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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, començarem si els sembla bé, tenim un
membre de la Mesa, ja hi som tots. Bones tardes senyores i
senyors diputats, públic, premsa, bones tardes a tothom, la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaríem si es produeixen
substitucions.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, presidenta, enlloc de Joan Ferrer, Jordi Marí.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, presidenta, enlloc de Pep Melià, Jaume Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més?

Proposició no de llei RGE núm. 9135/19, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a control
d’entrada i eradicació de serps a les Pitiüses, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 10355/19.

Si no hi ha més substitucions, passarem al debat de l’ordre
del dia d’avui, relatiu a la proposició no de llei RGE núm.
9135/19, presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris
MÉS per Mallorca, Socialista i Unides Podemos, relativa a
control d’entrada i eradicació de serps a les Pitiüses.

En primer lloc, per a la seva defensa té la paraula, per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, donar la benvinguda al públic assistent i abans de
començar esmentar que bé, la proposició no de llei que
presentam és de control d’entrada i eradicació de serps a les
Pitiüses.

Hem de dir que és un tema prou recurrent, a la passada
legislatura ja vàrem tenir una proposició no de llei que es va
aprovar en aquest Parlament, a proposta d’El Pi, si no vaig
errat, i el fet que la problemàtica continuï crec que ens obliga
a tots a fer una reflexió i intentar cercar o entrar en les causes
que són més importants.

Nosaltres a la proposició no de llei explicam que des de
l’any 2003 es té coneixement de la presència de serps a les
Pitiüses, encara que en els primers anys el nombre
d’exemplars no semblava que era molt nombrós, però la seva
presència ha augmentat progressivament. Aquestes serps han
arribat majoritàriament i segons diversos estudis a través de la
càrrega de vaixells que vénen de la península, en el trasllat
d’arbres i plantes ornamentals, no se’ns escapa que
principalment de les oliveres. S’han convertit, per tant, en una
espècia invasora que pot afectar i afecta la biodiversitat de les

Illes Balears, especialment a les Pitiüses, de fet la serp de
ferradura, la colobra de ferradura com a espècie invasora
s’alimenta, entre d’altres, de la sargantana pitiüsa.

El Govern va començar a l’any 2016 amb un trampeig i des
de llavors ha destinat cada any més esforços, tant
pressupostàriament com de personal d’investigació a la
campanya de control d’aquests ofidis. El COFIB, de fet,
destina més de la meitat del pressupost a aquest projecte i fins
i tot el ministeri ha pres consciència i col·labora perquè, de
fet, certifica que el mètode del Govern és efectiu.

Així i tot és importantíssim el suport del ministeri, però
també d’altres agents, un suport que és constant i diari, com és
el de particulars, del Consell Insular d’Eivissa i de Formentera
i de la Federació de Caça i de les entitats locals. El nombre de
captures s’ha reduït especialment a Formentera, on és possible
que els ofidis es puguin eradicar. Mentrestant, a Eivissa, el
2019 s’han ampliat les zones de trampeig, però la presència de
serps està molt estesa. A banda del trampeig s’han executat o
s’executen altres actuacions per conèixer la densitat dels
ofidis, el seu comportament i com afecta aquest a la presència
de les sargantanes.

D’altra banda, a la legislatura passada el Govern va
aconseguir que el ministeri aprovàs l’estratègia nacional de
control d’ofidis invasors a les illes i  que aquest Govern i
aquest Parlament segueixin pressionant l’Estat perquè
s’apliqui tenint en compte el recull de mecanismes de
vigilància i control d’entrada de mercaderies que podrien
evitar, o com a mínim minimitzar l’entrada d’espècies
invasores a les Illes Balears.

Durant el 2020 tenim constància des del grup parlamentari
que es té previst continuar amb les tasques de control d’ofidis
a les illes d’Eivissa i  Formentera i que es reforçaran,
especialment a Eivissa, gràcies a un projecte finançat a través
de l’ITS i que té durada de 3 anys. Això suposarà més personal,
més vehicles, més gàbies i més actuacions complementàries,
a més del desplegament de l’estratègia nacional abans
esmentada.

I malgrat tot això, les campanyes de control i d’eradicació
que s’han posat en marxa per part de diferents administracions
i que han donat bons resultats, però necessitam encara més
col·laboració, d’aquí la motivació d’aquesta proposició no de
llei. Nosaltres, des de MÉS per Mallorca, des del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca i des dels grups que signam
aquesta PNL i crec que hi ha un sentit unànime en aquesta
comissió de què necessitam una implicació més efectiva per
part de l’Estat. 

En aquest sentit, nosaltres presentam tot un seguit de
propostes. La primera és manifestar la preocupació per part
del Parlament de les Illes Balears, una preocupació que ja hem
manifestat en altres ocasions, però constatar una vegada més
la preocupació i actualitzar-la.

Segon, el Parlament insta a augmentar els mecanismes de
vigilància i control d’entrada de mercaderies agropecuàries
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sensibles. Som conscients que, per molta feina que es faci, si
els nostres portals d’entrada segueixen oberts sense controls,
serà molt difícil poder aturar o eradicar aquesta espècie
invasora. També instam que s’introdueixi no només un control,
sinó també un temps de quarantena a un recinte delimitat amb
trampes en el port d’Eivissa.

En tercer lloc, demanam o instam el Govern de les Illes
Balears que continuï perquè és imprescindible  col·laborar
amb els consells insulars d’Eivissa i Formentera, les entitats
locals de les Pitiüses les quals han mostrat tot el seu suport
institucional durant les campanyes de prevenció i eradicació.

I per últim, el darrer punt, demanam que es continuï per
part del Govern de les Illes Balears fent les campanyes
informatives i de sensibilització en aquest sentit.

Nosaltres, des del Grup Parlamentari de MÉS per
Mallorca, vista l’esmena que ha presentat el Partit Popular
estam d’acord amb el sentit  i  només, vista aquesta esmena,
voldríem proposar una modificació a aquesta esmena, vist que
el Govern de les Illes Balears tenim constància que ja du a
terme un estudi per a aquesta eradicació, concretament és el
Pla Boscá de recuperació d’espècies autòctones, entre elles
la sargantana de les Pitiüses. I que en principi en aquesta
legislatura, creiem que abans de finalitzar el 2021 estarà
aprovat i executant-se.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Passarem ara al Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Marí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta, bones tardes diputats i diputades.
Deixi’m primer de tot donar la benvinguda i agrair la presència
de les persones que han vengut des d’Eivissa, que són les
principals impulsores en els últims temps d’aquest moviment
per combatre les espècies invasores, especialment les serps,
com són Maria Antònia Cirer Costa i Carmen Tur Ferrer.

Nosaltres vàrem decidir des del Grup Parlamentari signar
aquesta proposta juntament amb MÉS per Mallorca i Unidas
Podemos, per donar un nou impuls per resoldre un problema
que si bé va començar essent anecdòtic i accidental, s’ha
demostrat que ja s’ha convertit en un problema consolidat i
això comporta uns efectes nocius per al medi ambient. Tots
els ecosistemes són equilibris fràgils i a les illes encara més,
per tant, és aquí on hem de fer una feina extra, tenir una mica
més de cura encara a la nostra comunitat per fer compatible
aquest equilibri fràgil dels ecosistemes amb un
desenvolupament econòmic que aporti benestar a la nostra
gent, perquè aquest problema no és més que un altre cas en
què el desenvolupament econòmic comporta unes
externalitats negatives, bé per a la població bé per al medi
ambient i  aquí es fa necessària la intervenció de
l’administració.

Sobre les causes del problema, crec que ja to ts  en som
conscients, l’entrada de mercaderies, falta de control o
control que es podria ampliar, siguin oliveres centenàries o
qualsevol altra mercaderia susceptible i, com dic, la pèrdua de
diversitat que ocasiona sobre l’ecosistema, principalment
siguin espècies autòctones, com la sargantana, o altres cries
d’aus o cries de conills, etc.

El meu company Ferrà ho ha explicat molt bé, però jo faria
èmfasi també en un altre factor, que és fins i tot el trasbals
psicològic que pot arribar a causar sobre certa part de la
població, infants i demés, tot i que les serps que es troben no
són verinoses, però sí que causen un efecte psicològic. 

Hi ha molta legislació europea que dificulta controls
d’entrada i demés, però també hi ha certa legislació europea
que insta les comunitats a impedir i eradicar espècies
invasores, especialment a les illes, tant legislació europea
com legislació fins i tot estatal, tenim el catàleg espanyol
d’espècies i informes recents en què ha participat la comunitat
en 2018 que totes elles apunten bàsicament a la necessitat
d’eradicació.

Què s’ha fet des de 2016? És cert que s’han fet campanyes
prou intenses bàsicament cap a la captura, s’han capturat si no
vaig equivocat, en 2019, 1.800 exemplars en cinc mesos
d’estiu, 1.600 a Eivissa, 200 a Formentera on és cert que hi ha
hagut una reducció considerable i en total des de 2016 unes
5.500 exemplars, la qual cosa és una quantitat considerable.
Això indica que és una estratègia molt eficient en captura,
trampeig, estudis poblacionals, censos poblacionals, etc., però
no acaba de ser una estratègia eficaç quant al que seria
l’eradicació.

Per tant, com deia, aquesta proposta va encaminada a donar
un nou impuls, un canvi d’estratègia a aconseguir la
participació estatal i inestimable per l’eradicació  de la
presència d’aquestes espècies invasores.

És cert -com deia- que és difícil per mor de restriccions
europees... qüestions de restriccions d’entrada, però instam
també a recórrer -com dèiem- a la via de la bioseguretat per
aconseguir aquests controls i aprofitar l’experiència que tenim
en temes com el Xylella, que ja es varen fer pràctiques de
restriccions d’entrada en ports bàsicament.

I com bé ha dit el Sr. Ferrà, respecte de l’esmena que ha
presentat el PP, hem presentat una transacció, bàsicament
perquè és cert que hi ha fons d’ITS, un projecte de tres anys en
marxa i també hi ha aquest pla Boscà que ja està en marxa per
fer front també al tema de la sargantana eivissenca.

Per tant, res més, donam suport a la proposta i demanam el
suport de la resta de grups. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Ara tocaria el torn al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, Sr. Jiménez per un temps de
cinc minuts. Sr. Jiménez té la paraula.
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Buenas tardes, Sra. Presidenta. Mi intervención se va a
sustanciar más que en hablar sobre el problema concreto que
nos trae la PNL que ya está bastante bien explicada por los
representantes de MÉS per Mallorca y del Partido Socialista,
es sobre una llamada de atención más bien sobre el problema
que supone la pérdida de biodiversidad en la escala global y en
nuestro caso concreto en las Islas Baleares, en concreto en las
Pitiusas, no?

Este año se va a celebrar una conferencia de partes sobre
la biodiversidad que es una conferencia bastante menos
conocida pero de igual relevancia que la del cambio climático,
que ha obtenido una mayor relevancia mediática desde hace ya
años.

Esta Conferencia de Partes de Biodiversidad se va a
desarrollar entre el 5 y el 10 de octubre en Yunnan, en China,
y se tratará de revisar los logros y los resultados del Plan
estratégico para la diversidad biológica entre los periodos
2011-2020. Además, está previsto que en esta conferencia se
adopte una decisión final sobre el marco global de
biodiversidad global posterior a 2020.

Es decir, creo que estos son datos importantes que hemos
de tener en cuenta sobre este problema bastante grande.

Sabemos que ya se ha informado en otras comisiones a las
que hemos asistido, incluso si no recuerdo mal en algún pleno
se ha hablado, se ha comentado esto por encima, el informe
último de la Plataforma Intergubernamental sobre
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la ONU, ya nos
hablaba que en materia de biodiversidad las condiciones
actuales son muy complicadas ya que todos los estudios que
están en marcha hablan de que se puede perder en las próximas
décadas un millón de especies de animales y vegetales, es
decir, más o menos entorno a una octava parte de la
biodiversidad.

La pérdida de biodiversidad sabemos que es uno de los
problemas fundamentales ambientales que afectan a todas las
especies vivas incluida la nuestra, la humana.

La actividad humana está causando la extinción de especies
a un ritmo mil veces superior o mayor que el ritmo natural.
Una de las..., hay cinco causas, perdón, directas de pérdida de
diversidad que son el cambio climático, la persecución directa
de especies y sobreexplotación, la destrucción y
fragmentación de hábitats, la agricultura intensiva y por
supuesto las especies invasoras, que es el tema que nos ocupa
en el día de hoy.

A nivel global, según este informe del IPBES que he
citado, hay un 70% más de especies invasoras que en el año
1970. Esto es un dado creo que bastante importante que
deberíamos tener en cuenta.

He citado las cinco causas directas, pero más allá de estas
amenazas directas a la diversidad biológica podríamos hablar

de las causas subyacentes o fundamentales que alimentan estas
presiones directas. 

Por ejemplo, la actividad económica tal y como se
desarrolla actualmente que está estimulando la
sobreexplotación de recursos, también el consumo excesivo
en líneas generales cuando deberíamos haber apostado por una
reducción a nivel global, en cambio continuamos este aumento
exponencial del consumo absoluto.

Otras causas subyacentes en la crisis de la biodiversidad
son el cambio demográfico, el comercio internacional,
factores culturales, los cambios científicos y tecnológicos, el
modelo de desarrollo que se está promoviendo actualmente
por el binomio Gobierno-empresas transnacionales o
gobiernos-empresas transnacionales provoca un monopolio a
los recursos que además está provocando la destrucción de
bosques contaminando agua y apropiándose mediante patentes
de los servicios de los ecosistemas.

Se trata de los mismos motivos o causas que han
provocado la grave desigualdad social y la pobreza que se da
en todo el mundo, un reparto de la riqueza profundamente
injusto. Es decir, crisis social y crisis ambiental están
profundamente asociadas.

Lo que he tratado de hacer en mi breve exposición es
simplemente explicar o tratar de argumentar que el hecho de
que exista o que se produzca una especie invasora en las
pitiusas o un problema asociado a una especie en concreto y
que causa problemas en las pitiusas no son hechos aislados,
sino que son hechos que obedecen a la actual situación
económica, político-económica que se observa en el mundo,
es decir, algo que no es que lo comente yo, sino que está
reconocido por el propio IPBES Naciones Unidas, es decir,
que hay que hacer una reflexión general sobre esto que
estamos promoviendo a nivel global.

Es decir, el cambio climático y biodiversidad están
íntimamente unidas o unidos, son los dos problemas básicos
ambientales y que han de encontrar solución en un cambio de
los postulados actuales socioeconómicos y políticos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Per altra banda, s’ha presentat
pel Grup Parlamentari Popular, l’esmena RGE núm. 2163/20,
per a la seva defensa té la paraula per part del Grup Popular el
Sr. Juan, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc don la benvinguda també als convidats.

He de dir que, bé, que el tema que ens ocupa avui
efectivament és preocupant, sobretot perquè en el temps que
portam parlant i treballant per eradicar-les el que sí és evident

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002163


MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 13 / 5 de febrer de 2020 187

és que els resultats encara són molt pobres, encara patim
aquesta quantitat d’animals que tenim a Eivissa i sobretot a
Eivissa, perquè el que sembla és que a Formentera hi ha hagut
més sort i hi ha hagut més èxit, pot ser per l’extensió  més
reduïda, o perquè tal volta es va començar abans a treballar en
la seva extinció.

Això ens ha portat a un deteriorament molt important -com
s’ha dit aquí també- de la sargantana, animal protegit per cert,
de les quals en alguns llocs d’Eivissa és gairebé impossible
localitzar-ne alguna i de seguir així podem arribar, doncs, a
l’extinció total. Per això nosaltres llavors fèiem aquesta
esmena, que llavors també en parlaré.

I després de la sargantana, si això segueix així, no acabaria
aquí sinó que a més una sèrie d’aus que coven en terra, doncs,
també acabaria desapareixent. 

Ja a l’any 2016 es va aprovar, per unanimitat, per cert, en
aquest parlament una proposta que feia, com s’ha dit aquí, El
Pi en la qual precisament s’instava el Govern a incrementar les
mesures adoptades fins a aquell moment, sobretot el control
d’entrada d’arbres ornamentals en els quals poguessin entrar
noves espècies invasores, tal com ara també duim en el segon
punt precisament, parlam del mateix. Per tant, crec que aquí no
haurem de discutir molt. A més, demanàvem la col·laboració
de les empreses afectades per aquestes mesures, que són les
importadores d’aquests tipus d’arbres ornamentals. 

Llavors, posteriorment, a l’any 2017, a una compareixença
del conseller de Medi Ambient, el Sr. Vidal, l’abril de l’any
2017 ens deia que els compromisos que ens transmetia era
que s’estava treballant amb un enorme èxit, amb un important
nombre de captures. Segurament era cert, jo no vull dir que no
fos cert, però sí està clar que les captures serien moltes, però
que les serps cada volta també eren més. Vol dir que no anaven
al ritme que havíem d’anar o qualque cosa estava fallant. 

He de dir que aquí és cert que han treballat totes les
administracions, han fet els esforços possibles, tant
administracions locals, el Govern, també les cooperatives
agràries com altres associacions, però està clar que hem
d’incrementar d’alguna manera els esforços perquè no ha estat
suficient fins ara. 

Ara, doncs, tornam a incidir en el mateix problema que
tenim des de fa ja anys, però amb una diferència i és que en
aquests moments tenim experiències anteriors, tant el Govern
com les altres administracions, i a més tenim altra cosa i és
que, si no vaig equivocat, el Govern ha destinat 850.000 euros
a aquesta finalitat dins del pressupost de l’impost de turisme
sostenible, per la qual cosa recursos no ens faltaran. Per tant,
podem fer moltes coses.

Per descomptat, jo no som expert en aquesta matèria, però
no sé tampoc quins són els sistemes que hem d’adoptar per a
aquestes captures, però sí que és cert que si les que fins ara
s’han estat treballant han donat resultat, doncs, caldrà
incrementar aquestes i buscar alguna altra possibilitat per
poder-les caçar.

D’altra banda, crec que és important també començar a
treballar per la recuperació, com hem dit abans, de la
sargantana. Jo, en principi, aquí havíem presentat..., dir que és
una espècie protegida i que, com he dit, s’estava eliminant.
Havíem presentat una esmena on s’instava el Govern que
elaboràs un estudi de la recuperació, segons pot ser aquest
estudi dins un pla, que no record ni el nom, però que s’està
fent; llavors, si és així no tenim inconvenient nosaltres a
acceptar aquesta modificació atès que del que es tracta aquí és
precisament que es faci un estudi, no que se’n facin tres, que
es faci un i que sigui eficient. Per tant, que es comenci a
treballar, lògicament, es comenci a treballar quan s’hagi
eradicat les serps actuals sinó l’únic que faríem seria
continuar donant-les de menjar. Per tant, una cosa rere l’altra.

Per tant, nosaltres, ja dic, donarem suport lògicament totes
aquestes iniciatives que ja s’han explicat i que per tant jo no hi
incidiré i, a més, acceptarem també la incorporació d’aquesta
esmena d’addició amb aquesta modificació. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. En el torn de fixació de posicions
el Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula, el Sr. Benalal,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. El problema de las serpientes
en Ibiza es crucial y se ha tomado ya conciencia de él desde
antes de 2016, por lo que en realidad lo que no logramos saber
es por qué estamos aquí de nuevo discutiendo un tema pues
que es bastante antiguo sin que realmente se haya hecho nada.

La situación, estamos de acuerdo con la posición del
Grupo MÉS, pasa ante todo por un control de entrada de todas
las plantas que llegan a las Pitiüses y tampoco entendemos
como no se ha realizado, porque siendo una isla es bien fácil
hacerlo. 

El principio de gestión y protección de un ecosistema
cerrado, como es el caso de las Pitiüses, es de no admitir la
entrada de ninguna especie no autóctona para así evitar la
interacción entre especies autóctonas y no autóctonas. Esto se
ha vivido inclusive en la península, en muchos lugares, con
algas, especies marinas, peces, insectos, que se han
introducido por el hombre de forma artificial y que día a día
causa estragos.

Refiriendo a lo que ha mencionado mi compañero del
PSOE, con la dificultad que pudieran tener restricciones en la
entrada que podrían chocar con la legislación europea, en
realidad no existen puesto que esto se trata de regulaciones de
medio ambiente, protección de medio ambiente, que están
contenidas en varias resoluciones de la Dirección General de
Medio Ambiente y que están publicadas en publicaciones y
planes de acción de la Dirección General de Medio Ambiente. 
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Además, el Convenio Unión Europea CITES, que se viene
aplicando desde el año 1982 en todo lo que se refiere a medio
ambiente, también protegería el hecho de prohibir la entrada
de estas especies, sin contar que el problema de la Unión
Europea sería que estuviéramos tratando diferentemente la
importación de especies españolas y especies de otros países.
En este caso no hay trato de favor.

Todos los comentarios suplementarios pues sobran. El
Grupo Ciudadanos obviamente votará a favor de la PNL
presentada hoy por MÉS, PSOE, Unidas Podemos, y también
votaremos a favor de la enmienda presentada por el Grupo
Popular pidiendo efectivamente, como ya lo ha dicho también
mi compañero de MÉS, que únicamente pues se verifique si
hay ya un estudio un curso o encargado sobre este mismo
tema.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara passaríem al torn del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Sr. Campos, té la paraula.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta, buenas tardes. Miren, la PNL que
nos ocupa hoy atiende a un tema importante, un tema que
afecta a muchísimos ciudadanos y que afecta sobre todo a la
biodiversidad de Ibiza y de Formentera.

Nosotros somos nuevos en tener representación
parlamentaria, entonces uno hace..., va a consultar la
hemeroteca y ve que este tema, pues, se va repitiendo año tras
año; hoy discutimos una PNL, el año pasado creo que hubo
otra y así vamos hacia atrás y encontraremos varias.

Claro, estamos hablando de un tema, la invasión de
serpientes, que es una catástrofe para los ecosistemas de Ibiza
y de Formentera. No voy a incidir en lo que ya han dicho los
compañeros diputados porque ya sabemos todos cuáles son las
causas, ya lo han dicho los expertos, ya se ha plasmado en
documentos, ya incluso en agosto de 2018 la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente aprobó la estrategia de gestión,
control y posible erradicación de las serpientes invasoras en
Baleares, así informó además el Gobierno balear; ya existen
planes al respecto. Curiosamente, además, en marzo también
de 2018, siguiendo las indicaciones de los expertos, el propio
gobierno balear, además a instancias del Consejo Insular de
Ibiza y de ayuntamientos de Ibiza que todos lógicamente
muestran su preocupación y aprueban mociones en favor de la
erradicación de estos invasores, pues, el propio ejecutivo
balear dijo en marzo de 2018 que estaba ultimando la
redacción de un decreto para prohibir la entrada de árboles en
las Islas, al menos en la época de hibernación de los ofidios.
Esto fue en marzo de 2018.

Bueno, pues, estamos en febrero de 2020 y que yo sepa
este decreto no se ha aprobado y los señores que ocupan el
Gobierno hoy en día nos presentan una PNL mostrando la

preocupación, instando a colaborar, diciendo que esto es un
problema. Por supuesto, y estamos todos de acuerdo, estamos
todos preocupados y los ciudadanos de Ibiza y de Formentera
mucho más, pero yo si fuera de Ibiza y de Formentera estaría
muy preocupado por la incompetencia de un gobierno que
lleva años, y no digo sólo éste sino también los anteriores,
años sabiendo que hay, que existe este problema, porque los
primeros datos son ya de hace diez años, y aquí seguimos con
PNL, y hoy votaremos todos a favor de esta PNL y quedará
precioso, y las dos activistas que hoy están aquí con nosotros,
a quien agradezco además su presencia y el trabajo que hacen
en la sociedad civil, porque también me acuerdo cuando
impulsaron una campaña para la radioterapia en Ibiza, y es de
agradecer que exista una sociedad civil, pues se irán de aquí
supongo que satisfechas porque verán que estamos todos de
acuerdo.

Pero yo, no sé ustedes, pero vamos, yo me iría
profundamente enojado porque aquí iremos aprobando PNL y
estaremos todos estupendos en una foto, pero, ¡oiga!, dejénse
de PNL, pónganse a trabajar, aprueben un decreto y tengan en
cuenta las medidas que ya se han propuesto y que ya se ven o
ya se entienden o ya se comprenden como efectivas, o como
muy bien apuntaban las dos señoras que nos acompañan hoy,
hagan un control exhaustivo de las mercancías que llegan a los
puertos de Ibiza; al transporte de mercancías sensibles a llevar
organismos invasores, sólo durante los meses que no están
hibernando dentro de las madrigueras, estas mercancías;
diseñen estrategias de captura de serpientes...

Ya les han dicho también, estas señoras también, que no
sirve el modelo de capturas utilizado hasta ahora; hay que
diseñar sistemas pensados en la erradicación. O sea, si ya lo
sabemos, si es que está perfectamente ya estudiado y
analizado. Pónganse a trabajar, aprueben un decreto, si han
considerado ustedes ya hace casi dos años, o un año y medio,
que era necesario y dejen de traer PNL. Sean efectivos,
porque el tema es grave.

Así que nuestro voto será favorable a la PNL, a las
enmiendas y a todo lo que se presente, pero, oigan,
permítanme la crítica de que nos presenten PNL los mismos
señores que gobiernan y que tienen en su mano la llave o el
instrumento para erradicar de una vez por todas este grave
problema ante el cual desde luego desde VOX también nos
preocupa.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Font, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Volem saludar, com no, la Sra. Maria Antònia Cirer Costa i la
Sra. Carme Tur, gràcies per ser aquí. Però els vull dir que no
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hi ha cap periodista, aquí, no hi ha cap periodista, ni públic...,
ni de mitjans públics ni de privats, no n’hi ha cap. Un alt càrrec
que ens acompanya. I és important, és important.

Avui no tocaríem ser aquí, avui no tocaríem ser aquí. Avui
no és dia 28 de desembre, que és el dia dels Sants Innocents;
avui tampoc no és dia 1 d’abril, com bé em constatava el meu
adversari i amic Damià Borràs del PSIB-PSOE, no és dia 1
d’abril, el dia d’enganar, que a Menorca és el dia d’enganar, i
tu bé ho saps, Carme. Fa tres dies que ha estat e l dia de la
marmota, i és un poc el dia de la marmota dos, això d’avui.

Crec que MÉS per Mallorca ha fet una equivocació
estratègica. Les institucions d’Eivissa -els mallorquins aquí i
en això, MÉS per Mallorca, han volgut fer de centralistes de
Balears- les institucions d’Eivissa, d’una forma assenyada,
havien estat totes fent unes declaracions institucionals tant dia
15 d’octubre del 2019 en el Consell Insular d’Eivissa, com la
de Sant Josep, que és molt bona, dia 31 d’octubre de 2019; una
altra que s’havia fet també a Santa Eulària dia 30 d’octubre del
2019, i el que demanava Eivissa, la Pitiüsa major, era una
declaració de suport al mateix que els ciutadans i les
ciutadanes i institucions d’Eivissa volien. El Pi va passar una
declaració dins la línia d’això i hi va haver partits que no la
varen voler per si de cas firmaven també altres partits. 

Dins la biodiversitat, dentro de los hermanos homo,
porque los homo sapiens no somos los únicos homo, y a
veces los homo sapiens pensamos que somos los únicos que
hemos sido homos en este mundo, i és clar, nosaltres duim
aquí dos dies, hay otros homos, como usted sabe. Somos la
especie que seguramente más rápido se va a exterminar,
porque a veces no queremos estar con otros homos, y hay
homos del El Pi, homos de Podemos, homos del PSIB, homos
de Ciudadanos, homos de VOX, homos del PP, homos de
Gent per Formentera, y cuando hay cosas que son de la
biodiversidad del todo tendríamos que ser capaces de
firmar todos juntos una declaración, y se decía, y punto,
apoyábamos a la institución ibicenca en este sentido.

I han volgut fer una esmena, una proposició no de llei, i
t’adones que hi ha gent que canvia, hi ha gent que canvia,
Podemos, per exemple, Podemos. Martínez i Pablo, David, el
gran David, deia aquell dia 25 de maig: “Això de quarantena
sembla com si fos, no ho sé, una amenaça molt greu, i jo crec
que no seria per tant, no crec que hauria de fer cap perjudici”.
Tant de bo!, ho haguéssim posat en quarantena fa tres anys i
quasi dotze mesos. Per això deia allò del dia de la marmota.
L’acord final va ser per unanimitat.

L’esmena que avui presenta el PP és la mateixa, és la
mateixa. Què punyetes fem aquí, què punyetes fem aquí? Aquí
el que hi ha és que no funciona. No em recordin, a mi, el que
hi haurà a la Convenció de biodiversitat; a mi m’han de
recordar i m’han de saber el desastre que estam fent amb el
Xylella, que s’ha carregat la biodiversitat, almenys en aqueixa
illa d’una manera de milers d’hectàrees, i ho veiem passar. És
clar, els que sou erudits -és la paraula- i viviu d’un món
científic, potser ho podreu replicar i teniu una aura, una

auctoritas dins aquest espai, però la pagesa i el pagès estan -
perdonau- amb els dallons plens, per veure que no actuam.

Aquí el que s’havia de fer està molt clar. Clar que hi
votarem a favor, però, fills meus, pot ser mai que hàgim
mandat -coincidesc molt amb el portaveu de VOX- pot ser mai
que com mai sabíem el que havíem de fer i no ho hàgim fet?
Si haguéssim fet aqueixes coses que plantejàvem fa quasi
quatre anys, que els farà el 25 de maig, publicat dia 3 de juny
de 2016, no faríem el ridícul com aquí fem davant dues
persones que estimen la seva terra i que tot el que hi posen és
il·lusió i doblers seus; l’únic que havíem de fer era fer una
declaració institucional donant suport a les institucions
d’Eivissa, i estaria molt bé que els de Mallorca moltes vegades
entenguéssim que de vegades ens toca acotar el cap i donar la
mà.

Hi votarem a favor però, per favor, no tornem a tenir un dia
tan ridícul com avui. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que..., per matisar una
sèrie de comentaris, crec que és important matisar, primer de
tot s’ha fet un comentari per part del Grup Parlamentari de
VOX que les trampes actuals no serveixen per a res. Jo li dic
que el problema no ha acabat; el problema a Formentera,
gràcies al sistema actual, està en vistes que se sigui molt
optimista, fins i tot s’apunta al fet que es podrà eradicar,
eradicar, cosa que no dic jo , ho diuen els experts, que a
Formentera es podrà eradicar, i això serà la primera
experiència, perquè no hi ha hagut cap ofidi, cap ofidi ni un,
que s’hagi introduït a les Illes Balears i s’hagi aconseguit
eradicar. No és problema d’ara, tenim problemes amb ofidis
des de fa moltíssims d’anys.

Segon. Per matisar, a l’any 2014 es varen capturar 4 serps;
el 2015 varen passar a una captura de 121 serps, a partir del
2016 es va incrementar el sistema i es va millorar el sistema
de trampes, i hem aconseguit, del 2016 al 2019, capturar
5.500 ofidis. Què no serveix?

Ara bé, el problema no l’aturam, perquè el problema rau a
l’entrada. Vostè ha apuntat que el Sr. Vidal va anunciar en el
seu moment un decret; va anunciar un decret que podríem
anunciar amb un decret, amb una estratègia nacional si l’Estat
s’implicava en el control d’entrades en els ports de les Illes,
i això és importantíssim. Per això en aquesta PNL instam,
tornam a instar, que l’Estat s’impliqui, perquè si no aturam el
problema a l’entrada ja en pots posar, de trampes, ja pots posar
totes les trampes que vulguis; mentre en vagin entrant, en
seguiran entrant, i continuarem tenint el problema. Per tant, és
molt important que el problema..., siguem conscients que té
un problema a l’origen i és a l’origen on també s’ha d’actuar.
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Després, sobre una estratègia centralista, no, no ho
compartesc. Des de MÉS per Mallorca evidentment sabem
que hi ha un problema molt greu a Eivissa, molt greu a
Formentera, i en menor escala el tenim també a Mallorca,
com a mínim, perquè hi ha moltes zones, i la PNL no hi fa
referència i hi podria fer referència, que a Mallorca tenim un
problema seriós amb espècies invasores, molt seriós, i amb
ofidis també, amb la mateixa, amb la serp de ferradura, a
Capdepera i a altres zones d’Artà, etc., del nord de Mallorca.
Tenim un problema seriós, però evidentment no afecta la
biodiversitat de la mateixa manera que afecta Eivissa o
Formentera.

Respecte de l’esmena del Partit Popular, crec que s’ha
comentat que ja es va presentar la mateixa esmena en el seu
moment, però a posta nosaltres presentam aquesta proposta de
modificació, és a dir, no estam en la mateixa situació. Torn
repetir, el text és que el Parlament de les Illes Balears -és la
proposta de modificació que fem- insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar aquesta legislatura el Pla Boscà de
recuperació, entre d’altres, de la Podarcis pityusensis o
sargantana de les Pitiüses, perquè és un programa que està en
marxa. Per les dades que tenim és que no haurem d’esperar a
final de legislatura perquè a mitjan legislatura estarà en marxa
aquest pla.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Marí, si en vol fer ús, per cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta. Simplement per fer un parell de
comentaris, jo li diria... resposta del que ha comentat el partit
d’El Pi, és clar, si volien... que signàssim una declaració
institucional a favor de la biodiversitat haguéssim presentat
una declaració institucional a favor de la biodiversitat perquè
la proposta a què es va arribar no diferia gaire, gaire mica del
que s’ha presentat finalment, per tant, en això sí que també ens
trobarà...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí, dic que no difereix gaire del que s’ha presentat aquí, i
tampoc no han volgut signar, però bé això...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

No entrin en debat, per favor...

EL SR. MARÍ I TUR:

No, no, simplement...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, però no entrarem en debat. Sr. Marí. 

EL SR. MARÍ I TUR:

No, simplement i arran del comentari del portaveu de
VOX, que, és clar, jo entenc que segurament aquest problema
no s’haurà gestionat o no s’hagi pogut resoldre de la millor
manera desitjable des del principi, des de fa molt de temps,
però faltaria més que com a diputats no poguéssim dur a
aquesta cambra propostes que és la nostra feina precisament
com a diputats dur i si fa faltar tornar a dur a aquesta cambra
les demandes de la societat, simplement.

Vull agrair el suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Sr. Jiménez... No hi ha cas de
substituir trob. Té la paraula el Sr. Jiménez, per cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Simplemente un par de
cosillas, una que antes en mi intervención anterior había
olvidado citar la enmienda del Sr. Juan, me había olvidado,
estábamos de acuerdo desde mi grupo parlamentario con esa
enmienda porque nos parecía obvia que parecía ser
interesante, también nos parecía oportuna la intervención del
representante de MÉS per Mallorca, en el sentido de que ya
puede haber un estudio en este mismo sentido, entonces pues
por no... que no existan dos estudios a la vez pues será
cuestión de ver esta cuestión y priorizar el estudio que
estuviera ya en marcha. Nos parecía algo evidente. A pesar de
ello pues apoyábamos este estudio que nos pareció oportuno.

Y luego simplemente una aclaración al Sr. Font de El Pi,
en el sentido de que yo voy a recordar, no sé si por séptima,
octava o novena vez, que yo no soy de Podemos, que yo soy de
Izquierda Unida, es decir eso es una aclaración que me
gustaría volver a hacer, hasta que, tal vez, podamos conseguir
en este lugar que se me cite no por el señor de Podemos, en
todo caso como el señor de Unidas Podemos o el señor de
Izquierda Unida o de Esquerra Unida o algo así.

Entonces..., también es cierto que yo..., es decir, no sé, tal
vez he entendido mal, puede ser, pero he entendido unas
referencias a la legislatura pasada. Yo no voy a asumir ninguna
intervención de un grupo al que no pertenezco y donde
Izquierda Unida no estaba representada en la legislatura
anterior. Por lo tanto, no asumo ninguna de estas cuestiones.

Por lo demás, en el sentido... que en algunos temas se
puede trabajar conjuntamente en el sentido institucional para
mejorar determinadas cuestiones de cualquiera de las islas, es
decir, que haya ese acuerdo institucional entre las fuerzas
políticas en bien digamos del bien colectivo del conjunto de
las islas o de cada una de las islas en ese sentido no puedo
estar más que de acuerdo ¿no? Es decir, en algunos casos
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concretos que pueden ser muy notorios en el sentido de ese
bien colectivo del conjunto de los ciudadanos o del medio
ambiente de las islas, pues evidentemente no puedo estar más
que de acuerdo.

Bien, nada más, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara passaríem...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, passaríem a votació, el que passa és que... a veure, hi ha
una esmena a la qual s’ha fet una transacció per part del Grup
Parlamentari MÉS i no m’ha quedat clar..., és una esmena
d’addició, que seria un cinquè punt que pel que entenc podríem
votar de manera conjunta perquè podria sortir si no hi ha... cap
paraula en contra, la votaríem conjunta, i el punt cinquè que
seria d’addició seria la transacció, si ens la vol repetir, Sr.
Ferrà, per favor.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

La proposta de modificació  sobre l’esmena que ha
presentat el Partit Popular seria la següent: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar
aquesta legislatura el Pla Boscà”... si, la puc passar per escrit,
eh?, “el Pla Boscà de recuperació, entre d’altres, de la
Podarcis pityusensis o sargantana de les pitiüses”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Els sembla que passem a votació de manera
conjunta?

(Remor de veus)

Podem passar a votació de manera conjunta? 

Així passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 9135/19, amb l’esmena i la transacció esmentada.

Vots a favor? Unanimitat.

Vots en contra, no n’hi ha cap.

Abstencions cap.

Queda aprovada.

Moltes gràcies, s’aixeca la sessió.
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