
 

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

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1093-2011 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2013 Núm. 42
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Lourdes Bosch i Acarreta

Sessió celebrada dia 17 d'abril del 2013 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 1444/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a proposta de bonificació en les tarifes dels serveis portuaris
per a embarcacions tradicionals. 602

2) RGE núm. 1484/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a control i eradicació de les serps a Eivissa i Formentera.
606



602 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 42 / 17 d'abril del 2013 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta. Esperança Marí substitueix Jaume Carbonero.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miguel Jerez substitueix
Antònia Vallès.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 1444/13,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a proposta de
bonificació en les tarifes dels serveis portuaris per a
embarcacions tradicionals; i RGE núm. 1484/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a control i eradicació de
les serps a Eivissa i Formentera.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1444/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a proposta de
bonificació en les tarifes dels serveis portuaris per a
embarcacions tradicionals.

Per defensar la proposició no de llei RGE núm. 1444/13, per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que no sortiré molt de
l’exposició de motius, a la qual pensam que hem reflectit el
problema que es troben avui les embarcacions tradicionals,
embarcacions moltes d’elles construïdes a les Illes Balears, si
fos possible fins i tot distingir també crec que seria un element
de suport a la indústria tradicional del propi país, i si no en
qualsevol cas totes les de caràcter tradicional fabricades en
fusta, són -jo crec que en això no hi ha dubte, fins i tot per a
qualsevol que no en sigui cap mena d’entès però que es nota
amb tot el plus que donen al paisatge i al patrimoni- un valuós
element patrimonial de les Illes Balears.

I de totes maneres jo crec que fins i tot tots haurem anat
reparant, mirant pels molls, pels ports de les nostres illes, que
tots els darrers anys cada any hi ha qualque baixa d’aquesta
mena d’embarcacions, que és fins i tot natural que vagin
desapareixent de les estampes marítimes, dèiem a l’exposició de
motius, dels ports esportius i de pesca de les Illes, per unes
raons pràctiques, és a dir, qui ha de comprar avui una
embarcació doncs procura cercar aquelles prestacions en
velocitat, les professionals quant a allò que siguin les necessitats
de les arts de pesca, i en general les millores que tenen totes les
embarcacions modernes noves, la qual cosa va comportant una
substitució gradual però continua, sistemàtica, per embarcacions
de fibra, algunes d’elles evidentment de molt d’interès, altres de
menys, però en qualsevol cas van perdent un valor patrimonial
que tenim a les Illes que són totes aquestes embarcacions
tradicionals de fusta.

Una altra qüestió que també pot ser important és doncs el
canvi que representa per a una persona mantenir una embarcació
d’aquestes característiques, en primer lloc perquè el marge de
maniobra perquè no estigui dins l’aigua és molt més reduït que
en altres, és necessari tenir les embarcacions de fusta dins aigua
i per tant no poden estar en altres indrets, i els amarraments,
com vostès saben, han pujat molt els darrers anys; han pujat i es
fan cada vegada difícils per a aquella persona que hi té un
interès, diguem-ho així, relatiu, i no en parlem també en aquells
moments en què es produeix una herència, un canvi de titularitat
en el qual pot perdre l’amarrament. Perds l’amarrament, si vols
continuar amb aquella embarcació doncs has d’entrar dins una
llista d’espera dels amarraments, entres dins el que són
amarraments de trànsit, que són més cars, maldament la tenguis
20, 30, 40 anys amarrada allà. Tothom sap que és un..., és la
fixa, és la que tenia ton pare, però tècnicament és de trànsit, has
d’esperar que t’arribi de la cua. Vostès són conscients de les
llistes d’espera importants que existeixen a les Illes Balears, ara
diu el conseller que hi estan fent molta feina per intentar
alliberar algunes de les vacants o posar ordre dins aquesta llista.
De totes maneres encara ara les llistes són importants, són
importants i és difícil també establir una fórmula per trobar una
drecera per a aquest tipus de situacions, amb la qual cosa la
suma de totes aquestes condicions està duent a prendre
decisions difícils d’abandonar l’embarcació, de deixar córrer
l’embarcament o que d’alguna manera el canvi es produeixi, i
s’està multiplicant, per tant s’està accelerant la desaparició de
les embarcacions tradicionals a les Illes Balears.

Bé, conscients d’aquest problema la mateixa llei de ports va
tenir molt present aquesta situació, i l’article 50 ja valora que hi
hagi una bonificació en els amarraments de les embarcacions
tradicionals. No les regula, no les defineix, està pensat que ja ho
dirà qui ho reguli, però ho té present, i ho té present perquè és
conscient que hi ha aquesta especificitat. Bé, nosaltres creim
que ja és arribat el moment de posar-la en pràctica; en aquests
moments ja hi ha algun tractament especial per a les de caràcter
estrictament patrimonial, que vol dir que han estat protegides
amb una declaració específica; nosaltres oferim una declaració
general de bé catalogat, o crec que és més senzill anar per un
camí de les bonificacions a les embarcacions tradicionals.

Aquí hem apuntat, a la proposició, una pedrada, la veritat; si
parlam del 50% de les taxes dels serveis portuaris dels ports
estaríem disposats a qualsevol mena d’aproximació, de
negociació perquè es tengui present; també a l’hora de parlar
d’embarcacions tradicionals, en parlar d’embarcacions
fabricades en fusta, de més de..., d’una determinada antiguitat,
però en qualsevol cas de qualsevol d’aquests dos elements
estam oberts a parlar-ne per trobar una solució de consens, però
crec que sí que el que hem de fer és ja enviar un missatge i
aprovar o transmetre que s’aprovarà ràpidament una bonificació
d’aquest tipus de taxes per a embarcacions tradicionals. Moltes
gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Borràs, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. He d’anunciar d’entrada que donarem
suport a la proposta del Grup MÉS. 

Per una banda la Llei de ports, com ha explicat el portaveu,
ho contempla a l’article 50.3, que permet aquesta possibilitat,
però a part de contemplar-ho creim que és una bona mesura per
donar suport als usuaris esforçats, perquè és un esforç avui en
dia mantenir una embarcació tradicional a les Illes amb els
costos afegits que té, i també perquè és una mesura també per
revifar una feina en perill i amenaça d’extinció que és la dels
mestre d’aixa; els mestres d’aixa si es perd la barca es perdrà
l’ofici, perquè els mestres d’aixa lamentablement avui en dia
escassament són unes deu famílies, si arriba, a les quatre illes
habitades del nostre arxipèlag, escassament unes deu famílies
s’hi dediquen i es dediquen més a la restauració i la reparació
d’embarcacions que no a la construcció de nous llaüts, de noves
embarcacions. Comenten alguns d’ells que al final un temporal,
una rissaga dins un port com el de Ciutadella a vegades per a
ells és una bona notícia perquè els permet sobreviure, perquè si
no fos per aquests accidents naturals no tindrien possibilitats de
fer l’ofici.

Cada una de les illes té unes varietats de barques amb petites
peculiaritats, i totes les barques de cadascuna de les nostres illes
estan vinculades a les barques de l’entorn cultural i també la
mateixa morfologia de les barques, els mateixos noms, els
trobam al Principat de Catalunya i a altres zones del Mediterrani
amb les quals compartim llengua i cultura. Evidentment no són
iguals, tenen petites variants, però evidentment les barques són
morfològicament les mateixes. És curiós que sempre que parlam
d’alguna cosa que té a veure amb la nostra història, que té a
veure amb les nostres tradicions, trobam que l’entorn és
compartit, com compartim també, lògicament, la terminologia
de l’ofici que depèn d’aquestes barques com és el dels mestres
d’aixa.

Avui en dia, com deia, no arriben a ser unes deu famílies les
que fan feina, que es dediquen a aquest ofici de mestre d’aixa
tots i els esforços que s’han fet; al Consell de Mallorca l’any
2010 encara es feien cursos de formació per mantenir viu aquest
ofici, cursos de formació vinculats a persones amb dificultats
d’accés laboral. A Menorca també; en el Centre de la mar, un
centre de referència que tot just comença a caminar, que té
escassament dos, tres anys de vida, durant el curs passat també
es va fer un curs de 700 hores per a aturats per tal de..., donat
pel darrer mestre d’aixa que queda en actiu, el mestre d’aixa
Miquel Huguet, que és el darrer mestre al port de Ciutadella que
manté aquest ofici viu a Menorca, i altres persones que s’hi
dediquen, que fan algunes feines en aquest sentit però que no
tenen la titulació, no tenen el reconeixement de l’ofici
tradicional com té el mestre Huguet.

Altres esforços s’han fet. El Consell Insular d’Eivissa ha fet
esforços econòmics per tal d’ajudar a recuperar embarcacions
tradicionals a Eivissa. Així ho han fet també altres entitats,
donar suport, per exemple l’Associació Maritimocultural
d’Eivissa i Formentera; Amics de la Mar de Menorca, una
entitat viva i ben viva que manté les barques, cuida les barques,
usa les barques, i es troba i manté un contacte amb altres
entitats, altres associacions de les nostres illes i també d’enllà de
la mar, de les costes catalanes, per tal de mantenir aquesta
tradició i trobar-se tots els que tenen un mateix esperit.

En aquest sentit a Mallorca també hi ha iniciatives com és
la gent que s’envolta a través d’una associació que es diu Es
Llaüt que també fa esforços en aquest sentit, i per tant entenem
que, com que el Govern, almanco l’anterior, com que els
consells han fet esforços en el manteniment d’aquestes barques
estaria bé que en aquest moment, ja que la llei ho permet i que
estam parlant d’un màxim d’unes..., a Mallorca es calcula que
hi ha unes 1.200 barques tradicionals i evidentment no totes
tenen la necessitat d’amarrament, es tractaria d’una bona mesura
donar suport en aquest sentit.

Val a dir que països en situacions semblants a la nostra,
mediterranis també com Itàlia, per llei els ports tenen
l’obligació de guardar un determinat nombre, un percentatge
d’amarraments específic per a barques tradicionals. És a dir,
qualsevol, tant si és privat com si és públic el port en qüestió, té
l’obligació de guardar uns quants amarraments perquè aquesta
gent tengui determinats avantatges per accedir a un amarrament
en condicions. En aquest sentit també, clar, per tant crec que és
un altre argument a favor de prendre mesures. Estic d’acord que
és matisable el 50% i potser hi ha altres opcions, però en tot cas
l’esperit és molt bo de la proposta, i en aquest sentit
desenvolupar l’article 50.3 de la Llei 10/2005 seria una bona
mesura.

Ports sabem que està capficat en altres problemes, en altres
qüestions; sabem que està capficat a mantenir el seu pla de
privatitzar la gestió dels seus ports; sabem, ho llegíem l’altre dia
al diari Última Hora de Menorca diumenge 31 de març: “El
Gobierno mantienen el plan para privatizar la gestión de todos
los puertos autonómicos”; tot i l’oposició, en el cas del port de
Ciutadella, del mateix Ajuntament de Ciutadella, que s’oposa a
aquesta mesura, el Sr. Deudero, el Sr. Delgado, caparruts com
són, mantenen la pretensió de privatitzar el port de Ciutadella i
la resta dels ports. 

També vèiem com ASMEN, que és l’Associació d’empreses
nàutiques de Menorca, ha batut ferro fred davant el Govern per
intentar evitar el concurs nou que sortirà aquest estiu dels
amarraments del port de Fornells també a Menorca. Aquestes
pujades, que no són les primeres que es produeixen però que
aquestes són molt espectaculars, s’estan produint a molts de
ports de les Illes Balears, mentre per una banda, privatització,
encariment dels amarraments i, per altra banda, amenaça -ja ho
hem discutit en aquest parlament- amenaça de construcció de
nous ports esportius fins i tot en contra de la voluntat, si s’escau,
dels ciutadans, i sabem que ja hi ha unes recollides de firmes
importants també en el cas de Fornells, però no és el primer cas
que ocuparà i preocuparà a aquest parlament sobre la qüestió
dels ports esportius.
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I mentre açò passa no s’ocupa de mantenir el que té, no
s’ocupa de mantenir el que té perquè mentre hi ha ports que
pateixen problemes de llista d’espera, hi ha ports que tot i tenir
llistes d’espera aquestes llistes d’espera no s’adjudiquen perquè
per exemple el cas de Ciutadella, que és un cas paradigmàtic de
port que ha guanyat espai amb l’entrada en funcionament del
dic exterior, del braç exterior, és el segon estiu de gestió de
Ports amb plena capacitat del govern actual i encara no ha
adjudicat crec que no arriba ni al 60% i escaig dels amarraments
que estan en condicions de ser adjudicats a Ciutadella, i ja dic
que hi ha una llista d’espera important però també hi ha unes
vacants als pantalans nous que s’han construït, tot i que estan a
les fosques, que s’han construït al port de Ciutadella per tal de
poder donar servei tant a les barques residents, per dir-ho
d’alguna manera, com a les barques de pas, de trànsit,
turístiques.

Per tant en aquest entorn de la mar, la mar, així amb article
literari, no sa mar, que açò només és en l’idioma que parla, en
el dialecte particular del president d’aquesta comunitat, la mar
necessita protecció i les barques tradicionals que naveguen a la
mar necessiten una especial protecció. En aquest sentit, per tant,
donarem suport a la proposta del Grup MÉS; evidentment
sabem que les dificultats econòmiques que passen les
administracions fan que a vegades s’hagin de fer esforços
econòmics, però entenc que no faria bullir l’olla de la nostra
comunitat gestos en favor que els ciutadans que mantenen amb
un esforç econòmic important, i no sempre són gent benestant,
hi ha moltes famílies humils que per tradició, per gust, per
afició, mantenen una barca tradicional i la reparen ells mateixos,
aprenen fins i tot l’ofici per poder ajudar a mantenir la seva
barca, seria important un gest cap a la preservació de les
barques tradicionals, fer un esforç amb una rebaixa, amb un
descompte per als amarraments en els ports que depenen de la
comunitat.

Crec que no basta amb la protecció, hauria de ser important
també la promoció d’aquest tipus d’embarcacions, fins i tot
poden tenir un interès com a producte turístic afegit aquests
tipus de barques, de fet crec que hi ha algun hotel que fa
excursions en barca tradicional que té una gran acceptació. Per
tant també és un ofici de gran tradició a la Mediterrània, és un
ofici de gran tradició a les nostres illes el de mestre d’aixa, i
seria també bo poder mantenir i salvar aquest ofici, i per
preservar aquest ofici necessitam protecció de les barques i
protecció de les barques que tenim i dels usuaris i propietaris de
les barques que en aquests moments estan en circulació en els
ports, a les riberes de la nostra comunitat.

Per tant donarem suport a la proposta del Grup MÉS.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Veramendi, per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar quería precisar que
efectivamente las tasas de los servicios en este caso portuarios
están reguladas en la Ley 2/97, de 3 de junio, de tasas de las
Illes Balears, y por las modificaciones posteriores que ha
habido. Así, la tramitación de cualquier modificación de tales
tasas sería en el concreto de esta ley.

Pero previamente se han de definir dos conceptos que no se
han realizado ni hoy ni se han definido: el de embarcación
tradicional y la repercusión económica que esto tendría. Sin
tales premisas previas no es posible abordar seriamente tal
propuesta.

Al tratarse de un tema portuario económico compete en este
caso a la Conselleria de Turismo mediante Ports de les Illes
Balears y a la Vicepresidencia Económica. Sr. Alorda, he de
recordarle que las embarcaciones protegidas o de relevante
interés patrimonial o social ya se encuentran exentas del pago
de la tasa de amarre, como es el caso del conocido llaüt
denominado “Besitos”, declarado BIC, amarrado en el puerto de
Ciudadela; o la barca de bou “La Balear”, también declarada
BIC en categoría de monumento, donada por sus propietarios al
Consell Insular de Mallorca, como el Sr. Alorda recordará, una
vez restaurada por éste amarrada en el puerto de Palma; o el
llaüt “Alzina”, también declarado BIC. Estas embarcaciones
tienen clara y técnicamente definido su grado patrimonial y su
grado de protección. Al respecto quiero destacar la gran labor
que está realizando desde el año 2000 la Escuela Taller de
Mestre d’Aixa del Consell Insular de Mallorca con las
dificultades actuales económicas.

Por otra parte, como no hay una definición clara de
embarcación tradicional, incluso usted, Sr. Alorda, no concreta
a definirla, no se puede determinar la repercusión económica
que supondría la medida propuesta ni la cuantía concreta que
propone de bonificación. Ha dicho que ha dado una pedrada. 

Por otra parte he de recordar que las tasas públicas de Ports
están por debajo, actualmente, del coste de prestación del
servicio, cosa que se está intentando corregir para nivelarla,
simplemente, modificando las citadas tasas, con algunas
críticas, como todos conocemos, al respecto. 

Por lo tanto no tiene mucho sentido intentar subvencionar
genéricamente unas embarcaciones, en el fondo recreativas, por
el simple hecho como usted dice de ser de madera, sin datarlas,
ya que no es totalmente claro el concepto que quiere darnos de
tradicional, sin más elementos o criterios a valorar, como sí
sería el caso de las embarcaciones citadas declaradas BIC, con
todos los requisitos técnicos que las singularizan y protegen,
pero esa alusión suya, Sr. Alorda, exclusivamente por ser de
madera, es un tanto genérica e inconcreta. Además incluso habla
sólo de embarcaciones propias de las Illes Balears. Sabe que
muchas hay dificultad para saber dónde se fabricaron. 
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Además quiero recordarle, a pesar de una visión virtual que
nos ha hecho de la situación de puertos, que ustedes agravaron
la situación de las listas de espera en la pasada legislatura. En
todos los puertos autonómicos hay listas de espera, intentándose
actualmente solucionar. Ello puede significar genéricamente que
las tasas aplicadas son asumidas por los usuarios. Incluso le
recordaré la buena gestión actual, que és importante, de la
retirada de embarcaciones abandonadas, que no se había hecho,
en los puertos autonómicos, solucionando un problema histórico
de mejora de la imagen portuaria y liberando plazas de amarre,
tan necesarias.

Sr. Alorda, lejos de hacer demagogia me gustaría hacerle
una pregunta: ¿cree que es factible en la situación actual, en un
escenario de contención presupuestaria, se pueda plantear
intentar subvencionar unas supuestas embarcaciones que usted
no define ni cuantifica, ni singulariza técnicamente, ni
protegidas, y usted (...) en las ya tradicionales por el mero hecho
de ser de madera, sin más criterio técnico? Sr. Alorda, usted
mete en un mismo saco en el planteamiento de su propuesta las
tarifas portuarias y las tasas portuarias, las usa indistintamente
mezclándolas.

Así, según nuestra el artículo 50 de nuestra Ley de ports que
usted invoca, que, por cierto, ustedes no desarrollaron, cosa que
ahora exige un desarrollo ustedes no desarrollaron, las tarifas
portuarias las establecen los concesionarios de los puertos y las
aprueba el consejo de administración de Ports IB. El
establecimiento de tarifas más favorables dependería del
concesionario y es potestativo por tanto, no obligatorio, el hacer
ciertos tratamientos favorables a los titulares de ciertas
embarcaciones no definidas y que usted enmarca en
tradicionales, sólo con la característica de ser de madera. En
cambio, las tasas portuarias se aplican en los puertos de gestión
directa de la comunidad. Por tanto, no tiene la misma regulación
tasa portuaria y tarifa portuaria y no la misma modificación, la
primera se regula con nuestra Ley de tasas, y la segunda se
regula por el correspondiente título concesional. Me ha llamado
mucho la atención, me ha parecido fantástico, cuando habla y
dice que “ahora es el momento de aplicarlo”, ahora, no hace un
año y medio que no había ningún momento, no había esa
necesidad claro, las necesidades ocurren ahora.

Además, el artículo 336.1 de nuestra Ley de tasas, fija ya
unas excepciones y/o modificaciones del pago de las tasas
portuarias, entre otras, de las embarcaciones de enseñanza
marítima y las que tienen un fin social. Y en su punto segundo,
declara exentas del pago de la tasa de ocupación, o
aprovechamiento del dominio público portuario, regulada en el
capítol 26, las administraciones públicas para el caso de
autorizaciones administrativas para la realización de actividades
sin ánimo de lucro e interés social, cultural, educativo o
deportivo. Siendo esto lo que se aplica cada vez que hay una
solicitud de embarcación de relevancia e interés social.

Por otro lado, Sr. Alorda, esta cuestión que hoy propone, o
problema, ya lo eleva a grado de problema, esa sensibilidad
náutica que hoy nos trae, suya hoy, no se le ocurrió ni lo planteó
hace un año y medio. Esta sensibilidad ha sido ahora, antes
cuando gobernaban, también tenían su momento, no veo que
promovieran ninguna iniciativa al respecto. Ya había
embarcaciones de madera de las que usted invoca, en ese
momento. O cuando la pasada legislatura en el Consell Insular

de Mallorca, su mismo partido, llevaba patrimonio histórico,
igual que en otras legislaturas, órgano competente en patrimonio
histórico náutico, lo tradicional por llamarlo de la manera que
usted le llama. 

¿Qué más iniciativas al respecto se desarrollaron cuando
ustedes estaban en patrimonio histórico? Era su competencia
poder regular y definir tales embarcaciones, o promover
iniciativas, o fomento para ello, podían haberlo hecho. Otra vez
Sr. Alorda nos vuelve a pedir lo que ni siquiera he encontrado
en ningún sitio que se plantearan cuando gobernaban. Sus
sugerencias son siempre en la oposición, no cuando gobiernan,
y, una vez más, la coherencia brilla por su ausencia. 

En el Consell Insular de Mallorca la pasada legislatura, en
patrimonio histórico, pocas medidas de fomento se realizaron de
la embarcación tradicional. Lo que sí hace el Consell Insular de
Mallorca actualmente para la embarcación La Balear, declarada
BIC, es solicitar autorización de amarre para una fecha y una
duración determinada, siendo la autorización de uso gratuita.
Normalmente solicitan el puerto de Cala Figuera, aunque
también solicitan a lo largo del año otros puertos. A esta
embarcación sí se le da un uso gratuito.

También existe un convenio con el Consell Insular de
Menorca del año 2011, de duración 3 años prorrogables, para la
denominada embarcación  Besitos, declarada BIC, por el cual
se le cede el uso de un amarre abarloado, situado frente a la
caseta del contramaestre en la zona norte del puerto de
Ciudadela, siendo la utilización de uso también gratuita. 

Por lo tanto, como ve Sr. Alorda, hay un tratamiento
específico, es algo que ya está recogido y que de hecho se hace
cuando se trata de las distintas embarcaciones sí catalogadas
técnicamente y protegidas como patrimonio histórico marítimo
de nuestra comunidad, no genéricamente por el hecho de estar
hechas de madera. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair el suport del
Grup Socialista i compartir els arguments que ha alAlegat en
suport de la proposició no de llei.

Respecte el Grup Popular lamentar-ho, lamentar que no vegi
aquesta sensibilitat, fins i tot jo diria que la dejecti, o que doni
a entendre que tot allò que no es va fer en una legislatura, ja no
s’ha de fer a les següents per motiu de què no es va fer a
l’anterior; com a argument de progrés, com a persona
progressista, és un argument que em resulta tan estrany, no ho
sé, supòs que Auguste Comte s’aixecaria de la tomba, però més
enllà d’això crec que aquest argument no té sentit, és a dir, hi ha
coses que van passant.
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I efectivament, nosaltres creim que la crisi colpeja d’una
manera molt especial determinades capes socials. Vostès diuen
que com que hi ha una crisi, les finances públiques han de ser
demolidorament espartanes i la gent ho està passant molt
malament, molt més que les finances públiques i en tot cas són
problemes personals, humans, als quals precisament l’existència
d’una crisi, és el que es troba avui que a l’hora d’haver de triar
entre una cosa i l’altra, doncs abandona el llaüt. Per ventura aquí
també hi ha un patrimoni sentimental, hi ha el que el va
comprar, hi ha el que ha tengut l’afició, hi ha el que l’ha heretat
i el que hi té un patrimoni sentimental que li agrada, però que
també té un cost i que ara, estret, si no l’ajudam gens, doncs
desapareixerà.

Vostè em diu que el patrimoni, m’ha paregut que venia a dir
que era un element de lleure i que és igual, que si hi ha qualque
cosa d’interès, doncs ho hem de declarar BIC. Bé, no parlam del
mateix, no parlam del mateix, jo parl d’un patrimoni general,
que seria bo que les barques de bo, que el patrimoni que un nota
que és tradicional, que té una força en molts de sentits, s’ha de
protegir. I així ho diu, per exemple, la llei, a l’article 50,
efectivament parla de les tarifes, en podem parlar de les
ordenances respecte les taxes d’altres ordres. Però la idea que
les embarcacions tradicionals tenguin un tractament diferent és
a la seva llei. I efectivament, no es va desplegar, jo això li ho
accept, com tantes altres coses que seria bo que s’anassin fent
i no s’han fet encara i jo crec que ha arribat el moment de fer-
ho. I s’ho apuntin.

No hi ha doblers, no hi ha possibilitats, s’hauria de poder fer
i troben que no pot ser, pot quedar en un gest d’un determinat
percentatge, hem de pujar els altres per compensar aquests?
Parlem-ne, parlem-ne, jo ho comprenc, ara, dejectar-ho perquè
no són BIC, perquè vostès no ho feren, -i per cert no parlaré del
que se va fer amb patrimoni nàutic cultural, que, a més, m’ho
parla amb trossets, algun dels exemples que posa són,
precisament, d’anteriors legislatures en les quals es va fer
aquesta defensa-, vostè deu conèixer bé com va anar,  per
exemple, tot allò de La Balear. Però és igual, crec que no, no és
aquest l’element, és que no és aquest, és que el debat que
nosaltres plantejam és d’un suport i una sensibilitat que està
expressada a la normativa i que l’haurien de tenir present,
sobretot, com s’apuntava, perquè si no regulam una reserva per
exemple de places per a la gent que hi està tot l’any amb
barques de fusta, o amb barques d’una determinada antiguitat de
fusta, doncs entre el procés de privatització i el procés
d’encariment que va lligat al de privatització, els estam
expulsant, els estam expulsant del paisatge. Però és que basta
anar a Andratx, basta anar a Sóller, deu bastar anar per
Ciutadella, bé, ho pot veure a Alcúdia, no imposta haver estat...
És una cosa que ho notam els que ens hi passejam una miqueta,
sense ser-ne entesos. I això ha anat a més, aquests darrers anys
ha anat a més.

Vostè apuntava les llistes d’espera. És vera que seria un gran
avantatge si es trobàs la manera que, com a mínim, no
estiguessin en trànsit, sinó que estiguessin fixos.

Diuen i bravegen d’estar fent una gran neteja, jo, de
moment, no dic que no, però la llista d’espera és enorme, és la
mateixa que vostè critica. Déu n’hi do! Coneixem gent que fa
molts d’anys que està esperant plaça. El Port de Sóller, per dir-
ne un dels que he mirat, per ventura hi ha hagut 100 altes en 12
anys, amb el teu temps i amb el nostre. Perquè això de fer-ho,
com si fos el pacte de progrés el que limita, em pareix absurd,
és que basta veure les estadístiques globals de tota la tramitació
d’uns i altres.

Què si pot fer més bona feina? Jo l’aplaudiré, és que només
faltaria! No som tan sectari com vostè, Sr. Veramendi! Ara, que
aquesta especificitat vostès l’haurien de tenir més present, ens
sap greu que no l’hi tenguin i nosaltres creim que ho hauríen
d’estudiar, hauríen de mirar quina és la definició que convendria
d’embarcació tradicional. Jo precisament l’he deixada oberta,
perquè entre altres coses, el PP ens ve, diu: el Govern ja ho està
treballant, jo no ho sabia, però el PP ens informa i ens ho diu i
ho estudia, i a posta com que tenim dos o tres mesos, de vegades
quatre, de vegades cinc, aquesta ha vengut aviat, entre quan
registram la proposició i quan es discuteix, i el PP ens informa
que el Govern s’ha pogut informar al respecte, ...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Vaig acabant, Sra. Presidenta.

..., crec que ens hagués anat bé que ho hagués fet i ens
hagués dit ara què es podia fer. Ens sap greu idò que es torni
enrera. I en aquest sentit, també reconèixer al Sr. Borràs que fer
retxes a sa mar sona bastant diferent a fer retxes a la mar, són,
com a mínim, apunta a coses diferents i tot plegat és fer retxes
dins l’aigua en moltes coses. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la proposició no de llei RGE núm. 1444/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 0.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1444/13, relativa a proposta de bonificació en les
tarifes dels serveis portuaris per a embarcacions tradicionals.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1484/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a control i
eradicació de les serps a Eivissa i Formentera.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei RGE núm. 1484/13 presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a control i eradicació de les
serps a Eivissa i Formentera.

Per part del grup parlamentari proposant té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marí, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Reprenem avui el debat amb aquesta
proposició no de llei titulada: control i eradicació de les serps a
l’illa d’Eivissa i Formentera. Dic continuació i reprenem aquest
debat, perquè ja vàrem tractar aquest mateix tema a una
compareixença del conseller, el Sr. Company, aquí en aquesta
mateixa comissió. Arran de les seves explicacions o no
explicacions, es va trobar convenient concretar algunes de les
seves paraules amb una proposició no de llei, per d’alguna
manera poder permetre parlar una mica més del tema i no
deixar-lo com de vegades passa, damunt la taula o pot clarificat.

Per tant, torn reemprendre i torn explicar en aquesta
comissió i feim una petita introducció històrica, amb aquelles
que diuen i que sempre s’esmenten, que una de les primeres
coses que es diuen sobre l’illa d’Eivissa en els primers textos
clàssics que en parlen, Diodor Sícul, per exemple, a la Grècia
clàssica ja diu que es tracta d’una terra de bonança, sense greus
perills, amb moltes bondats per habitar-hi i un dels factors
favorables perquè Eivissa pugui ser una illa colonitzada pels
grecs, és precisament l’absència de serps. És una característica
que també al llarg de la història es manifesta com aquelles
bondats de l’illa d’Eivissa.

Posteriorment diversos autors feien una extensió una mica
massa optimista i deien fins i tot que a Eivissa i a Formentera no
hi havia cap tipus d’animals verinosos. Avui en dia això sonaria
una mica com a broma. Bé, evidentment es tracta d’una
exageració, però no és cap exageració dir que de serps fins fa
ben pocs anys a Eivissa i a Formentera no n’hi havia hagut. La
data exacte de l’inici de la datació de serps és del 2003.

Ara però les coses han canviat substancialment i ja tenim
serps tant a Eivissa com a Formentera, han arribat a les nostres
illes, com d’altres espècies invasores a través del comerç
d’espècies vegetals i segurament no ho han fet només a través
del comerç regular, que segurament també, sinó que hi ha tengut
una incidència segura la proliferació de comerç d’espècies
vegetals que es va produint d’una manera irregular. No fa falta
tenir grans coneixements de biologia ni d’ecologia, per saber
que la proliferació d’espècies invasores constitueix un element
negatiu per al manteniment de la biodiversitat basada en les
espècies autòctones arrelades durant segles, o fins i tot
milAlennis a cada espai concret del planeta terra. 

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i
de la biodiversitat, confereix a les comunitats autònomes la
facultat de fer un seguiment de les espècies amb un potencial
invasor. Un seguiment que inclou aquestes espècies en un llistat
i catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores i que té tot un
seguit d’exigències de compliment. Així mateix les comunitats
autònomes, juntament amb el ministeri, estan facultades per
elaborar estratègies amb directrius de gestió, control i possible
eradicació de les espècies que apareixen en aquest catàleg
espanyol d’espècies exòtiques invasores. També estableix que
s’ha d’atorgar prioritat a les que suposin un major risc per a la
conservació de la fauna, flora, o hàbitats autòctons amenaçats,
amb una particular atenció a la biodiversitat insular.

Per aquesta raó i ja que no va ser possible el dia de la
compareixença del conseller, he dut el Butlletí Oficial de l’Estat
de desembre de 2011, a la pàgina 13.272, catàleg d’espècies,
allà on apareix la secció de rèptils, totes les espècies de la
família columbridae estan en àmbit d’aplicació i posa illes de,
islas de Ibiza y Formentera. Vull dir que està ben clar dins el
catàleg la consideració d’espècia invasora de totes aquelles de
la família columbridae. Perquè no hi hagi cap dubte de la seva
catalogació com espècie invasora catalogada a la llei d’àmbit
estatal.

Per tant, aquesta espècie si està catalogada com espècia
invasora és perquè òbviament posa en perill la fauna autòctona
i distorsiona l’hàbitat insular d’una manera ben significativa.
Apareixen en el catàleg, ho hem esmentat i a més, ja s’han ben
assentat, s’han naturalitzat fins i tot a dos municipis, en alguns
n’hi ha encara a punts, però en d’altres ja estan naturalitzades,
com és al poble de Sant Rafel de Forca i Sant Llorenç de
Balàfia. Per tant, aquí hi hauria un compliment dels dos
municipis de Sant Antoni i de Santa Eulària allà on s’hauria de
fer una feina més intensiva.

Per tant, la proposició d’aquesta llei és demanar d’alguna
manera al Govern, recordar al Govern que té unes obligacions
i que s’ha de fer una feina amb aquestes espècies invasores,
intentar la seva eradicació o, com a mínim, el control d’aquestes
espècies. Allò que no pot ser és que hi hagi una legislació que
quan tens algun element catalogat i oficialment catalogat que té
unes obligacions, no es faci res en aquest respecte. Estan
catalogades des del 2003, la llei és del 2011, estam en el 2013,
anam cap al 2014 i ni a Eivissa, ni a Formentera no s’han fet
actuacions com a mínim per al control d’aquestes espècies. Ja
hi ha 4 tipologies diferents, 3 de la família columbridae i una
altra d’una altra catalogació de serps, diferent de rèptils; de les
tres catalogades, ja ho vam repetir l’altre dia, n’hi ha una que
fins i tot presenta cert perill per a les persones humanes i que
per tant, pensam que s’hi ha de posar solució.

Per això a la proposició no de llei hi ha el punt 1, allà on
senzillament es demana que el Govern assumeixi aquesta
responsabilitat que li confereix l’Estat com a comunitat
autònoma. I que per tant, actuï en conseqüència.

El punt 2 apunta d’una manera que si es fessin controls
rutinaris entre les càrregues que entren a Eivissa i a Formentera,
ja que són illes i que, per tant, tot el material entra pel port tant
d’Eivissa com de Formentera, una iniciativa que ja es va dur a
terme a la legislatura anterior, a reunions de la Delegació del
Govern, amb els diferents cossos de seguretat, es varen dur
inspeccions aleatòries en els ports d’Eivissa i de Formentera,
cosa que va fer que a un moment determinat, hi hagués un
control de totes les càrregues d’elements vegetals que entraven
a l’illa d’Eivissa. Aquestes reunions que es varen fer a la
legislatura passada, per intentar fer aquesta coordinació amb els
cossos de seguretat, també vull dir que no s’han tornat fer. Es
van fer, hi va haver un seguit d’actuacions en aquest sentit, es
varen agrair des dels sectors dels vivers sobretot, però que no
han tengut una continuïtat. Per tant, lamentam també que no hi
hagi aquesta continuïtat i demanam que es tornin establir
aquests elements de diàleg entre els diferents cossos que tenen
aquestes obligacions.
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En el punt 3 es demana també que hi hagi aquesta entesa
entre el Govern i els agents empresarials i comercials per evitar
l’entrada d’aquestes serps. Pel que sabem dels viveristes
d’Eivissa, no hi ha hagut a hores d’ara cap conversa amb la
petita i mitjana empresa, amb el sector dels viveristes per tractar
aquest tema. Per tant, demostra que no hi ha hagut cap voluntat
per part del Govern en aquests moments per trobar una solució
conjunta. Òbviament la solució ha de ser conjunta, perquè sense
la colAlaboració del sector dels viveristes és impossible arribar
a una solució. Per tant, el punt 3 era en aquest sentit.

Pel que fa al punt 4, que és com a conseqüència del punt 3,
s’entén que aquesta colAlaboració, que també s’hauria d’establir
amb el sector dels viveristes, s’ha de fer extensiu als
ajuntaments, sobretot als ajuntaments afectats, però també als
ajuntaments de la resta de l’illa. Si s’arriba a acords amb el
sector viverista, però la venda ambulant queda sense un control
per part dels ajuntaments, poca feina faríem. Per tant, sí que hi
ha d’haver colAlaboració amb el sector dels viveristes i també hi
ha d’haver-hi un control de la venda ambulant que en aquests
moment s’està duent a lleure, sense cap tipus de mesures, ni
d’intervenció per part dels ajuntaments. Per tant, tan és així com
a anècdota, aquest sector d’aquí que estar...diríem, de venda
ambulant fins i tot posen un contenidor de venda ambulant
d’espècies vegetals devora la policia municipal, vull dir, d’un
municipi de l’illa d’Eivissa, per tant, una mica més d’interès en
els diferents organismes al voltant d’aquest tema.

Per tant, vull acabar dient que és una qüestió que afecta
d’una manera greu els ecosistemes i que també pot afectar la
salut i que per tant el Govern i els ajuntaments han d’actuar
d’una manera decidida en la seva eradicació i que per tant, seria
important aquí tenir en compte la feina que s’ha fet ja en aquest
tema en l’àmbit d’altres illes, perquè encara que dins el catàleg
oficial de l’Estat les úniques illes en què apareixen com a
espècie invasora són Eivissa i Formentera, la feina del Govern
en eradicació de serps es du a Mallorca i a Menorca; s’entén,
perquè s’estan duent programes d’eradicació de serps a la Serra
de Tramuntana dins la zona de parc natural sobretot, no per les
serps, sinó per la protecció del ferreret, vull dir, s’entén que hi
hagi aquests programes, però també s’han fet extensius a
municipis de Mallorca, per exemple, a Magaluf i a Capdepera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, ha acabat el temps.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Per tant..., bé, gràcies i després si de cas a la rèplica ja
acabarem les explicacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per un temps de
deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que després d’aquesta
documentada i argumentada exposició de la Sra. Marí, nosaltres
hi donarem suport. Tots els punts semblen molt raonables, crec
que a més una bona part d’aquestes matèries han estat tractades
també en preguntes específiques en aquesta comissió i s’ha
expressat ja aquesta preocupació que és general respecte de
l’abundància d’aquestes serps invasores a l’illa d’Eivissa i que
certament sembla que no es té una reacció que sigui
proporcional a la invasió que s’ha produït. Per tant, consideram
que és necessària aquesta reacció i que és bo que avui aquest
parlament hi doni un toc d’atenció i que hi posi els focus i
exigeixi al Govern una reacció proporcional.

Per altra banda, subscriure per tant els arguments que s’han
donat i confiar que hi hagi un suport unànime a aquesta
iniciativa. 

Per cert, ja que parlava dels clàssics, quasi m’ha sorprès
aquesta idea d’Eivissa, reconec que no la coneixia i em
sorprenia perquè, és clar, amb el cult a Astarte que té la flor amb
una mà i la serp a l’altra, sorprenia que justament una deessa
amb una serp sigui, segurament dins la Mediterrània, un dels
espais evidentment que en el nostre cas deu haver tingut més
aviat... culte a Eivissa, supòs que ja degué ser ràpidament
desplaçada per Tanit que no té cap element invasor en la seva
representació icònica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Fernández, per un temps de deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Desde
el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de la
problemática existente en la isla de Ibiza a raíz de la aparición
de especies invasoras, de serpientes, serpientes ibéricas
catalogadas como serpiente verde, serpiente blanca y serpiente
de herradura.

Esta invasión que muy probablemente llegó dentro de las
raíces de los olivos y las plantas ornamentales ya no sólo como
serpientes sino también con los huevos de éstas, se ha
naturalizado en un medio beneficioso para ella, como son las
islas de Ibiza y Formentera.
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Para hacer frente a este tipo de problemática existe -como
bien ha dicho la Sra. Marí- el Real Decreto 1628/2011, de 14 de
noviembre, que regula el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras, el EEI. Este catálogo determina en su
apartado 4 la elaboración de las estrategias de gestión, control
y posible erradicación de estas especies presentes en el catálogo.

Según su artículo 12.1 estas estrategias se elaborarán
conjuntamente entre la comunidad autónoma afectada y el
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, conforme a lo
establecido en el artículo 61.5 de la Ley 42/2007, de patrimonio
natural y de biodiversidad, dentro del marco de la Comisión
estatal de patrimonio natural y de la biodiversidad. La
aprobación de estas estrategias serán por tanto... por parte de la
Conferencia sectorial de Medio Ambiente. 

Las especies de serpiente presenten en Ibiza y Formentera
ya están -como también bien ha indicado la Sra. Marí- en este
catálogo de especies exóticas invasoras, por tanto, la gestión y
control de estas estrategias se ven afectadas directamente por
esta norma.

Esta norma, lo que regula es el contenido mínimo de lo ha
de ser la estrategia, sobre todo en su artículo 13 que indica que,
entre otras cosas, se ha realizar una definición de la especie o
especies objetivo de la estrategia y un diagnóstico de su
problemática, un análisis de riesgos, un análisis de vías de
entrada, establecer medidas de actuación definiendo la
estrategia a seguir en gestión, control y posible erradicación,
valorar una distribución y abundancia de la especie, establecer
actuaciones de coordinación entre las diferentes
administraciones públicas, establecer actuaciones de
seguimiento y eficacia de la aplicación de la estrategia,
establecer actuaciones de sensibilización y educación social
sobre la problemática de las especies exóticas invasoras y un
análisis económico de los costes de aplicación de la estrategia
sobre terceros o instalaciones afectadas de forma involuntaria
por la presencia de las especies exóticas invasoras.

Es por todo esto que, al contrario de lo que dicen los
portavoces de la oposición, desde la Conselleria de Medio
Ambiente, Agricultura y Territorio del Govern de las Illes
Balears ya se ha tramitado un escrito a la dirección general
correspondiente del ministerio con el objetivo de redactar una
estrategia de forma conjunta, tal y como se prevé en dicha ley.

Todo este trabajo realizado esta legislatura por parte el
Govern de las Illes Balears nos hace constatar que la
introducción de ofidios en Ibiza se tiene que considerar un
hecho irreversible ya que no hay ningún precedente en el mundo
de erradicación de un ofidio en ninguna isla de extensión,
incluso menor a la extensión que podría tener la isla de
Formentera, incluso con proyectos de gran dotación económica.

Por tanto, no es razonable ahora, Sra. Marí, abordar este
tema como una gran prioridad.

Sobre el resto de proposiciones incluidas en su proposición
no de ley, desde el Grupo Parlamentario seguramente podremos
coincidir, pero creemos que éstas han de ser analizadas de forma
rigurosa por parte de los expertos competentes en la materia,
siendo su ámbito de discusión no este parlamento, sino el marco
de redacción de la estrategia a la que la ley hace mención.

Desde el Grupo Parlamentario Popular también queremos
dejar constancia de que si a día de hoy existe este marco de
elaboración de una estrategia para abordar la problemática de
las serpientes en Ibiza y Formentera entre la comunidad
autónoma y el ministerio es gracias al Govern de las Illes
Balears y gracias a la iniciativa tomada por la parte de la
conselleria competente que han conseguido incluir las serpientes
pitiusas en este catálogo de especies exóticas invasoras.

Por tanto, Sra. Marí, al contrario también de lo que usted
dice queda patente que se mantiene una atención constante a
este problemática que se complementa con los medios propios
de la conselleria y dentro de estos podemos destacar la rutina
establecida en coordinación con el IMEDEA que incluye un
análisis digestivo de los ejemplares capturados. Fruto de estos
análisis, destacar que a día de hoy no se ha encontrado ninguna
serpiente que haya ingerido ejemplares, por ejemplo, de
sargantana eivissenca o sargantana pitiusa.

Por todo esto, el Grupo Parlamentario Popular votará en
contra de esta proposición no de ley, no porque no esté de
acuerdo en lo que expone la Sra. Marí, sino porque
consideramos que, como ya se ha explicado, las medidas e
iniciativas han de ser evaluadas por parte de los expertos
encargados de la elaboración de la estrategia conjunta entre
Govern y ministerio, al igual que constatamos que hay una
atención constante por part del Govern de las Illes Balears sobre
esta problemática, una atención que también es compartida por
parte del Consell Insular de Ibiza.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Sra. Marí, té cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. El fet de presentar aquesta proposició
no de llei és precisament per la consciència que tenim d’així
com estar la situació. Després d’haver fet la pregunta al
conseller a aquesta mateixa comissió, va dir ell i va reconèixer
que era un tema d’extrema dificultat, que era molt complicada
la seva eradicació, que era un problema molt greu i en cap
moment no es va oferir, perquè li vaig insistir que prengués
mesures d’alguna manera concretes.

També he de dir en aquesta comissió, la preocupació, perquè
als mitjans de comunicació han aparegut diferents notícies que
allò que es fa en aquests moments per part de l’Estat és revisar
precisament el Catàleg d’Espècies Invasores per reduir-ne les
característiques. 
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Per tant, m’agradaria saber si aquest document que ha dit
que és un escrito, si aquest escrito és per solAlicitar i per fer un
projecte de control d’una espècie invasora, que té unes
conseqüències greus a Eivissa i Formentera, o senzillament és
perquè aquesta espècie se suprimeixi del catàleg i ja no tenim
problema. Aquí hi ha la qüestió.

Vull recordar també al portareu del Grup Popular que la llei
amb el catàleg acaba aquesta llei i aquest catàleg el 2011, per
tant, sí que hi ha hagut un interès dels governs anteriors perquè
això anàs endavant.

L’estudi, l’únic estudi que s’ha fet sobre la viabilitat i el
control dels ofidis a Eivissa i Formentera amb les
característiques i totes les problemàtiques que hi ha també està
acabat el 2011, vol dir que es degué començar bastant abans.
Per tant, la preocupació, la feina hi ha estat en les legislatures
passades. 

Per tant, tenint ara més armes en les nostres mans per més
elements que permetin continuar treballant..., constatam aquesta
deixadesa, aquest no fer res, aquest "passotisme" per part
d’aquest govern que, fins i tot, es manté d’una manera alAlegal
perquè ni els butlletins que vénen de l’Estat amb unes normes
molt clares, no les compleix. 

Per tant, demanaria que el Partit Popular repensàs aquesta
estratègia, que tengués a bé reconsiderar aquesta postura de
negar-se en tots els punts i pensar que instar el Govern a fer allò
que marca la llei, que seria senzillament definir quines són les
espècies, com diu al punt 1 de la proposició no de llei, que diu
“elaborar les estratègies més adients per gestionar, controlar i
eradicar la serps a les illes pitiüses”. 

Vull dir, crec que aquí tocaria que el portaveu del Grup
Popular em digui si aquest escrito que han enviat a Madrid és
per elaborar unes estratègies adients per gestionar, controlar i
eradicar les serps a les illes pitiüses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1484/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1484/13, relativa a control i eradicació de les serps
a Eivissa i Formentera.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, bones tardes.



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 42 / 17 d'abril del 2013 611

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


