i, per tant, en aquest sentit, i li
repetesc que compartesc l’anàlisi amb vostè, el que sí que
demanam, i jo crec que com a govern així ho hem d’expressar,
és que l’Estat espanyol no cedeixi davant aquestes palanques de
pressió que et puguin fer determinats països per solucionar
problemes concrets com aquests.

I per tant, crec que en aquest sentit ens convé..., vostè ho
comentava, és l’Estat espanyol qui amb una visió integral i
holística ha de solucionar, òbviament, els problemes que té la
Mediterrània en termes globals i li demanam també des del
Govern de les Illes Balears -i així li ho hem demanat- que
solucioni, que no permeti l’aplicació del decret algerià a les
nostres aigües.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara tocaria el torn al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller,
moltíssimes gràcies per aquestes explicacions. És vera que és
un tema que quan va botar a la premsa, saltaren totes les
alarmes, precisament perquè teníem els antecedents de tots
aquells intents de prospeccions petrolieres que hi havia hagut
respecte d’això i especialment en aigües que afectaven el
conjunt de les Illes Balears i especialment també de Cabrera,
amb tot el que comporta respecte del patrimoni natural i molt
especialment d’un que és declarat parc nacional, ni més ni
manco, tant l’illa, com evidentment tota una àrea de protecció
entorn a l’illa de Cabrera.

Per tant, com que estàvem tranquils i que era com un
fantasma que havia passat, bé havia passat, però també és vera
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que es va produir aquella situació que molts de partits polítics
que aquí s’oposaven frontalment a aquelles prospeccions
petrolieres, però hi va haver un ministre que deia que resava
perquè trobàssim petroli, un ministre que era del mateix color
polític dels mateixos que aquí deien que s’oposaven
frontalment a aquestes prospeccions petrolieres, però que
després votaren a favor quan va tocar a Madrid, que això,
desgraciadament, dins el conjunt de les Illes Balears estam
massa acostumats que aquí un rollito i quan anam allà després
canviam a un altre.

Però bé, això ja està un poc assumit i per això, precisament,
més que més saltaren les alarmes en dir, a veure si qualcú ha
volgut entrar pel portal de davant i no l’han deixat i, per tant,
ens entrarà pel portal de darrera. I ho farà precisament amb un
canvi de normativa, d’un altre país, però quan parlam
d’interessos que són de multinacionals i que moltes vegades els
interessos de les multinacionals se situen per sobre dels
interessos fins i tot de països sencers, com podria ser aquest
cas. 

Per tant, amb aquesta ampliació que fa precisament la
República d’Algèria, jo no sé si ho he entès bé, m’ha de
perdonar, és la segona compareixença que tenc avui horabaixa
i estic un poc espès, també de natural ja estic un poc espès, avui
horabaixa un poc més, m’ha paregut entendre que el Govern
espanyol ho sabia ja des de l’any 2017, o 2018, i que, en tot
cas, el Govern espanyol no ho havia comunicat al Govern de
les Illes Balears. Si és així, a mi m’ha paregut com a molt fort
i, d’entrada, una falta de respecte impressionant a nivell
institucional que el Govern d’Espanya ens faci de menys,
escolti, i crec que nosaltres també en aquest sentit ens hem de
fer valer i, escolta, sobretot que gestionam un parc natural que
és a mitges, que és seu i que és nostre. Per tant, no ho sé, em
sembla una falta d’etiqueta, de respecte, no sé molt bé com ho
he de definir, però... i no sé si ha expressat la seva queixa, més
enllà de dir-li: escolta, ens ho hagués pogut dir així mateix, si
això des de l’any 2018 que cueja.

Bé, en tot cas entenem que és un tema que ens afecta d’una
manera molt directa i que és una amenaça directa sobre és el
nostre bé més preuat que és el nostre patrimoni marí i que prou
feina ens ha costat poder conservar. Per tant, jo en aquest sentit
sí que li demanaria que sigui molt diligent, és vera que estam
en mans de l’Estat i és vera que hi ha el risc que, quan tot es
posa en el munt, hi ha moltes qüestions que poden primer unes
per sobre d’unes altres. Evidentment, aquí hi ha una qüestió
clara, que és el dret a nivell internacional, crec que fins i tot la
ministra, vostè n’ha fet referència abans, es va referir a
negociacions que havien estat enrevessades fins i tot a nivell de
Nacions Unides, quan el tema és clar, perquè això senzillament
afecta una zona, que estava claríssim que era territori de l’Estat
espanyol i que, per tant, no hi ha discussió respecte d’això.

Així i tot, ja li dic, a nosaltres és un tema que ens fa passar
pena pel que deien abans, hi ha molts d’interessos econòmics
darrera i, desgraciadament, massa vegades i, especialment, ho
veiem en la història recent, primen més els interessos
econòmics que no els altres que hi pugui haver i evidentment
per sobre d’interessos paisatgístics o de cura del patrimoni
natural.

Res més a dir, moltíssimes gràcies per la seva
compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Sr. Conseller si vol contestar.

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

Sí, moltes gràcies, Sra. presidenta. Gràcies, Sr. Ensenyat. Jo
crec que compartesc prou, òbviament, la reflexió amb vostè, de
fet, vostè utilitzava la paraula “alarmes” i jo crec que reflecteix
perfectament la sensació que tenguérem en el moment en què
vam saber o que vam tenir coneixement d’aquest fet, i també
ens varen botar les alarmes per una paraula que vostè ha
utilitzat, que són els “antecedents” i que eren antecedents
recents, que vostè també ha fet doncs, part de la cronologia i
recents, parl fins i tot de la passada legislatura.

Òbviament darrera tot aquest món hi ha un gran negoci, un
gran negoci impulsat per grans multinacionals i això és un fet
innegable i un negoci que durant massa temps ha tengut efectes
molt nocius per als fons marins, no només de la Mediterrània,
sinó també de la resta dels oceans. I, per tant, el Govern de les
Illes Balears, conjuntament amb aquest Parlament d’una
manera unànime, a la passada legislatura va treballar també
amb moviments socials per fer força davant Madrid, en
presentar una proposició de llei, que esperem que es recuperi
i que pugui ser discutida i tramitada en el Congrés dels
Diputats, perquè acabi amb una llei que d’una manera ferma,
doncs prohibeixi aquest tipus d’activitats dins les aigües de la
Mediterrània occidental, que jo crec que això serà la solució
definitiva, i que és una solució que d’alguna manera també
s’alinea molt bé amb les necessitats imperioses que tenim i
recupera un poc el concepte també dels efectes que jo crec que
són innegables de l’emergència climàtica i del canvi climàtic
sobre la Mediterrània occidental i molt concretament sobre les
nostres illes. 

Aquests darrers 5, 6 anys, crec que tots hem pogut
experimentar la virulència d’aquests efectes sobre els nostres
ecosistemes, no només marins, sinó també ecosistemes
terrestres. Per tant, aquestes accions d’acabar amb aquest tipus
d’activitats totalment invasives des d’un punt de vista
ambiental, també és totalment cabdal i totalment necessari si
volem revertir la situació de la Mar Mediterrània. Per tant,
coincidesc amb aquestes alarmes que jo crec que estaven més
que justificades, precisament pels antecedents que vostè
comentava.

Certament, la informació que nosaltres com a Govern tenim
inicialment, és una informació que se’ns posa de manifest arran
dels serveis tècnics de la mateixa conselleria i bé, això
manifesta que sí, que no hi havia hagut una interlocució en
aquest sentit entre el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes
Balears i òbviament doncs, així se li va expressar en format de
queixa al ministeri. Enteníem, també pels arguments que vostè
comentava i també pel que jo abans apuntava, que bé, parlam
de la interferència o possible interferència a una de les zones
marines més importants de la Mediterrània i, per tant, enteníem
que tenia la suficient envergadura com per poder compartir
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aquest tipus d’informació i després treballar conjuntament,
perquè jo crec que els interessos són conjunts i així almanco ho
ha expressat l’Estat, però sí que ens hagués agradat tenir
aquesta interlocució més directa.

I ja també per acabar, doncs compartir la preocupació que
vostè comentava, que és una preocupació que en el meu cas
òbviament se centra més en els temes de conservació tant de la
mar com del parc nacional i, òbviament, com també ja
comentava anteriorment, des de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori estarem pendents per veure si hi ha alguna
notícia al respecte que dirimeixi quina és la solució final, que
esperem que òbviament que sigui positiva per a les nostres
aigües.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara tocaria el torn al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias Sr. Consejero. Es un tema
grave, es un tema importante, no solo porque afecte a un
posible perjuicio en los valores ambientales de toda la zona,
sino porque es un ataque en toda regla a la soberanía nacional
cuando se invaden aguas territoriales españolas. Y aquí
permítame solo una corrección: la soberanía autonómica no
existe. La que existe es la soberanía nacional y existen también
competencias autonómicas que, en este caso, evidentemente,
pues no se tienen.

A mí me gustaría hacer una pequeña cronología porque
evidentemente, y lo han dicho mis compañeros, este decreto
argelino afecta pues eso, a la exploración de hidrocarburos,
minería, pesca... Pero hay que saber que ese decreto argelino se
aprueba en marzo de 2018; la protesta del Gobierno español
llega cuatro meses después, en julio de 2018; a continuación
hay una protesta por parte de Argelia sobre la declaración de
España; y el Gobierno balear no se entera hasta febrero de
2020, gracias a los técnicos, efectivamente, de la Consejería de
Medio ambiente. Y usted, aquí ha afirmado que se entera en ese
momento, gracias a su trabajo, porque nadie les había dicho
absolutamente nada. 

Cuando sale a la luz pública en febrero de 2020, de este
año, mi grupo parlamentario en el Congreso, pregunta y solicita
toda la documentación, a través de nuestra diputada nacional
por Baleares, Patricia de las Heras. Ese mismo febrero de 2020,
el Gobierno español responde al mes siguiente, este pasado mes
de marzo, aportando toda la documentación de las gestiones
que han hecho, que consisten en esa nota verbal, en esa queja
que se eleva a Naciones Unidas, en la respuesta de Argelia, y
en el decreto argelino al completo.

Entonces, siendo... que ustedes han reconocido además
ahora, respuesta de su compañero de partido, de su compañero
de MÉS, bueno, pues que efectivamente este ninguneo por
parte del Gobierno de España, que no hiciera absolutamente
nada, pues que ustedes se quejaron. A mí me gustaría saber y

es mi primera pregunta, si ustedes han presentado queja formal,
queja formal por escrito al Gobierno de España, al no haber
informado de este tema.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Campos. Sr. Conseller. 

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Campos, jo
òbviament defens que hi ha sobirania autonòmica, faltaria més!
Les autonomies tenen competències, i en base a aquestes
competències tenen sobirania, i això és el que jo defens i
defensaré. I, per tant, el que jo he dit és que el tema del
conflicte en sí és un tema de sobirania nacional, en aquest cas,
entre l’Estat espanyol i l’estat d’Algèria o la República
d’Algèria, i òbviament és un tema que no em pertoca a mi
dirimir, però sí defensar la sobirania autonòmica a partir de les
competències que té que, en aquest cas, responen a la protecció
ambiental i a la gestió del Parc Nacional de Cabrera.

Certament, vostè ho deia, i jo també ho havia contestat a la
resta de diputats i diputades, que, efectivament, el Govern
autonòmic, el Govern de les Illes Balears, doncs s’assabenta
d’aquest fet per una troballa pròpia dels serveis tècnics i
cartogràfics de la mateixa conselleria i, ja en resposta a la seva
pregunta, doncs sí, òbviament vàrem manifestar aquesta queixa
amb una carta tramesa a la vicepresidenta quarta del Govern,
que és la interlocutora directa de la conselleria, i com li
comentava també al principi de la meva intervenció, doncs fa
pocs dies vaig enviar una segona carta per tal de veure si
teníem nova informació arran de la visita del president del
Govern espanyol a Algèria. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Consejero. A ver, usted...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí, li anava a donar la paraula...

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

¿Sí? Ah, me tiene que dar la palabra, disculpe. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

A vostè..., li interessaria esgotar el temps, no? Amb una
interacció.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Sí, bueno, yo tengo un par de preguntas más. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Vale, vale. Perfecte. Idò sí, té la paraula, Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Muchas gracias. Le decía, Sr. Consejero, que usted puede
defender la soberanía autonómica sin ningún problema, pero
que sepa que está defendiendo algo que no existe, ya sé que
ustedes son especialistas en defender cosas que no existen, pero
la única soberanía que existe es la soberanía nacional, de
hecho, de la soberanía nacional es de la que emanan todos los
poderes del Estado y gracias a esos poderes del Estado existen
las comunidades autónomas, que gestionan competencias, pero
no hay soberanía. El concepto soberanía en España es aplicable
exclusivamente a la nacional, y en este caso lo que es atacado
es la soberanía nacional. 

Dicho esto, me acaba de decir que ha enviado dos cartas al
Gobierno de España. Aparte de enviar cartas, sabiendo o
preguntando qué está pasando y, como ha dicho usted en su
primera intervención, que permanecen expectantes, ¿piensan
ustedes realizar algún tipo de medida o de apuesta, a través ya
sea de la presidenta del Gobierno balear, al Gobierno de
España, para que realmente, dado que -usted lo sabrá y es
conocedor-, que las visitas del presidente Pedro Sánchez, y
también del ministro del Interior, Grande-Marlaska,
precisamente en Argelia durante los últimos dos meses son
intensas y son habituales, piensan preguntarles sobre si en estas
visitas a Argelia se sabe algo de este tema o no, o simplemente
nos limitamos a remitir cartas?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Campos. Sr. Conseller té la paraula. 

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Campos, òbviament jo
pensaré i defensaré el que trobi oportú, vostè em recrimina que
defensam coses que no existeixen quan vostès defensen que el
mallorquí no és el català, per tant, lliçons potser ens les
podríem estalviar. 

I també li comentava, Sr. Campos, jo li he demanat amb una
carta, la passada setmana, a veure si el Govern espanyol ens
podria informar de les reunions a les quals vostè feia referència,
per tant, el mitjà elegit ha estat una carta escrita amb registre de
sortida i, esperem, que amb registre d’entrada en el ministeri,
perquè entenem que és un mitjà de comunicació totalment vàlid
i que, amb un alt grau d’eficiència, sol ser, doncs, beneficiós o
oportú quant a la resposta obtinguda. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Campos?

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Bien, vemos que nos limitamos a remitir cartas.

Respecto al mallorquín y al catalán, Sr. Consejero, el
mallorquín efectivamente no es catalán, eso es una evidencia
filológica e histórica que muchos de ustedes no reconocen, en
cambio, la soberanía autonómica no existe. Esa es la diferencia. 

Usted -como le decía- supongo que será conocedor de esos
encuentros del presidente Sánchez con Argelia, que se hacen
además por cuestiones energéticas, donde hay varias empresas,
grandes empresas, multinacionales incluso, interesadas en
desarrollar proyectos energéticos, y también será conocedor,
como le decía, de que el ministro del Interior, Grande-
Marlaska, ha tenido recientes visitas al país argelino, en teoría,
parece ser que era para evitar la inmigración ilegal, pero no, yo
considero que, después de estas visitas si incrementa la
inmigración ilegal... ¡A lo mejor ha sido para fomentarla!,
porque no encuentro otra explicación.

Estas visitas que se hacen en el tiempo, en un tiempo
reciente, ya le digo, en estos últimos dos meses, ¿usted cree que
tiene algún tipo de relación o le han dicho algo? ¿Ha dicho algo
el Gobierno de España, sobre si estas visitas tienen relación con
esta inacción por parte del Gobierno de España, o no tienen
ninguna relación? Es decir, las visitas de Pedro Sánchez, de los
ministros del Gobierno de España que se están produciendo
ahora, con el Gobierno argelino, donde hay empresas con
grandes intereses, empresas energéticas con grandes intereses
para operar en esa zona económica exclusiva, ¿cree que eso
tiene relación con que el Gobierno de España no esté haciendo
absolutamente nada, ante esta cuestión?

¿No le sorprende que ante un caso gravísimo de invasión de
aguas territoriales españolas, de invasión y de ataque a la
soberanía nacional, se mantengan relaciones bilaterales con el
gobierno que nos invade, para tratar otros temas, y esta
cuestión no se tome en consideración? ¿Le llama la atención?
¿Tiene alguna información al respecto?

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Campos. Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Sí, moltes gràcies, Sr. Campos. Òbviament, en això podríem
entrar en un bucle etern vostè i jo; vostè diu que el mallorquí no
és català però segur que diu que l’argentí és l’espanyol, eh? Per
tant, els seus arguments són tan absurds, que cauen pel seu
propi pes. I, per tant, sempre em trobarà davant, davant
d’aquestes afirmacions.

I li ho repetesc, Sr. Campos, que jo la informació que tenc
és la informació que els he donat, i la informació que conec de
les visites que, tant el president Sánchez com els diferents
ministres han fet a Argèlia, doncs és la informació que ha
transcendit als mitjans de comunicació, i així també els ho he
dit. Ara, davant del seu llenguatge bèl·lic d’invasions i etc.,
doncs la meva opinió me la guardaré, òbviament, però li
repetiré que aquest és un tema de sobirania, en aquest cas de
l’Estat espanyol amb Algèria, i que segurament vostè, que té
representació al Congrés dels Diputats, si tant d’interès té
segurament podria accedir a aquesta informació a través dels
seus representants.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molts gràcies, Sr. Conseller. Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Sí, Sr. Consejero, de hecho lo
estamos haciendo constantemente; de hecho tenemos más
actividad en solicitud de documentación y preguntas un grupo
parlamentario como VOX, tercera fuerza en el Congreso, que
el primer partido de la oposición e incluso el propio partido del
Gobierno, que sostiene al Gobierno junto a sus socios de
Podemos y otros partidos. O sea, esto lo estamos haciendo,
efectivamente, y lo estamos haciendo ante la falta de respuesta
del propio Gobierno español, y el propio Gobierno balear, que
ustedes son muy reivindicativos en según qué cuestiones pero,
parece ser, que en este tema pues, perdonen que les diga, pero
están... quedando en evidencia, porque si nos limitamos a
enviar cartas y a esperar respuestas pues, perdone, estamos
hablando, y no hace falta utilizar lenguaje bélico: cuando te
invaden las aguas territoriales te invaden las aguas territoriales,
y eso es un ataque a la soberanía nacional, no es lenguaje
bélico. Porque, además, ha sido una invasión por decreto y por
zonas económicas exclusivas, no hay ninguna invasión
territorial por fuerzas militares, así que es el lenguaje que hay
que utilizar al respecto.

Entonces no le voy preguntar nada más, simplemente le voy
a afirmar que efectivamente el argentino es español, como no
puede ser de otra forma, cosa que no tiene nada que ver por
razones históricas con nuestro mallorquín, menorquín e
ibicenco con el catalán, pero supongo que esta no será la
comisión para hablar de asuntos históricos, así que ya lo
hablaremos en otra ocasión.

Muchas gracias, Sr. Consejero.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Simplement vull afegir...,
bé, o reiterar que la seva preocupació sobre aquesta invasió
doncs és totalment diferent que la que a mi m’ocupa, la meva
preocupació, com els he dit, i sota les responsabilitats que a mi
m’ocupen ara mateix, i sobre la sobirania autonòmica que
tenim en matèria de gestió i de protecció del medi ambient,
òbviament és la interacció entre aquestes activitats o l’aplicació
de les activitats potencials a les quals aquest decret dóna
empara, amb la conservació del medi natural i sobretot de les
aigües del Parc Nacional de Cabrera.

I ja per acabar, òbviament, Sr. Campos, li demanaria que
revisi la coherència dels seus arguments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara passaríem al torn del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, Sra.
Sureda, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. És un tema
molt concret, i primerament, conseller, volem donar-li les
gràcies per haver vengut aquí, a vostè i a l’equip que
l’acompanya, per parlar-ne. 

Crec que és un tema que ens preocupa a tots. És cert que les
competències podríem dir que són de l’Estat espanyol, però
independentment que sigui un tema de sobirania entre estats ens
pot afectar i molt. Crec que la defensa que s’ha fet en aquest
parlament de manera unànime en el tema de les prospeccions,
que es va aprovar la llei per dues vegades la legislatura passada
per poder-la dur a debat al Congrés dels Diputats, és un tema
que ens preocupa davant la incertesa de segons quin tipus
d’autoritzacions que s’havien fet en el seu moment des de
l’Estat, des del Govern de l’Estat.

Vostè ha dit que hi ha d’haver... -o bé, també ho va dir la
ministra-, que s’ha de resoldre aquest conflicte de manera...
amb unes negociacions, i el que no ens agradaria és que
aquestes negociacions fossin a canvi d’altres coses. Això ens
preocupa. És cert, i vostè ho ha dit, que les visites que hi pot
haver ara a Algèria no tenguin res a veure, evidentment, amb
aquest fet, però el tema de xantatge, de pressions... i la sensació
que sempre les Illes Balears acabam malament i que ens surten
les coses malament, també és una sensació que tenim. 

Ens preocupa que vostè no estigués informat, o la
conselleria, o el Govern de la nostra comunitat, com a govern
o com qui gestiona el Parc maritimoterrestre de Cabrera des de
2009, que es va cedir la transferència en la gestió; em preocupa
que ocupi tota aquesta àrea marítima del parc nacional aquesta
petició o aquesta ampliació de la zona econòmica que fa
Algèria. I ens preocupa que sigui un tema en què tots estiguem
d’acord, en contra de les prospeccions, i que no hi puguem fer
res. Per tant què li demanaria?, li demanaria que estigués
expectant, que estigués expectant amb cartes, amb cridades,
amb reunions i, si fa falta, amb iniciatives des d’aquest
parlament perquè defensi l’Estat els interessos de la nostra
comunitat, que crec que els tenim molt clars i que no ens
haurien de poder envair en aquest tema.

Per tant jo, preguntes concretes, no. S’ha parlat de tot, era
un tema molt específic, però sí que li deman contundència per
defensar aquesta àrea i que no hi hagi evidentment ni
prospeccions ni altres efectes que ens puguin ser perjudicials.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra. Sureda, per
les seves reflexions i aportacions, i sobretot també per
compartir la preocupació jo crec que al cent per cent de tot el
que vostè ha exposat. Sí que és vera que moltes coses ja s’han
dit, però sí que ha apuntat una cosa que no havia sortit fins ara
i que crec que és interessant, que és el tema de les
autoritzacions de projectes d’extraccions petrolieres a zones
properes a les nostres illes, i que per tant poguéssim tenir
afectacions en aquest sentit.

La passada legislatura es va fer una feina crec jo
importantíssima, liderada en aquest cas per moviments socials,
en aquest cas també el cap visible d’Aliança Mar Blava, en
conjunt amb la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca en aquell moment, i es va aconseguir d’alguna manera
també la declaració de zona de ZEPIM, que va aconseguir
també arxivar alguns dels projectes que hi havia damunt la
taula quant a la possibilitat que es duguessin a terme al voltant
de les nostres illes, i crec que això és el camí, crec que això és
el camí.

Sí que és vera que esperam que amb una de les lleis que ara
mateix s’està tramitant al Congrés dels Diputats, que és la Llei
de transició energètica, o de canvi climàtic, l’estatal, doncs que
l’Estat sigui valent i que amb l’aprovació de la llei doncs també
aprovi una moratòria per suspendre tots els projectes que en
aquest moment es puguin anar tramitant a tal efecte. Però com
li comentava abans crec que és imprescindible en aquest sentit
que d’una vegada per totes, i esper que tots els grups
parlamentaris que tenen representació en el Congrés hi donin
suport si arriba el moment, que s’aprovi la proposició de llei
que es va traslladar des d’aquest parlament al Congrés dels
Diputats per poder posar una solució més definitiva en aquest
sentit.

I, bé, vostè em demanava que estiguem expectants, i que
mirem que en aquest cas l’Estat defensi els interessos de les
Illes Balears, que en aquest cas el marc competencial que tenim
sens dubte és el tema de la conservació del nostre medi
ambient, també del nostre medi marí, i li puc dir que tant la
meva conselleria com jo mateix com a conseller així ho farem,
i així ho hem fet al llarg d’aquests mesos i continuam amb
aquest estat de vigilància per tal de... doncs esperem que
qualque dia poder donar una solució definitiva a aquesta
incertesa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Sureda, vol fer...? Així
passaríem, idò, al Grup Parlamentari Socialista, Sr. Borràs, per
un temps de quinze minuts, té la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Bona tarda, Sr. Conseller, benvingut
vostè i el seu equip que l’acompanya.

Sr. Conseller, ¡Al alba y con fuerte viento de levante! Açò
és una manera d’enfocar els problemes de jurisdiccions entre
països, i l’altra és recórrer al dret internacional, a les
convencions internacionals, en aquest cas, a la Convenció de la
Mar, i a les Nacions Unides.

Vostè agafa un llaüt i se’n va, diguéssim, al límit de les
nostres aigües jurisdiccionals i es planta allà per evitar ser
envaït per Algèria o bé..., a qui correspon la responsabilitat,
que és el Govern d’Espanya, ha de defensar els interessos
legítims d’Espanya en defensa dels interessos econòmics i
territorials que estan en qüestió. Econòmics i territorials que
estan en qüestió arran del decret que està (...), del Govern
algerià de l’any 2018, que d’alguna manera també és una
resposta al Reial Decret 236/2013, del Govern d’Espanya, que
és qui en marca les delimitacions! Espanya en marca les
delimitacions i Algèria diu: jo també en marc unes, i aquí hi ha
un conflicte. Aquí hi ha el que s’ha de dirimir perquè,
evidentment, acció-reacció, i evidentment ens toca i ens
correspon, com a representants de la sobirania que som, ens
toca defensar els interessos legítims que, en aquest cas, ens
afecten de manera molt especial per tot allò que ja s’ha dit: el
Parc Nacional de Cabrera i pels interessos de pesca i de
protecció del medi ambient i del medi marí. 

Segons l’article 1.2 de la Constitució Espanyola, la
sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual
emanen els poders de l’Estat. Jo crec que aquí no es dubtarà
que els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears som poble
espanyol i, evidentment, la comunitat autònoma de les Illes
Balears i el seu govern són poders de l’Estat, per tant, són
responsables d’exercir amb les seves competències la seva
sobirania.

Constitució Espanyola, que esper que aquí, en aquests
moments, no qüestionem. Açò diu l’article 1.2.

Que, per cert, el mallorquí no és català i l’avi meu era una
bicicleta, Sr. Conseller, no? Vull dir, té tant valor científic la
primera afirmació com la segona. Evidentment, perquè la
Universitat de les Illes Balears, que és qui ho estableix, i els
científics, són els qui determinen aquestes qüestions i no és una
qüestió, crec, de debat polític en un parlament, diguéssim,
quina és la llengua que parla cadascú.

 A partir d’aquí i recapitulant, jo no especularé sobre els
interessos, evidentment, ja li he dit, Algèria té uns interessos en
aquesta zona, alguns legítims, segur, alguns, potser no tan
legítims. Que hi pot haver interessos econòmics de
multinacionals al darrere? Previsiblement, els mateixos que
empenyien a un Govern espanyol també a permetre
prospeccions petrolieres en aquella zona, vull dir que també
eren, supòs, dels mateixos interessos determinats de les
mateixes multinacionals perquè evidentment per alguna cosa
són multinacionals. 

I, en tot cas, i ja per acabar, jo no li formularé cap pregunta
perquè evidentment vostè el que ha de fer és estar a l’aguait en
defensa dels interessos de les nostres illes, evidentment exigir
al Govern d’Espanya que acompleixi les seves responsabilitats
que és la defensa de les aigües jurisdiccionals espanyoles i, en
tot cas, sí que em permetria fer una reflexió que crec que és
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important perquè evidentment açò no és el primer cas, ni serà
el darrer, lamentablement, que succeiran coses com aquestes:
mentre no tinguem una Unió Europea forta, amb una clara
política, única i clara sobre el Mediterrani, i que sigui capaç -la
Unió Europea-, des dels interessos i valors democràtics,
defensar una política decidida en el Mediterrani, pactada i amb
una estratègia comuna també amb els països de la ribera nord
de l’Àfrica i els països de tota la conca mediterrània. Mentre no
tinguem aquesta estratègia comuna en el Mediterrani, de
tothom a la una, tindrem els conflictes que tenim i que
continuarem tenint. Per açò fa falta diplomàcia, fa falta política
i no fa falta el llenguatge bèl·lic, sinó, seure a parlar i a establir
acords internacionals que, per açò, hi ha les institucions que
tenim. 

Gràcies, Sr. Conseller. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Borràs, jo coincidesc
amb la interpretació que vostè deia i també amb la revisió que
ens cal quant al dret internacional que, en aquest cas, és la
Convenció de la Mar, no?, i, per tant, l’acord entre països serà
l’acord que acabarà resolent aquesta situació, que sí que és vera
que, esper i desig, que dins aquest procés de negociació l’Estat
espanyol defensi els seus interessos, també, però, defensi els
interessos de les Illes Balears en aquest sentit i que no es deixi,
d’alguna manera, condicionar per la situació general de la
Mediterrània que, d’alguna manera també, enllaç amb la seva
darrera reflexió la qual compartesc plenament, és a dir, la
Mediterrània, des de tots els punts de vista necessita una Unió
Europea forta però, sobretot, una Unió Europea implicada amb
la Mediterrània. 

Jo crec que Europa, des del seu naixement, ha fet passes
importants amb el reconeixement de les especificitats de
regions, per exemple, al nord d’Europa, hi ha especificitats
reconegudes a les illes del nord d’Europa i, en canvi, avui en
dia encara no n’hi ha a les illes del Mediterrani. Per tant, jo
entenc que també és cabdal que Europa tengui un
reconeixement específic a les illes del Mediterrani, no sols per
a temes de canvi climàtic o de l’emergència climàtica, i no sols
per a temes ambientals sinó també, i ara més que mai, per a
temes humanitaris.

Per tant compartesc amb vostè aquesta reflexió i jo crec que
és un deure que Europa no pot ajornar més i que, de ben segur,
ajudaria a resoldre situacions com aquestes o moltes d’altres.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Els coment que a tots els
portaveus dels grups parlamentaris els resta encara temps, per
tant, podríem entrar en una segona ronda, si vostès
m’indiquen... Sr. Benalal? La Sra. Marí, sí? Idò té la paraula. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Només un minut perquè no sabia
el sistema interactiu aquest, llavors només vull dir que em fa
por el que m’ha dit i em preocupa que les respostes que li
donen són magres, això és preocupant, crec que el Govern
hauria de contestar i de manera clara. M’agradaria saber de
quan és la carta, o quan ha enviat la segona carta aquesta
després que el Sr. Sánchez hi hagi anat, per demanar.

I també saber si sap vostè, que és curiós també, que molts,
la majoria, de grans empresaris espanyols no han volgut
acompanyar sobretot els caps, que normalment són els que hi
van, en aquest viatge de Sánchez a Argèlia. Jo crec que el que
està fent en aquest moment, mira, és una manera espanyola de
decirlo, lo que está haciendo la espada del Estado, en estos
momentos, con el Gobierno balear es un sorpasso.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Marí. Sr. Conseller té la paraula. 

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Marí, bé, jo li he dit
d’una manera transparent i honesta el que pens. Per tant, si jo
li dic que, al meu entendre, la informació que tenim fins al
moment de l’Estat espanyol és magre, és perquè ho pens i així
ho defensaré, i així ho dic. Però també li he de reconèixer, Sra.
Marí, li he dit alguna vegada, benvinguda la seva preocupació,
i la del seu Grup Parlamentari i, per tant, don per segur que a
partir d’ara, en tots aquests aspectes, i vostès des del Congrés
dels Diputats donaran el cent per cent de suport a totes aquestes
iniciatives perquè també és honest reconèixer que el seu partit
polític, quan fins i tot governava a l’Estat, doncs sota el
paraigua d’un govern del Partit Popular, hi va haver molts de
projectes de prospeccions petrolieres que es varen realitzar i
que varen tenir afectacions en aquest sentit i li he de recordar
que vostè, també el seu partit polític, va votar en contra o va
vetar la tramitació de la Llei de prospeccions en el Congrés
dels Diputats.

Per tant, li dic honestament que agraesc aquest canvi de
tarannà, almanco, pel grup parlamentari que vostè representa
ara aquí en aquest parlament, i de ben segur que, en aquest
sentit, podrem fer feina conjuntament per tal de revertir aquesta
situació.

Res més. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Si no hi ha més paraules, li
donaria les gràcies a...

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Perdone, Sra. Presidenta. Tengo una última pregunta...
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Campos, encara li queda temps, sí.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Sí, mire. Bueno, primero una matización, más que nada,
para que quede bien reflejado en el Diario de Sesiones, que no
queden rebatidas según qué barbaridades, hay que tener en
cuenta que autonomía no es soberanía, lo dicen todas las
sentencias del Tribunal Constitucional y, precisamente, es una
de las sentencias que anularon la declaración, breve declaración
de independencia que protagonizó la Generalitat de Cataluña
en el año 2017. Y le digo textualmente, Sr. Borràs, del Partido
Socialista: “Ante todo resulta claro que la autonomía hace
referencia a un poder limitado, en efecto autonomía no es
soberanía”. Entonces lo digo porque que estas manifestaciones
vengan del Partido Socialista demuestra que se han convertido
en un partido nacionalista más, por eso están tan cómodos
yendo de la mano de un partido como MÉS.

Y, Sr. Consejero, usted hace referencia continuamente a que
usted lo que le preocupa no es que haya una invasión de la
soberanía nacional, de las aguas territoriales españolas, sino
que lo que le preocupa son los valores medioambientales que
pueden verse afectados por esta extralimitación de las aguas
territoriales argelinas, de la zona económica exclusiva.

Es una duda que tengo, a ver si usted me la puede
responder. En el caso de que este aumento de las aguas
territoriales de la zona económica exclusiva de Argelia hubiera
afectado a unas aguas de Baleares sin valor ambiental alguno,
¿a usted le preocuparía esta decisión que hubiera tomado el
Gobierno argelino?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Campos, vostès i les
seves curolles ideològiques, jo crec que de cada vegada
demostren més que els importen poc els objectes de discussions
que ocupen determinades, doncs, trobades en aquest cas, en
aquest cas aquesta determinada comissió. Òbviament, vostès
segueixen amb aquestes postulacions i vostè és lliure de dir el
que pensa i el que defensa, però òbviament jo també ho som i,
digui el que vostè digui, jo defens i defensaré la sobirania
autonòmica perquè crec que, òbviament, sota el paraigua de les
competències que les autonomies d’aquest país espanyol o
aquest estat espanyol tenen, doncs, òbviament crec que és una
cosa que lícitament es pot defensar.

I en relació amb la seva pregunta li he de dir que és un
supòsit que em costa... em costa fer-me a la idea que pugui ser
real perquè jo crec que tota la Mediterrània, absolutament tota
la Mediterrània i molt concretament la Mediterrània occidental
té uns valors ambientals inigualables perquè és una mar que té

unes condicions geogràfiques i climatològiques molt diferents,
per exemple, de la resta d’oceans, no? Però, òbviament, i
d’acord també amb aquesta sobirania autonòmica, Sr. Campos,
qualsevol cosa que pugui afectar aquesta comunitat autònoma,
aquest petit país, òbviament sempre serà una preocupació per
a aquest conseller.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Si no hi ha més paraules... Sr.
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, simplement per agrair al Sr. Conseller la seva feina,
evidentment la nostra responsabilitat aquí és la defensa de
l’interès de les Illes Balears, de la nostra comunitat autònoma.
No m’haurà sentit a mi justificar a la meva intervenció el
Govern d’Espanya, amb la magra informació que vostè ha rebut
del Govern d’Espanya, perquè d’entrada no és la nostra
responsabilitat la defensa de cap govern per més que sigui del
mateix color polític que el grup que jo represent, sinó que la
nostra responsabilitat és defensar els interessos dels ciutadans
i ciutadanes de les Illes Balears, en aquest cas representada pel
Govern de les Illes Balears. En aquest sentit tindrà tot el nostre
suport per tal de fer possible, evidentment, que els interessos
legítims de les Illes Balears en defensa dels valors ambientals
del fragment de la Mar Mediterrània que ens correspon i dels
interessos econòmics, especialment pesquers, sempre ens tindrà
al seu costat.

Evidentment crec que, que t’acusin de nacionalista, que un
nacionalista t’acusi de nacionalista crec que no pot ser un
insult. M’imagín que una persona que és profundament
nacionalista acusi a un altre de nacionalista crec que és una
mostra de reconeixement i no pot ser un insult, perquè crec que,
si no, seria una contradicció perquè seria insultar-se a ell
mateix, no?, i per tant, ho consider com un elogi i en aquest
sentit el prenc.

I evidentment, entenent que la Sra. Marí defensa
convençuda, absolutament convençuda el que diu i s’adreça,
entenc que evidentment ella no és responsable de les decisions
que han pres governs del mateix color polític que ella,
evidentment, però en tot cas sí que s’han pres aquestes
decisions per un govern, i ja dic que no som aquí per defensar
el Govern d’Espanya perquè consider que aquí s’ha equivocat
en no informar puntualment i de manera clara el Govern de les
Illes Balears i, per tant, censuro la postura del Govern
d’Espanya en aquest sentit, vull dir, no el defens.

Per tant, entenc que la Sra. Marí també pot entendre que jo
qüestioni també decisions d’un altre Govern d’Espanya quan he
dit, d’entrada, i ho torn a dir perquè quedi molt clar, que entenc
que la Sra. Marí defensa amb tota convicció, amb tota la
convicció i amb tot valor el que defensa aquí perquè sí que hi
creu de veritat i, per tant, no tenc res a retreure en absolut a la
Sra. Marí.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Sr. Conseller,... no té res a dir.

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

Res més a afegir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò si no hi ha més paraules, vull agrair al Sr. Conseller i al
seu equip la presència avui aquí a aquesta compareixença,
moltes gràcies, i aixecarem la sessió.

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

Moltes gràcies.
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