
 

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2013 Núm. 94
 

Presidència
de la Molt Honorable Sra. Margalida Durán i Cladera

Sessió extraordinària celebrada dia 16 de juliol del 2013 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears relativa a Any Villangómez. 4062

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears relativa a Any Rosselló-Pòrcel. 4062

Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei RGE núm. 7172/12,
presentada pel Consell de Mallorca, de modificació  de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de caça i pesca fluvial i modificada per la Llei
6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i econòmicoadministratives. 4063



4062 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 94 / 16 de juliol del 2013 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom. Mirin, els vull comunicar que hi ha un
retard d’un vol d’Eivissa. En aquest vol d’Eivissa estan
afectades persones dels tres grups parlamentaris i persones que
havien de dur avui part dels tres plenaris que hi ha avui, tant la
validació del decret llei, com la llei de caça i com el projecte de
llei de les policies locals.

En aquest moment s’ha decidit que hi haurà un retard de 30
minuts. D’acord?

Començarem de totes maneres perquè ja ho havíem decidit
així, pel segon plenari el plenari de caça i pesca i no pel primer,
com estava estimat.

Digui?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sra. Presidenta, nosaltres preferiríem, si ja són aquí tots els
diputats i diputades que han d’intervenir, començar amb l’ordre
del dia com estava previst, si ja són aquí, tanmateix, si hi ha un
retard ...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Volen intervenir els altres grups parlamentaris?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular preferiríem
més començar, si pot ser, amb la llei de caça, perquè amb
aquesta alteració hi ha colAlectius afectats per la tramitació del
projecte de llei que hi participen i que són aquí. Jo crec que no
hi ha cap inconvenient. No ho sé.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta, el Grup Parlamentari Socialista, si tots els
diputats ja són aquí, pensam que s’ha de seguir l’ordre del dia
aprovat. El canvi es feia perquè hi havia diputats o diputades
que no hi eren.

LA SRA. PRESIDENTA:

La veritat és que el que passat és que hem tengut una
Diputació Permanent i abans de la Diputació Permanent, jo
personalment he parlat amb tots els grups parlamentaris i els he
comunicat el que passava amb aquest vol. Ja s’havia decidit que
alteraríem l’odre del plenari, vostès m’havien donat la seva
autorització i s’havia avisat a la gent que volia venir a
presenciar el debat de caça que començaríem per la caça, i això
és el que diu la portaveu del Grup Popular.

Després hi ha la diputada que du les primeres esmenes de
caça i pesca i a causa d’això, consideram que l’hem d’esperar i
no començarem sense ella. 

Començaríem, si no tenen inconvenient, pel segon plenari.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sra. Presidenta, en tot cas no estam d’acord amb el canvi de
l’ordre del dia. Consideràvem que era perquè hi havia una
diputada que no hi era, però si ara hi som tots, pensam que
hauríem de seguir l’ordre del dia així com estava establert.

No hi són de cap de les tres lleis i seran de les tres lleis, per
què no ho entenen?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta, nosaltres ens reafirmam, si esperam que
venguin tots els diputats i diputades absents, no té cap sentit
modificar l’ordre del dia aprovat. Nosaltres a la Junta de
Portaveus de la Diputació Permanent li hem donat el vistiplau
perquè hi havia la possible absència d’un determinat nombre de
diputats. Però si ara resulta que hem d’esperar que vengui
tothom, no té cap sentit modificar l’ordre del dia. Aquest és el
nostre criteri.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Esperarem 15 o 20 minuts i ja començarem el
plenari. Ja els diré com queda l’ordre del dia d’avui. D’acord?

Aquesta sessió queda suspesa fins que tornem a començar.
Serà a les 11.30 hores.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears relativa a Any Villangómez.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears relativa a Any Rosselló-Pòrcel.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia. Començam la sessió plenària d’avui i primer de tot
la secretària primera farà lectura de dues declaracions
institucionals que han estat consensuades amb tots els grups
polítics.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

“Declaració Any Villangómez.

El Parlament de les Illes Balears, en el centenari del
naixement del poeta eivissenc Marià Villangómez i Llobet, vol
deixar testimoni del seu reconeixement i expressar la
consideració d’aquesta cambra que representa els pobles de les
Illes Balears.

Marià Villangómez destacà fonamentalment com a poeta. La
seva obra poètica constitueix la màxima expressió de la poesia
eivissenca, el paisatge d’Eivissa, la seva gent, la societat
eivissenca cobren una vida nova en l’obra villangomeziana. El
poeta de Terra i somni, dels Sonars de Balanzat, del Cop a la
terra, ens proporciona camps plens de vigor, d’energia i alhora
de fina harmonia. Villangómez és un poeta capaç de captar les
vibracions més íntimes de l’ànima colAlectiva d’Eivissa i amb
ella, de les Illes Balears.
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Encara que el poeta consideràs el seu teatre com una part
menor de la seva producció literària, també hi destacà tant pel
que fa a l’obra pròpia, com a les versions d’autors com
Shakespeare, o de la refosa d’obres procedents de la tradició
popular. 

Juntament amb el valor de l’obra literària de Marià
Villangómez, hem de destacar la seva trajectòria cívica.
Villangómez al llarg de la seva vida deixà testimoni de la seva
voluntat d’excelAlència en la seva tasca com escriptor i per açò
treballà per una llengua depurada, pulcra, excelAlent. El català
de Villangómez procedeix d’un autèntic treball d’orfebreria i
assoleix unes cotes molt elevades d’excelAlència lingüística. I al
costat de l’autoexigència com escriptor, Villangómez va sentir
al llarg de la seva vida una profunda inquietud pel futur de la
llengua catalana i de la cultura pròpia de les Illes Balears. 

El seu exemple cívic i la seva excelAlència com escriptor, li
valgueren reconeixements múltiples, que van des del Doctorat
Honoris Causa per la UIB, fins a la Medalla d’Or de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, passant pel Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes o la Creu de Sant Jordi, als
quals volem sumar el reconeixement del Parlament de les Illes
Balears en el centenari del seu naixement.”

(Aplaudiments)

“Any Rosselló-Pòrcel.

El Parlament de les Illes vol recordar que fa just cent anys,
l’any 1913 naixien a les illes dos grans extraordinaris poetes,
Marià Villangómez ho feia a la Vila d’Eivissa i Bartomeu
Rosselló-Pòrcel al Puig de Sant Pere, el barri mariner de la
Ciutat de Mallorca.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel morí tuberculós l’any 1938 als 24
anys i això no obstant, tot i que breu, és autor d’una obra poètica
fulgurant, tota ella publicada en tres opuscles: Nou poemes
(1933), Quadern de sonets (1934) i Imitació del foc (1938), poc
després de la seva mort. Tots tres opuscles, no més de 50
poemes, foren aplegats en un sol volum: Obra poètica (1949).

Malgrat la brevetat de la seva producció poètica, com no
podia ser d’altra manera en una existència dissortadament breu,
Rosselló-Pòrcel és tal com l’anomena Josep Maria Llompart, el
primer poeta mallorquí rigorosament contemporani. Els seus
versos, els seus poemes són d’una bellesa excepcional, d’una
intensitat que frega la perfecció i obriren el pas a altres poetes
vers la modernitat. 

I és per aquests motius que el Parlament de les Illes Balears
vol fer palès el seu reconeixement a la figura del poeta
Bartomeu Rosselló-Pòrcel.

Per tot plegat, el Parlament de les Illes Balears s’adhereix a
la commemoració que diferents entitats promouen del centenari
del naixement del poeta Bartomeu Rosselló-Pòrcel, tot sumant-
se al reconeixement del seu llegat i a la reivindicació de la seva
memòria.”

Gràcies, Sra. Presidenta.

Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei
RGE núm. 7172/12, presentada pel Consell de Mallorca, de
modificació  de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de caça i pesca
fluvial i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre,
de mesures tributàries i econòmicoadministratives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara, si els sembla bé, al segon debat que teníem fixat
per al dia d’avui, al segon plenari, el dictamen de la Proposició
de llei RGE núm. 7172/12, de modificació de la Llei 6/2006, de
12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial, i modificada per la Llei
6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i econòmica
administratives.

En lloc de passar al debat de les esmenes, passaríem al debat
dels vots particulars. Els vots particulars mantinguts pel Grup
Parlamentari MÉS, sembla que es retiraran un seguit d’esmenes,
de vots particulars que s’havien fet. Jo els diré els que ens
havien posat i eren: a l’article primer, apartat 1 esmena 4252/13;
apartat 5, esmena RGE núm. 4255/13; apartat 6, esmena RGE
núm. 4256/13; apartat 7, esmena RGE núm. 4259/13; apartat 8,
esmena RGE núm. 4260/13; apartat 13, esmena RGE núm.
4263/13; apartat 14, esmena RGE núm. 4264 i 4271/13; apartat
21, esmena RGE núm. 4269/13; i apartat 22, esmena RGE núm.
4242/13.

I els mantinguts pel Grup Parlamentari Socialista: a l’article
1, apartat 6, esmena RGE núm. 4256/13; apartat 7, esmena RGE
núm. 4258/13; apartat 9, esmena RGE núm. 4261/13; apartat 14,
esmena RGE núm. 4264/13; i apartat 24, esmena RGE núm.
4243/13; a la disposició addicional quarta bis, esmena RGE
núm. 4245/13.

Torn a favor dels vots particulars mantinguts pel Grup
Parlamentari Socialista. Per a la seva defensa té la paraula el
diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Canvia un poc la idea que tenia
aquest diputat de la defensa de les esmenes, bàsicament, que és
allà on nosaltres pensam que tenim és per defensar de cara a
l’aprovació d’aquesta llei, que ja dic i anuncii que tendrà bastant
de suport, és una llei que a pesar d’un inici de tramitació bastant
complicat, diríem que ha arribat a un cert grau de consens, com
veurem, en aquest debat i en el posterior.
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Però permetin-me que en primer lloc, senyores i senyors
diputats, destaqui que em sent especialment responsable en dies
com avui d’haver d’intervenir des d’aquesta tribuna, dies de
creixent descrèdit de la política, ja que fa pocs dies, tots saben,
que el Sr. Bárcenas ha provocat un terratrèmol polític pel qual
seguim sense respostes. Per tot plegat, ens hem de sentir més
responsables i ser estrictes en la nostra tasca i especialment
transparents en la gestió. Per això no és dolent que arribem avui
amb una feina feta de cercar el consens, que tant de bo ajudi a
retornar la confiança en la política.

Com ha anunciat la presidenta, aquesta intervenció serà
breu, ja que els vots particulars que es mantenen tampoc no són
molts. A l’article primer el punt 6, a l’article primer el punt 7,
a l’article primer el punt 9 subapartat 3, a l’article primer el punt
14 subapartat 3, a l’article primer també el punt 24 i nou
subapartat bis, i la nova disposició addicional sisena que ha
introduït una esmena del Grup Parlamentari Popular.

Vull anunciar en primer lloc que el vot particular RGE núm.
4256/13 presentat per aquest grup parlamentari es retirarà.

Pel que fa al RGE núm. 4258, va en coherència amb les
esmenes que hem presentat i que defensarem en el torn
corresponent. 

Pel que fa als vots particulars que afecten l’article primer,
punt 24 i article primer, punt 9, ambdós articles donen facilitats
als caçadors a no portar documentació al damunt o a lliurar-se
de la sanció que els correspondria per infracció lleu per no dur-
la damunt. Nosaltres creim que això afavoreix un mal hàbit, per
tant, hem mantingut aquest vot particular sobre les esmenes del
Grup Popular que han modificat aquesta llei.

I finalment, el RGE núm. 4245/13, el Grup Parlamentari
Popular pretén introduir una nova disposició addicional que
faculta els consells a modificar deficiències, inconsistències o
errors materials en límits i superfícies a expedients de vedat. Tot
i que reconeix que donarà audiència als afectats, pensam que
així com està redactada aquesta disposició addicional nova
introduïda, pensam que no dóna suficients garanties que puguin
ser afectats per aquests canvis, per aquestes correccions que es
faran amb l’argument d’un error material, d’una deficiència, o
d’una inconsistència. Per tant, en aquest sentit mantendríem el
vot particular.

Això és el que havíem d’anunciar nosaltres respecte els vots
particulars i amb aquest anunci don per feta aquesta defensa. Al
debat sobre les esmenes, pens que podrem tenir un debat més a
fons sobre allò que pensam definitivament sobre aquesta llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn a favor dels vots particulars mantinguts. Per part del
Grup Parlamentari MÉS intervé el diputat Sr. Antoni Alorda,
per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i senyors
diputats. Certament s’ha capgirat com volíem fer nosaltres el
debat. La veritat és que tot es mescla, perquè alguns dels vots
particulars que aquí es plantegen van lligats amb les esmenes i
seran retirats si s’aproven les esmenes, per tant, és un debat un
poc estrany, però mirarem de participar-hi.

En primer lloc volem saludar a tots els membres de les
associacions de caçadors i federacions que hagin pogut venir
avui. Comprenem que és un tema sensible i en el qual hem de
mirar de procurar tractar-lo amb tota la capacitat de consens i
d’interès per part d’aquesta cambra, una cambra que hauria
d’estar obsessionada per dur a les institucions allò que passa en
el carrer, els debats socials. Avui hi ha veritable terratrèmol
polític, es parla a tots els cafès i a totes les ciutats del que passa,
i aquest parlament sembla que no troba la manera, no troba els
camins i es refrega dins el descrèdit institucional de no saber dur
com afecta el finançament irregular dels partits, com afecta
poder posar el cap d’un ministre de Justícia com a contrapès a
silencis, no troba com parlar d’una simfònica que agonitza. I
partirem tot l’estiu, sense parlar de temes que tenen una
demanda social realment important.

Hem de parlar de l’ordre del dia que avui se’ns apunta, ha
arribat la Llei de caça i per tant, nosaltres hi farem la nostra
aportació. Com s’ha dit també, aquest clima ha afectat la
tramitació d’aquesta llei curiosament i jo crec que
sorprenentment. Fins dijous passat no hem pogut reconduir fora
de les institucions el debat estricte de la llei. Nosaltres ho
lamentam i, Sra. Presidenta, si els sistemes formals que tenim
establerts, de ponència, de comissió no són útils, doncs hi
haurem de reflexionar, hi haurem de reflexionar, perquè la gent
creu que aquí feim molt de teatre i aprofitam poc per resoldre
els problemes dels ciutadans. I crec que si qualcú ho repara, i ho
he deixat escrit, reparés en la manera com hem tramitat la Llei
de caça, arribaria a aquesta conclusió.

Afortunadament -insistesc-, fora dels tràmits parlamentaris,
fora de la ponència i fora de la comissió, ara sí que hi ha hagut
un altre to, nosaltres ho celebram i del resultat d’aquest debat és
d’allà on podran sortir aquestes aproximacions que s’han fet.
Per exemple, ja puc anunciar que nosaltres dels vots particulars,
si se confirma, com estam convençuts que així serà, les
transaccions i les diverses aproximacions que hem fet, retirarem
el vots particulars 4252, 4255, 4263, 4271 i 4269. Han estat, ja
dic, procediments fets posteriorment, fins avui mateix, però
quan vàrem tenir la ponència, ponència on ve gent de les
distintes illes ens reunim i en cinc minuts es diu: “a totes les del
PP que sí, a totes les dels altres grups que no”, sense
justificació, sense parlar-ne i per endavant te’n vas Pereta, la
veritat és que no contribuïm a fer creure a la gent que aquí
parlam, que aquí debatem, que aquí utilitzam sanament i
constructivament les institucions.

Insistesc, hi ha hagut un canvi aquesta darrera setmana i
nosaltres creim que aquesta ha de ser l’actitud que entre tots
hem de ser capaços de transmetre als ciutadans, perquè el
descrèdit ens afecta a tots, a tots, a tots els grups polítics i a
totes les institucions. Per tant, les males praxis siguin d’uns més
que dels altres, després és tot el sistema que se’n sent
contaminat.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 94 / 16 de juliol del 2013 4065

 

Per tant, dit això, com deia el Sr. Bonet, el debat el tendrem
amb les esmenes o amb les aportacions que nosaltres hem fet i
no han estat recollides. I per tant, m’hi remet. Només vull
apuntar, i ja ho dic ara, crec que hauria estat bo, i ho vàrem
suggerir en comissió, encara que reconec que no vàrem fer cap
esmena i és un suggeriment que encara feim al Govern, de tenir
un text refós. Ara, de resultes de la proposició del consell que
ara aprovarem, més les esmenes que s’han introduït, tendrem
bàsicament dos textos de caça. És evident que recopilacions
com Notícias jurídicas i d’altres ajuden internet. Però tenir
textos de caràcter oficial que tenguin texts refosos, crec que
ajuden a tots els operadors a saber quina és la normativa vigent.

I ara tornarem tenir, com a tantes altres lleis, que tenen
articles a un lloc i en tenen a un altre. Crec que seria bo que es
fes aquesta feina del text refós. Si no es fa un text refós oficial,
com a mínim que es faci un manual oficiós per poder lliurar o
per poder tenir a l’abast de les associacions i dels caçadors,
perquè crec que farà molt més bon manejar-ho. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara en contra dels vots particulars abans defensats. Té
la paraula la Sra. Assumpció Pons del Grup Parlamentari
Popular, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
En primer lloc vull donar la benvinguda i agrair l’assistència de
tots els membres de les societats de caçadors, Federació Balear
i representants del món cinegètic. La seva presència aquí
demostra tot l’interès que suscita aquesta llei. I també molt
especialment a la consellera, Sra. Catalina Soler, impulsora de
la revisió i necessària actualització de la Llei de caça de Balears,
que seguidament ara tractarem.

En relació amb els vots particulars defensats pels grups
PSOE i MÉS, el Grup Popular anuncia que no els accepta i, per
tant, votarem en contra. Coincideix el Partit Socialista i MÉS
amb un vot particular contra l’esmena RGE núm. 4256 del
nostre grup, que regula els vedats particulars. Consideram que
està ben plantejada quan determina les superfícies mínimes en
terrenys d’un únic propietari, a Mallorca 25 hectàrees i a la resta
d’illes 20 hectàrees; o de diferents propietaris, a Mallorca 60
hectàrees i a la resta d’illes 50. I per a la caça major sempre,
entre 350 i 300 hectàrees.

També mantenim l’esmena RGE núm. 4258, sobre zones de
seguretat, tota vegada que està destinada a prevenir perjudicis.
Incorporam la RGE núm. 4261, que exonera haver de dur
documents quan sigui possible verificar-ho sobre el terreny.
També respectam la RGE núm. 4243, per evitar sancions en
casos d’oblit involuntari de la documentació preceptiva i creim
molt encertada l’esmena RGE núm. 4245 sobre impulsar l’ús de
les noves tecnologies, concretament de la cartografia digital per
a la correcció d’errors en els expedients dels vedats.

Tornen coincidir MÉS i PSOE en vots particulars contra
l’esmena RGE núm. 4264 i l’esmena de MÉS RGE núm. 4242,
que regula l’horari de caça. Permet la caça del tord i les aus
aquàtiques una hora abans de la sortida del sol i una hora
després de la posta del sol, esmenes que mantenim i que
incorporam al text, ja que responen a la realitat i a la pràctica de
la caça a les nostres illes.

Vull destacar d’entre les nombroses esmenes aportades pel
nostre grup, les RGE núm. 4265 i 4266, tota vegada que han
estat molt consensuades amb els actors afectats i preveuen les
actuacions necessàries per evitar danys i perjudicis a la
producció agrícola, ramadera o forestal d’una finca per les peces
de caça o per l’exercici de l’activitat cinegètica. A la vegada,
preveuen l’aplicació de mesures extraordinàries per al control
de les espècies que ocasionin aquests perjudicis. D’aquesta
manera, la Llei de caça es converteix en un instrument útil que
té en compte totes les realitats, les diferents sensibilitats i els
interessos que hi ha en joc, de vegades divergents, però que
precisen trobar el punt de convivència on tots puguin exercir els
seus drets a la vegada que són respectats els dels altres agents
que també hi intervenen.

La caça és tot un món, amb unes peculiaritats i unes normes
de funcionament que cal conèixer i cal valorar. Com afirma el
president de la Federació balear de caça, el Sr. Jaume Ripoll, la
caça l’hem d’entendre com un esport on s’ha de cercar, trobar,
abatre, capturar i endur-te’n una peça, no és el simple fet de
matar, és tot un procés que no es pot simplificar en matar,
perquè abans hem cuidat, repoblat, alimentat, i després hem
seguit tota una actuació fins aconseguir una peça.

El nostre grup manté totes les esmenes incorporades al text
i rebutjaríem els vots particulars.

Des del nostre grup, consideram que hem arribat a un bon
text final, de manera que compartim plenament els objectius i
els principis inspiradors d’aquesta modificació de la Llei de
caça a Balears, perquè modernitza els conceptes de gestió; té en
compte la transferència de caça als consells insulars, que ha
afectat aspectes estructurals tant d’ordenació com d’aplicació
del març legal, per tant resol possibles conflictes competencials.
També aclareix i simplifica diferents tràmits i pondera molt
millor el règim sancionador.

I finalment, agrair les aportacions que han fet possible
arribar a acords en aquest ple, especialment l’assessorament dels
funcionaris d’aquesta casa i també dels tècnics en matèria de
caça, tant del Consell de Mallorca com del propi Govern.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ara tenim un torn de rèplica de cinc minuts per als grups
que vulguin fer ús del torn de rèplica. El Grup Parlamentari
Socialista? No en vol fer ús. El Grup Parlamentari MÉS?
Tampoc no en vol fer ús.

Contrarèplica del Grup Parlamentari Popular? No.

Idò, donaríem per acabat aquest debat i començaríem amb
el debat de les esmenes.

Passarem seguidament al debat del dictamen de la
Proposició de llei RGE núm. 7172/12, de modificació de la Llei
6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial, i
modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i econòmicoadministratives.

Passam al debat de les esmenes, mantingudes a la Proposició
de llei, RGE núm. 4179, 4181 i 4184/13, presentades per la Sra.
Margalida Font i Aguiló. Per a la defensa d’aquestes esmenes
intervé la diputada, la Sra. Margalida Font i Aguiló, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. També donar la benvinguda aquí a tots els assistents,
que és una prova inequívoca de l’interès que suscita aquesta
modificació d’aquesta llei.

Ara, fent ús del meu torn en aquest debat, començaré fent
una breu i general introducció sobre aquesta proposició de llei
que avui debatem en el si d’aquest plenari. Som davant una
proposició de llei que, entre d’altres coses, permetrà als nens i
a les nenes de 8 anys anar a caçar, tot i que és cert que només
quan es tracti de pràctiques sense armes de foc i sempre
acompanyats d’un adult amb autorització paterna, una
proposició de llei que pretén, per ser més exactes, dóna
cobertura legal a l’activitat com a caçadors a nens i nenes de tan
sols 8 anys.

Per altra banda, també la norma proposada marca per caçar
amb armes que hauran d’esperar fins als 14 anys i haver
obtingut la llicència d’armes, però, a diferència del que passa
ara, ja no caldrà que vagin acompanyats d’un dels pares o tutors
fins al 18 anys, sinó que ho podran fer en companyia d’un adult
que hagi estat autoritzat per aquests.

Podríem dir que aquestes són les principals novetats que
desenvolupa aquesta proposició de llei, recordar que a l’anterior
norma es definia l’edat dels 14 anys a partir de la qual es podia
caçar, ara, en canvi, es permetrà que els nens i nenes ho facin a
partir dels 8, si bé és cert que, encara que no parlam d’armes de
foc, en aquesta edat no és menys cert que parlam d’una activitat
que sens dubte requereix un grau cert de maduresa.

Anunciar que compartim i donarem suport a totes les
esmenes presentades que van en el sentit de mostrar la temença
de considerar com a caçadors a infants de 8 anys, entenem que
és desmesurat i excessiu i que, a més, puguin exercir totes les
accions que constitueixen l’exercici de la caça, sense acomplir,
com a mínim, algun dels requisits que es demanen a partir dels

14 anys. Aquí em sembla que és un poc incoherent; la norma
proposa que per ser caçador, si tens més de 14 anys, has de tenir
una llicència, la qual cosa comporta, com tots podem entendre,
uns tràmits i una sèrie de gestions per poder aconseguir aquesta
llicència. Per contra, si tens 8 anys, doncs basta que
acompanyis; és a dir, no pots acompanyar si tens més de 14
anys, i has de tenir, perquè has de tenir títol, però si ets menor
sí que pots, perquè no necessites cap tipus de llicència.

Vull deixar clar i manifestar, així mateix, que la nostra idea,
la nostra postura no és prohibir l’acompanyament de la caça,
continuam pensant que es pot inculcar aquesta activitat als
nostres joves, però creim que s’hauria de fer, que s’hauria
d’intentar cercar una fórmula intermèdia on es recollís la figura
dels acompanyants i que aquests, si fossin menors de 14 anys,
posar per cas entre 10 o 12 anys i que siguin autoritzats a
acompanyar, a veure com es caça, aficionar-se. L’edat que es
proposa a la llei, 8 anys, ens pareix una decisió totalment
desencertada.

Coincidim amb les opinions que hi ha altres maneres
d’introduir els infants en el món de la caça, de transmetre
tradicions de pares a fills, o tanmateix de padrins a nets, aquesta
llei no parla d’anar introduint poc a poc els nens i les nenes a la
caça, parla directament de fer-los partícips d’aquesta i, a més,
activament. Això pot arribar a dur, farà que a qualque moment
precís sigui l’infant qui haurà de matar la seva captura.

Fetes aquestes inicials pinzellades, aquestes primeres
valoracions sobre aquesta llei, voldria primerament fer esment
que ha estat el Consell de Mallorca qui ha impulsat, en exercici
de la seva iniciativa legislativa la tramitació parlamentària de la
millora i actualització d’aquesta llei de caça balear; és positiu,
la nostra valoració és positiva que sigui el proponent d’aquest
canvi, que aquesta modificació la impulsi l’administració
competent, un consell, en aquest cas el Consell de Mallorca, i
que hagi pogut reunir el suport de la resta de consells, així com
el del Consell Cinegètic Interinsular. Per tant, una proposició
que ja ve amb una tasca de consens i diàleg important i
significativa.

L’any 2006 va ser publicada la primera llei pròpia de la
nostra comunitat, la norma precedent era, com tots vostès
recordaran, una llei d’àmbit estatal aplicada des de l’any setanta
i, certament, aquesta llei va venir a cobrir un buit que hi havia,
actualitzar una matèria que, com he dit abans, a l’Estat sols està
regulada per una llei del setanta, pel que fa a la caça, i per una
llei del 1942 pel que fa a la pesca fluvial.

Coincidint amb l’entrada en vigor de la reforma de l’Estatut
d’Autonomia, l’any 2007, es va modificar per primera vegada
aquesta llei, la Llei del 2006, per corregir alguns errors i algunes
imprecisions que es varen detectar, una primera modificació que
va ser aprovada, vull recordar, per unanimitat, en aquesta
cambra.
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Malgrat que es pugui pensar que una llei relativament
recent, com la del 2006, no té molts de motius per ser
modificada, hem de dir que és de justícia i raonable reconèixer
que les circumstàncies han canviat, sobretot i com a una
principal argumentació és l’adaptació del nou sistema
competència, amb el qual evidentment nosaltres hi estam
d’acord. La tramitació parlamentària d’aquesta llei, a la seva
fase inicial en ponència, diríem, si m’ho permeten dir, que ha
estat ambigua i un poc problemàtica, tal i com queda reflectit al
Diari de Sessions de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial d’aquest parlament, celebrada el dia 5 d’aquest mes,
on, de forma precisa i clara, queda palesa la manca de voluntat
d’arribar a acords per part del Grup Parlamentari Popular en
ponència, i l’aprovació en bloc de les esmenes presentades pel
seu propi grup parlamentari, sense donar cap tipus d’explicació,
aclariment o comentaris, això és una bona prova del que dic.
Així com la impossibilitat d’arribar en aquesta fase de la
tramitació a acords sobre esmenes presentades per l’oposició,
que clarament tenien la possibilitat de ser transaccionades o
resoltes en ponència. Però evidentment no va ser aquesta la
dinàmica que es va seguir, per tant es va arribar a la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació sense la feina de ponència
prèviament feta.

Aquesta diputada que els parla ha presentat sis esmenes a la
proposta de llei, i de la mateixa forma o manera que he volgut
significar la poca predisposició de consens i diàleg a la
ponència, tal i com es pot entendre, després de la lectura de
l’acta de la comissió corresponent, faré una consideració, una
valoració positiva en el sentit de valorar l’interès d’apropar
postures per part del Partit Popular a la reunió mantinguda
abans de la comissió. Si bé és cert que no entenem massa bé per
què no varen ser ja aprovades a ponència i ho varen voler fer a
una reunió posterior, bé, sigui com sigui, el text recollirà
almanco tres de les nostres propostes presentades.

I seguim amb la motivació que avui puguin ser aprovades la
resta de les nostres esmenes, que pas tot d’una a detallar-les. La
primera esmena a la que faré referència, la RGE núm.
4179/2013 la mantendríem, mantendríem la redacció de la
norma anterior perquè pensam que no és necessari ampliar els
horaris de caça; la seva proposta va en la direcció d’ampliar
aquests horaris en el cas de la caça del tord. No entenem per què
es vol canviar la proposta de l’anterior norma, que no veim
tampoc la necessitat de fer-ho i per tant mantindria la redacció
de la llei originària, tal i com està, en lloc de modificar-la.

La segona esmena, que aquesta sí que ja va ser acceptada i
en vull fer menció, és la idea d’establir o proposar fixar un grau
d’alcoholèmia; aquesta esmena, com he dit, ha estat
transaccionada i acceptada la idea que això és regularia
reglamentàriament.

L’esmena 4181/2013 mantindria la redacció de la norma
anterior i va en el mateix sentit que hem explicat a l’esmena
4179, és a dir, no ampliar els horaris de caça.

L’esmena 4182, aquesta també ha estat acceptada, fa
referència al tema de l’enllepolidor, i ha estat acceptada. Per
tant, res més a dir.

L’esmena 4183 que vàrem presentar, també ha estat
acceptada i per tant la passaríem.

I per acabar, diríem que l’esmena 4184/2013, que mantenim,
fa referència a la renovació dels titulars amb un mínim de
llicències. Mirin, la nostra idea, malgrat d’anar sempre en la
línia de donar totes les facilitats possibles, la nostra idea, com
deia, és que no poden quedar exempts de proves i cursets,
cursets d’actualització com a mínim, i que informin sobre la
normativa.

En resum, mantenim les esmenes 4179/2013, la 4181/2013
i la 4184/2013, que avui hem tornat a defensar amb l’intent que
la voluntat expressada pel Partit Popular, d’arribar a acords amb
una actitud oberta a la incorporació d’esmenes presentades,
manifestada per la portaveu del Grup Parlamentari Popular,
tengui continuïtat en seu parlamentària.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al debat de les esmenes mantingudes a la
Proposició de llei, RGE núm. 4228, 4231, 4232, 4233, 4234,
4235, 4236 i 4237/13, presentades pel Sr. Antoni Pastor i
Cabrer. Per a la defensa d’aquestes esmenes intervé el mateix
diputat, el Sr. Antoni Pastor, per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I intentaré no esgotar el meu
torn d’intervenció, per a sobretot posar damunt la taula quins
han estat els motius pels quals hem presentat aquestes esmenes
a aquesta llei. Els companys que m’han precedit ja han dit que
possiblement la tramitació d’aquesta llei no ha estat la més
idònia, però que al final, poc a poc, s’ha anat component.

Vull destacar en aquest cas perquè s’ha anat arreglant la
situació i vull destacar la capacitat, en aquest cas, del conseller
Company i també, com no, de la consellera, Sra. Soler, a qui
vull aprofitar per donar la benvinguda.

Senyores i senyors diputats, avui crec que ens trobam davant
un dia important per a un sector, jo diria estratègic i important
també per a la nostra societat, que és el món de la caça. Vull
aprofitar també per donar la benvinguda a tots els colAlectius que
avui ens acompanyen. Pens que avui hem perdut o perdem o
podríem perdre una oportunitat del que realment podríem fer per
al món de la caça; crec que dignificar i sobretot fer entendre a
la nostra societat la importància que té el món de la caça crec
que és una de les tasques que les administracions ens hauríem
de proposar i hauríem de dur endavant, si més no ens hauríem
de fer la pregunta de per què avui estam amb aquesta
modificació i, una vegada feta la lectura, de la qual volem
destacar els aspectes positius que té aquesta reforma, pensam
que el gran objectiu d’aquesta llei és canviar el sentit del que
fins ara havia estat la caça.
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Ho volem convertir en un esport, ho volem convertir en un
esport i nosaltres amb això no hi podem estar d’acord. Crec que
aquest serà un dels punts que difícilment ens podran fer arribar
a un consens que seria desitjable per part de tota aquesta
cambra, i crec que avui es posaran de manifest les diferències
que hi ha en aquest sentit, però crec que el més preocupant és
que no només aquestes diferències són dins el món polític o, en
aquest cas, dins el món parlamentari, sinó que aquestes
discrepàncies són dins els propis colAlectius. Crec que això és el
primer punt que m’agradaria destacar i tal volta serà amb el que
perdi més temps.

És a dir, les diferències sobretot de concepte no només són
aquí, no només a les Illes Balears, és a dir, quan un agafa
documentació i es posa a llegir les diferències de criteris i de
parers en aquest sentit, s’adona que arreu de tot l’Estat,
precisament dins el món associatiu de la caça hi ha aquesta
diferència: la caça ha de ser un esport, sí o no?

Al nostre entendre, no podem convertir la caça en una
competició, crec que és una cosa que hauríem de tenir molt
clara, el nostre propi Estatut d’Autonomia i la pròpia
Constitució fan una gran diferència també del que és, en aquest,
esport, i el que és caça. I també ens podríem fer una pregunta:
per què la iniciativa en aquest cas de dur o de la reforma de la
Llei de caça, prové de la consellera de Medi Ambient i en
aquest cas en el Parlament hem negociat amb el conseller
Company, de Medi Ambient, i per què no ho hem fet en aquest
cas, amb el Sr. Delgado, en aquest cas, qui té la competència
d’esport.

Crec que la resposta seria bastant simple, el mateix govern
considera que la caça és una activitat lligada clarament, i així ha
de ser, al medi ambient. La caça hem de dir que, com a altres
sectors de la nostra societat, no està passant pels millors
moments, és a dir, crec que són molts els colAlectius que avui
tenen dificultat; els canvis d’usos i tècniques agrícoles,
ramaderes i forestals, amb els canvis a l’hàbitat, en l’ús en
aquest cas, en ocasions obsessius dels productes fitosanitaris,
(...) major producció; el desenvolupament industrial o urbà, és
a dir, o les grans infraestructures fan que el món de la caça passi
per moltes dificultats. Aleshores crec que avui la gran obsessió
en aquest cas d’aquesta llei i de les mesures que prendran les
diverses administracions en les seves competències, hauria de
ser de fer entendre a la societat la gran importància per a la
sostenibilitat del medi ambient que tenen els caçadors i el món
de la caça.

Vostès veuran que aquestes esmenes que he presentat, amb
moltíssimes dificultats pels mitjans que tenim, doncs van
encaminades en aquest sentit, i en aquest cas vull agrair les
esmenes que han estat acceptades durant la tramitació i nosaltres
mantendríem la resta. Van encaminades en dos sentits: un és, ja
ho he dit abans, sobretot diria que és per a nosaltres el més
important, no considerar la caça com a un esport, no podem
considerar la caça com un aspecte de competició, que és el que
realment entenem nosaltres com esport. Les altres en els temes
de restriccions, pensam que les restriccions són bones no només
pel tema de la seguretat, sinó per la convivència que hi ha
d’haver necessàriament entre els caçadors i l’altra societat, en
aquest cas la societat civil, perquè les discrepàncies, les
molèsties, els abusos que es puguin fer van en decadència, en
aquest cas, sobretot en desprestigi del món de la caça; és a dir,

és ver que no es pot generalitzar, però pensam que com més
mesures de protecció hi hagi més en aquest cas hi haurà
convivència entre la gent que no és aficionada a la caça i la gent
que sí.

Després n’hi ha algunes que no s’accepten en la seva
totalitat, que és el tema del registre; nosaltres pensàvem que hi
havia d’haver un registre autonòmic, però en aquest cas el
conseller ens va dir que serien registres insulars. Res a dir, és a
dir, agraïm..., pensam que els registres són importants i
necessaris.

I després n’hi ha una que tal vegada serà difícil d’entendre,
que és l’eliminació en aquest cas d’una bonificació que du un
apartat de la llei, m’explicaré. És a dir, pensam que en aquest
cas si realment volem potenciar la caça i no les federacions,
aquestes bonificacions haurien de ser amb caràcter general i no
amb caràcter particular, només intentant fer que la gent, en
aquest cas, es federi. És a dir, aquestes diferències que hi ha en
aquesta llei o que marca aquesta llei marcarà encara més les
diferències que hi pugui haver dins els mateixos sectors de la
caça, i crec que l’important seria anar apropant postures.

Agrair en aquest cas la tramitació així com ha anat, la
capacitat que han tengut tant la consellera del consell insular
com el conseller per arribar a acords i esperem, ja no tenim
massa coratge, però que durant la tramitació, en aquest cas del
plenari, encara es pugui fer qualque tipus de transacció o que es
pugui recollir algun dels nostres suggeriments. Nosaltres
mantendríem la resta de les esmenes que no han estat
acceptades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passam al debat de les esmenes, mantingudes
a la proposició de llei, RGE núm. 4185, 4186, 4187, 4188, 4189,
4190, 4191, 4192, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200,
4201, 4202, 4203 i 4204/13, presentades pel Grup Parlamentari
MÉS. Per a la defensa d’aquestes esmenes intervé per part del
Grup Parlamentari MÉS el Sr. Antoni Alorda, per un temps de
deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Certament queden esmenes, però
també vull apuntar i subscriure molts dels comentaris que ja
s’han fet sobre el valors de la caça i sobre, també, les precisions
que s’han fetes a aquesta llei i que majoritàriament també hi
donarem suport, com saludam que la mateixa iniciativa
legislativa hagi sortit del consell, per tant, la feina que han fet
prèviament.

Per tant, malgrat aquest gruix de vots favorables hi ha més
discrepàncies que les que hi va haver l’any 2006, i alguna de
fons, que evidentment seran les que avui tocaré i que no vull
que s’oblidi evidentment tota l’altra part, però crec que el que
avui hem de defensar són les nostres esmenes.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 94 / 16 de juliol del 2013 4069

 

En primer lloc, i ho apuntava el Sr. Pastor, una de principis
sobre la definició del que és la caça, és un debat que podria
semblar d’acadèmics, de diccionaris més que de legislador, però
que evidentment té conseqüències. El PP insisteix, com ja ho
feia a la llei de 2006, les coses com són, que la caça és una
activitat esportiva, però aquesta idea que la caça és bàsicament
un esport nosaltres no ho veim així, i creim que és el moment de
canviar-ho. Naturalment que aquesta activitat té un vesant
esportiu, això no ho discuteix ningú, però no és ni de lluny el
que caracteritza aquesta activitat de temps ancestrals. De fet, els
diccionaris no defineixen la caça com a una activitat
directament esportiva ni l’ordenament jurídic. S’ha recordat que
l’Estatut té la caça a un apartat diferent del que té l’esport i el
Govern, com també s’ha recordat, no l’ha residenciada mai a
esports sinó a medi ambient, encara ara, avui, és qui ho ha
tramitat per part del Govern.

Però aquest parlament, Sra. Presidenta, aquest parlament, la
Mesa del Parlament, va derivar el debat de la proposició no de
llei cap a la comissió que tracta els temes de medi ambient i no
cap a la comissió parlamentària que tracta els temes d’esports.
Per tant, nosaltres mateixos, per la via dels fets, acceptam -
entenem, perquè ho entén tothom- que realment no es tracta
d’una activitat estrictament esportiva, sobretot esportiva, sinó
que és una activitat d’una altra característica molt més àmplia.

Per tant, per què el PP insisteix tant que és un esport? És
elemental, per reforçar el paper de la Federació de Caça, una
federació que vull d’entrada reconèixer la seva missió social,
com totes les federacions esportives, que ningú no ho nega, però
que s’hauria de circumscriure, que hauríem de reconduir cap al
vessant estrictament esportiu que és restringit i que no és el
conjunt de l’activitat. L’exemple, amb la pesca esportiva, que
no, una cosa és una confraria de pescadors i l’altra la Federació
de Pesca. 

És una esmena que, per tant, recollim a més de la part social
la recollim d’associacions de caçadors que defensen la llibertat
d’associació i que volen evitar tractes de favor. Ens ha semblat
raonable i per això enllacen un grapat d’aquestes esmenes que
s’han citat que a distints punts de la llei tocam aquest aspecte.
Alguna cosa s’ha introduït, i ho saludam, alguna cosa s’ha
canviada dins la llei, però no, no s’ha fet el gir que nosaltres
demanàvem. 

També a nivell de definicions hem volgut mantenir la
congruència de dir per tot el text el nom de cabra, de la caça de
cabres amb cans i llaç, ha estat un debat sobre si hi havia de ser
aquest el nom o no, finalment pareix que s’acceptarà una
transacció que proposam a l’esmena 4186 que quedi, perquè ja
la vàrem introduir a una altra part de l’articulat, aquesta
denominació. Si després pareix que sí que hi ha un canvi dins
l’associació per canviar el nom de la modalitat evidentment tot
d’una que això ho facin doncs ens hi adaptarem, però avui
aquest és el nom que té l’associació i, per tant, pareix que hauria
de ser congruent que aquest fos el nom que té la llei.

També sembla que s’ha acceptat la transacció o la precisió
que els enllepolidors no tenen necessàriament l’objectiu de
caçar-hi, ens alegram, i arribam aquí al punt de major
discrepància, com ha apuntat també la Sra. Font, que és l’edat
del caçar. Aquí no s’ha produït cap aproximació ni una. Des del
nostre grup pensam que els canvis socials conviden a repensar
l’edat dels caçadors. En aquest sentit vàrem establir el 2006
l’edat per caçar amb armes de foc els setze anys, però per a la
resta de caça els catorze. Nosaltres hem proposat els setze anys.

De totes maneres, aquesta no ha estat el principal punt de
discrepància, que en aquest hi ha una discrepància, però l’hem
admesa, el tema és la introducció dels joves caçadors, com ens
deia la Sra. Soler, per parlar dels nins de vuit a catorze anys.
Nosaltres no volem considerar els nins de vuit a catorze anys els
joves caçadors, creim que és un error, creim que tractar un nin
o una nina de vuit anys a aquestes edats donar-los totes, totes les
accions de la caça, que és el que deim d’ençà de la presentació,
és un error. Totes, no. 

Podem regular, i ho hem ofert així, la figura de
l’acompanyant del caçador. Diguem què pot fer un
acompanyant i què pot fer el caçador, però equiparar totes les
activitats que pot fer el caçador a un nin de vuit anys quan a
qualsevol de catorze, de quinze, de vint-i-vuit, de trenta, de
cinquanta se li demana tota una sèrie de requisits, se li demana
papers, se li demana proves d’aptitud, no pot ni acompanyar,
hem hagut de regular els acompanyants precisament de les
cabres amb cans i llaç perquè està regulat el nombre
d’acompanyants, i en canvi els nins i les nines de vuit anys
doncs no tenen cap mena de requisit.

Certament, hi ha hagut canvis culturals, amb bé i amb mal,
tot això sempre és opinable, però avui, en aquest segle, en
aquest moment del segle, creim que és inapropiat el que vostès
introdueixen en aquesta llei. I és una llàstima, jo crec que és una
llàstima, que acabi sent coneguda la revisió d’aquesta llei per
aquest element. Crec que no hauríem d’haver caigut en aquest
punt sinó que hauríem d’haver trobat una fórmula més raonable
i un canvi en aquesta definició, que jo crec que la figura de
l’acompanyant era molt més pròpia que la de l’article 6, que és
la definició dels caçadors.

Bé, també sobre els vedats hem proposat major
transparència davant els propietaris, amb alguna garantia que
seran notificats. Som ben conscients que a vegades és difícil
sobre els domicilis dels propietaris, però l’administració té
moltíssima informació, és bastant paradoxal que s’utilitzi la
privacitat de les dades que té l’administració per perjudicar qui
se suposa que defensa, que és per a no notificar-li que hi ha en
aquests moments una iniciativa per crear el vedat. Nosaltres
creim que sí i en qualsevol cas el que ja no ens pareixia absurd
és que si algú ha entrat dins un vedat sense saber-ho quan vulgui
sortir li facin pagar la revisió del Pla cinegètic. El Pla cinegètic
l’ha de pagar qui caça, no qui no vol caçar. 
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Per tant, creim que aquest càstig que fa el Partit Popular a la
gent que no vol que cacin dins la finca romp aquest equilibri
que hi ha d’haver. Nosaltres mantenim, i això crec que és un
principi de la llei inqüestionable, que la caça no és dels
propietaris, (...) i n’ha de poder apropiar-se qui la caça. Això és
un principi fonamental que ha de quedar clar, i hauria de quedar
clar fins i tot en altres aspectes i no només en la caça. Però això
també s’ha de comptabilitzar amb el coneixement i amb,
d’alguna manera, els papers que tenen els propietaris. Nosaltres
insistim en la notificació, en aquest punt no hi ha hagut
aproximacions, però creim que és un error, almenys, com a
mínim, no haver fet algun gest en aquest sentit.

Tampoc no hem quedat prou satisfets amb l’espinosa qüestió
de com es compatibilitzen els interessos agraris i els de la caça,
tot i que, bé, és una regulació en la qual ens abstendrem,
nosaltres preferíem la regulació actual, però també quedarà en
novetats que nosaltres mantindrem vots particulars.

Sobre els refugis de caça, i que va un poc en la mateixa línia,
ahir mateix sortia una informació que qüestiona el tracte que
tenen de les autoritats dels refugis. Per al nostre grup té sentit
que si l’administració considera que un determinat indret ha de
ser un refugi de caça per motius ecològics o per motius
científics es faci pagar als seus propietaris si no ha estat contra
el seu criteri. Aquí hi hauria d’haver molta diferència entre si
només es declara refugi de caça perquè ho volen els propietaris
per la seva comoditat, i aquí han de pagar, han de pagar una taxa
per aquest -diguem-ho així- privilegi de si és una decisió per
qüestions científiques o ecològiques, que en aquest cas tant si
estan d’acord com si estan en contra, aquí no haurien de pagar
perquè es fa el refugi per interès general.

En aquest sentit hem proposat transaccions en la comissió
perquè quedàs més aclarida aquesta distinció i no ho feim, diu
que si ho demana una comunitat científica, per exemple, que es
faci un refugi de caça i s’arriba a donar el refugi de caça pels
arguments d’una comunitat científica, bé, hauran de pagar.
Creim que en això el propietari pot no tenir-ne cap interès. En
canvi, estam d’acord que si un propietari vol aquesta situació
perquè no cacin a casa seva, doncs, així sí que és raonable que
hi hagi aquesta taxa.

Estam contents que s’hagi canviat els 100 metres de la partió
de la perdiu amb reclam, la veritat és que era una situació
bastant estranya els 200 metres, tots sabem quina dificultat hi
havia, i no sé si els 100 metres i tot és excessiu, però com a
mínim hi ha hagut un avanç en la nostra esmena i jo crec que és
un avanç psicològic que podrà ajudar a anar-hi més endavant. 

Després crec que amb la resta de punts no hem estat d’acord
amb les excepcions i s’ha apuntat també l’exigència de treure’s
el certificat d’aptitud per exercir la caça, sobretot quan et retiren
el carnet o per infracció greu. Nosaltres creim que sí que hi ha
d’haver les proves d’aptitud i com a mínim aquella fórmula que
hi havia que si no feies les proves hi havia una jornada
informativa, ens pareixia bé. Pareix que hi haurà una transacció,
nosaltres la permetrem i ens pareixerà un avanç, de donar uns
tríptics, un material informatiu, però el trobam insuficient. No
reclama res al caçador, nosaltres pensam que el caçador, com a
mínim, vagi a una jornada. Nosaltres, determinades generacions,
la veritat és que confiam molt en el coneixement que tenen del
medi, de les espècies i de moltes coses, hi ha una determinada

generació, amb la qual jo em compt, que ja no hi ha tant de
coneixement del medi, com a mínim arreu, com a mínim arreu,
i crec que la jornada informativa no la donaria mai per sobrera
a la gent que vol el carnet sense tenir el certificat d’aptitud. Hem
fet propostes també d’acostament en aquest sentit, no s’han
incorporat, doncs mantindrem l’esmena.

També se’ns diu que se’ns aprovarà... no hem estat d’acord
tampoc amb la modificació dels horaris de caça, ja s’ha apuntat,
i sobre la caça en estat d’embriaguesa -i acab, Sra. Presidenta-
hem demanat que es precisés què vol dir embriaguesa, i
nosaltres hem trobat que hi havia un element que tothom el té ja
molt per mà, que tothom el té bastant controlat, que és molt bo
de mesurar, que són les proves de trànsit. El PP ha fet una
aproximació que és que es regulés reglamentàriament, bé, de
cara al futur pot ser interessant, ho sabrem, però avui ens
quedam igual, i no sé, no hi ha reglament doncs no ho sabrem
què és o què no és embriaguesa.

Per tant, nosaltres demanàvem una transitòria que diu,
mentre els consells no diguin què és posem tràfic. No s’acceptat
tampoc, nosaltres acceptarem, permetrem la transacció que s’ha
fet entre el Grup Popular i el Grup Socialista al respecte, però
no retirarem la nostra esmena respecte d’aquest mínim. Per
paga, molts dels caçadors hauran anat a caçar amb cotxe, per
tant, creim que era bo poder establir aquest límit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... sí que acab, Sra. Presidenta- n’estudiaríem d’altres, però bé,
crec que aquest era raonable.

Bé, ja hem arribat a altres punts, jo crec que hem apuntat
tots els nostres, jo no insistiré, a més no tenc temps, que a
grosso modo hi estam d’acord i sí només una darrera referència
que trobam que seria oportú i necessari, com ja deia abans, una
disposició sobre el text refós, si no hi és, que s’articuli la
manera, però hauria de ser pràcticament, seria molt útil un text
refós després de tants de canvis de tants articles com aprovarem
avui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de les esmenes, mantingudes a la proposició
de llei: RGE núm. 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4215, 4216,
4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4225, 4226 i
4227/13, presentades pel Grup Parlamentari Socialista. Per a la
defensa d’aquestes esmenes intervé per part del Grup
Parlamentari Socialista el diputat Sr. Cosme Bonet, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, permetin-me saludar els representants dels caçadors
avui presents en el Ple del Parlament, en nom propi, en nom del
Grup Socialista i en nom de la nostra portaveu avui absent per
malaltia. 

Quan es va presentar aquesta proposició de llei en el
Parlament de les Illes Balears per a la seva presa en
consideració el passat mes de març, es va destacar d’aquesta
modificació de la Llei de caça que es tractava d’un text que
tenia en compte la realitat social i tradicional de la caça a les
Illes Balears així com la regulació dels interessos de caçadors,
pagesos i propietaris. Se’ns dubte si aquesta fos una declaració
d’intencions del que hauria de ser la modificació de la Llei de
caça de 2006 podríem compartir-ho i, de fet, després d’una
llarga i complexa tramitació, amb la incorporació de la gran
majoria d’esmenes parcials presentades, diria jo, podríem dir
que els diferents grups parlamentaris hem coincidit a considerar
necessària aquesta modificació de tant en tant, entre d’altres
coses, la situació institucional ha variat d’ençà l’any 2006; però
no només això, en set anys d’experiència els propis caçadors i
també les autoritats competents acumulen experiència suficient
per destacar quins aspectes necessiten modificació, necessiten
una actualització. 

La voluntat d’arribar a acords, tot s’ha de dir, no es va notar
en les primeres passes de tramitació, però s’ha observat un canvi
en positiu i per això hem de dir que les darreres setmanes hem
treballat intensament per arribar a un grau de consens notable
que ens permet afirmar avui que estarem a favor d’aquesta llei,
de la majoria de modificacions que planteja com a mínim.

Això no obstant, hem mantingut tota una sèrie d’esmenes
parcials i vots particulars que expressen les diferències que
encara avui mantenim i mantindrem en la proposta del Consell
de Mallorca i del Grup Popular que finalment es votarà,
esmenes parcials que segueixen la mateixa línia que vàrem
plantejar ja en el nostre posicionament inicial el dia de debat de
presa en consideració. 

En termes generals, i intentant fer-ne un resum inicial, diria
que amb les nostres esmenes hem pretès mantenir les mesures
de seguretat que ja existien a la llei de 2006, perquè pensam que
les normes relatives a la seguretat de les persones i de les
propietats són fonamentals quan es refereixen a la regulació
d’una activitat amb armes de foc; preocupació que en part
també han recollit les esmenes del PP, inspirades per la
Conselleria d’Agricultura en molts de casos, i que reflecteixen
la preocupació per protegir els interessos agrícoles, de vegades
en conflicte amb els interessos de les societats de caçadors. 

Un altre aspecte important per al Grup Socialista ha estat la
introducció d’esmenes de caire garantista, com explicarem, en
el sentit de preservar la deguda informació a propietaris afectats
per la declaració de vedats socials, com més endavant
detallarem. 

Finalment, i aquí sí que m’estendré un poc més, no hi ha
acord possible en el tema de permetre participar a infants a
partir de vuit anys en la caça exercint totes les activitats
inherents a ella en modalitat sense armes. Se’ns ha dit, com en
altres modificacions, que és una demanda dels colAlectius de
caçadors, per tota explicació. No pensam que aquest sigui un
argument principal, la legislació no es pot fer atenent les
demandes concretes de grups de pressió tal i com arriben, sinó
que s’han d’analitzar els interessos d’un determinat colAlectiu
incorporant els altres colAlectius que puguin estar afectats,
mirant per l’interès general. En aquest cas particular pensam
que per sobre de la petició dels caçadors o de la tradició a la
qual es pugui invocar hi ha els drets dels menors i la protecció
de la infància.

No està de més recordar algunes dades, a Espanya hi ha prop
de 13.400 menors, entre catorze i devuit anys, amb llicència
d’armes, majoritàriament per a caça. Una autorització especial
per a menors que dóna la Guàrdia Civil cada any, cada any en
dóna uns 4.150 i en denega uns altre 50. Hem de recordar que
les imprudències de caça costen la vida a una vintena de
persones cada any i també, evidentment, provoquen accidents.

Llegíem fa poc, “No hay cazador que no inculque la afición
a sus hijos y no hay cazador que no le deje tirar, es una
cultura”. Això ho assegurava, amb una experiència de molts
d’anys, el Sr. Javier Agundo, vicepresident de l’Asociación
Nacional del Arma de España, amb motiu de la polèmica de
l’autolesió amb arma de foc que va tenir el fill de l’infanta
Elena de Borbó, el Sr. Froilán, menor de 14 anys. Seguint amb
aquesta lògica que expressava el Sr. Angulo de l’Asociación
Nacional del Arma, que no ens sembla un bon exemple
precisament i no ha de ser un argument de pes, pensam, hem de
deixà constància de la preocupació que ens produeix el fet que
amb aquesta modificació de la llei donem una sensació o donem
una passa cap a la permissivitat.

Vàrem poder llegir també una opinió més raonable, en
aquest cas provinent de la Real Federación Española de Caza,
del seu secretari general, Sr. Santiago Ballesteros, aquest
afirmava que no tengo conocimiento, la gente tiene mucho
cuidado porque es lo que más quieren, los hijos, y se pone una
especial diligencia, con los hijos todo a su tiempo. Vaig notar
que el secretari general de la Federació Espanyola de Caça es
refereix que són els pares els que ensenyen als fills. 

Amb la modificació que introduïm avui tornam a ser més
permissius del que insinuava aquest dirigent de la Reial
Federació de Caça Espanyola perquè permetem que els infants
a partir de catorze anys no hagin de ser els pares que els
acompanyin sinó que qualsevol persona a qui autoritzin. 

Per això mantenim les esmenes referides a l’apartat 6 o al
punt 6 de l’article primer, la 4216/13 és la referent a
l’autorització que es fa amb la nova llei que infants de vuit a
catorze anys puguin actuar com a caçadors acompanyants,
caçadors, perquè poden fer totes les activitats inherents a les
modalitats sense armes de foc, i a pesar que sigui sense armes
de foc ho trobam excessiu, com hem dit. Nosaltres tornaríem a
la redacció anterior: “menor d’edat major de catorze anys no
emancipat necessitarà per poder exercir caça una autorització
expressa i per escrit de qui ostenti la seva representació legal”,
sense esment a menors de catorze anys.
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Serem més permissius que altres comunitats autònomes, ja
ho érem amb la llei de 2006, com per exemple Galícia, la
polèmica per la reforma de la Llei de caça per voler rebaixar
l’edat amb arma de foc de setze a catorze va provocar que la
Xunta de Galícia tiràs enrere aquest projecte i s’han quedat en
els setze anys. 

També pensam que val la pena recordar que a les Illes
Balears tenim una Llei integral d’atenció del dret de la infantesa
i adolescència de les Illes Balears, que a l’article 42 entre
prohibicions i limitacions, prohibeix la venda, lloguer,
exhibició, oferiment a persones menors d’edat de publicacions,
vídeos, videojocs, material audiovisual, de contingut
pornogràfic, d’apologia de qualsevol forma de violència, de
delinqüència, d’exaltació de la violència o incitació. Contrària
-diu la llei- als drets reconeguts per l’ordenament jurídic, o que
resulti perjudicial per al desenvolupament de la personalitat de
l’infant. Tot això que diu la nostra pròpia legislació ens hauria
de fer pensar que es contradiu amb el que s’aprovarà avui, la
participació de menors de 14 anys en determinades modalitats
de caça.

Hauríem pogut transaccionar, vull dir que aquesta postura
nostra s’hauria pogut transaccionar en el sentit que ja s’ha
expressat anteriorment. Donar cobertura a un fet real i cultural,
que els infants des de molt petits acompanyen els seus pares o
padrins, que fan d’espectadors, alerta!, que els donen la taleca
o les peces per dur-la. Per això que quedi clar que una figura
d’acompanyant, de simple espectador podria ser una opció
bastant més encertada que equiparar-los a caçadors, encara que
sigui sense armes de foc. Mantenim una altra esmena referida
a aquest aspecte. Demanam afegir que al caçador de 14 anys,
qui l’acompanyi, ha d’estar en possessió de llicència d’armes,
una garantia extra a la redactada per la llei. Pensem que a partir
dels 8 anys se demanarà llicència de caça que acompanya.
S’entén que aquest apartat 6 ja només se refereix als 14 anys i
s’entén que la regulació específica a partir de 14 anys és perquè
ja poden dur armes. Nosaltres pensam que garantim que el
caçador que acompanya al de 14 ha de tenir coneixement
d’armes també. Jo pens que feim canvis i no pensam en les
conseqüències.

Altres esmenes presentades, en faré un breu resum pel poc
temps que em queda. Mantenim la RGE núm. 4206, referida a
la definició de caça en un sentit com s’ha expressat molt bé
aquí, incorporant el concepte de conservació i restauració de
l’estat de normalitat de les poblacions silvestres afectades,
valors naturals, sostenibilitat mediambiental, més enllà de la
consideració d’esport. 

Amb la RGE núm. 4222/13 a l’article primer, apartat 5,
proposam pujar el percentatge de cessió dels drets cinegètics a
favor d’una societat local, que pretengui declarar un vedat propi
a un 50% de la superfície del terreny proposat. Això va en la
lògica d’allò que proposava el Grup Socialista l’any 2006, tot i
que la llei del 2006 va quedar, efectivament, en un 20%.
Nosaltres mantenim el posicionament del nostre portaveu en
aquell debat parlamentari.

A la RGE núm. 4223 al mateix article i punt, proposam com
també ja s’ha comentat aquí, garantir una major publicitat en el
procés de declaració de vedats socials. Tot i que pensam que
mitjançant l’esmena introduïda per part del Grup Popular,
aquest apartat queda millor redactat i assegurat, mantenim la
idea de publicitar la creació d’un vedat social d’una societat
local, a través d’una mitjà de comunicació, una mesura del que
pugui preveure la Llei 30/92. Per tant, donam majors garanties
-pensam- als propietaris afectats que no siguin caçadors o que
no estiguin assabentats de la creació d’aquest vedat.

La RGE núm. 4211 introdueix la possibilitat de donar
autoritzacions a títol particular, encara que per escrit, per caçar
a zones de seguretat relatives a edificis aïllats o parcelAles
d’hortalisses o fruiters, per prevenir perjudicis ocasionats per
espècies cinegètiques. Nosaltres entenem que aquest article obre
unes possibilitats que redueixen les mesures de seguretat, que
precisament pretenen establir les zones de seguretat. Per això,
volem suprimir aquest apartat i tornar a la redacció de 2006.

Amb la RGE núm. 4218, referint al punt 11 de l’article
primer, el seu apartat 6, proposam tornar a la redacció original
de la llei, ja que amb la nova redacció pensam que es faciliten
les coses a qui comet una infracció greu. La llei de 2006 preveia
que sancionar per falta greu o molt greu, s’havien de tornar
passar les proves d’aptitud. Ara suprimim les greus i posam
exemptes de passar les proves d’aptitud. Hem de pensar que
entre infraccions greus hi ha caçar en època de veda, caçar
mitjançant procediments prohibits que no tenguin caràcter
massiu o selectiu, caçar o destruir espècies protegides no
amenaçades, caçar sense tenir llicència de caça!, i no els feim
passar la prova d’aptitud. Caçar sense l’assegurança obligatòria.
Caçar o entrar amb armes en mitjans disposats per a la caça en
un terreny no cinegètic, o a un terreny cinegètic sense
autorització del titular. Són suficientment greus com per passar
les proves d’aptitud.

La RGE núm. 4219 fa referència a aquell aspecte del canvi
dels horaris de caça. Preferíem la redacció anterior.

A la RGE núm. 4220, sobre prohibició de caçar en estat
d’embriaguesa, proposam una determinació clara d’allò que
entenem per estat d’embriaguesa, tot i que podríem arribar a una
transacció com ja s’ha apuntat aquí.

La RGE núm. 4210 afecta l’article primer, punt 14.
Prohibició de caçar en terrenys allà on no estiguin recollides les
collites. Altres comunitats autònomes tenen aquesta prevenció,
que s’ha introduït en part a través d’esmenes presentades pel
Grup Popular, però consideram que és més clara la nostra
esmena, com dic, que apareix a la legislació d’altres comunitats.

La RGE núm. 4224/13 fa referència a la ja esmentada
modificació d’hores de caça. En aquest cas tenir la consideració
d’infracció greu, és lògic i és coherent amb l’esmena anterior
que mantenguem aquesta.
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Ja acabam. La RGE núm. 4212/13 fa referència a la
disposició addicional quarta. Afavoreix que els caçadors se
federin. Pensam que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’acabar.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, sí. Veim correcte que s’afavoreixi l’associacionisme i
que formin part de societats reconegudes i regulades. No
interpretin aquesta disposició com un suport a uns o a uns altres,
sinó que pensam que hi ha altres formes associatives. Proposam
la creació d’un altre tipus de bonificacions.

I acab amb això, anunciar que si hi ha possibilitat de
transacció, que ens consta perquè n’hem parlat molt, podríem
retirar les esmenes RGE núm. 4217, que fa referència a
excepcionar de les proves als caçadors titulars d’un mínim de
llicències de caça per tres anys, en els 5 darrers anys no veim
adequat excepcionar-los de qualsevol tipus d’actualització de
coneixements i proposam un mínim de curset formatius;
podríem parlar de la RGE núm. 4225, la podríem retirar, sobre
refugis de caça, preteníem nosaltres que només paguessin taxes
aquells refugis instats per particulars, com s’ha explicat en el
sentit que ha comentat el Sr. Alorda, més o menys; la RGE
núm. 4227, pensam que s’ha de permetre la diversitat de formes
associatives.

I amb això acab, en definitiva crec que hi ha aspectes que no
hi podem donar suport sota cap concepte, però com es veu i amb
la nostra intervenció ha quedat clar, hem pogut arribar a molts
d’acords, uns acords molt amples i aquesta llei serà aprovada
amb un ampli suport i crec que qui més ho agrairà serà
precisament el sector. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara en contra de les esmenes abans defensades. Té la
paraula el Grup Parlamentari Popular, la Sra. Assumpció Pons
per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Ja he dit abans que el text que avui debatem és el resultat d’un
ampli procés de participació, hi han participat consells insulars,
associacions professionals agràries, també i com no pot ser
d’una altra manera, els criteris de la Conselleria d’Agricultura
del Govern balear, fet que em permet destacar la bona feina
duita a terme pel Sr. Company i per tot el seu equip.

A més, durant la tramitació parlamentària, el Grup Popular
va acceptar en comissió set esmenes de l’oposició, tres del Partit
Socialista incloses en el text. I també va anunciar la voluntat
d’incorporar en el ple deu esmenes. En aquest marc, vull
anunciar l’acord a què s’ha arribat entorn per exemple a la
definició d’enllepolidor amb esmenes coincidents de diversos
grups.

Acceptaríem l’esmena RGE núm. 4187 del Grup MÉS, en
considerar que aporta una redacció més adequada. I quedaria
amb la redacció següent: “Punt en el qual es proporciona
aliment a les espècies de caça artificialment”.

També incorporam l’esmena d’addició RGE núm. 4220 del
Grup Socialista a l’article 38, prohibicions de caràcter general,
amb limitació a només arma de foc. Per tant, quedaria amb
aquesta redacció: “26. Caçar en estat d’embriaguesa, o sota els
efectes de substàncies estupefaents, el procediment per mesurar-
ho, així com els llindars permesos, si escau, es desenvoluparan
reglamentàriament.

Altres dues esmenes que el nostre grup accepta són les RGE
núm. 4196 i 4200 del Grup MÉS, relatives a distància per a la
caça de la perdiu amb reclam, que passa dels 200 metres als
100, i a les entitats colAlaboradores amb la conselleria
respectivament. Són les dues esmenes.

Finalment, presentam una proposta de transacció, que
esperam que sigui acceptada, per a l’article 30.5, regula les
proves d’aptitud amb la següent redacció: “Els titulars d’un
mínim de llicència de caça per a 2 anys, en els 5 darrers
previstos a l’entrada en vigor del reglament, amb la
determinació del temari previst en el punt 2 d’aquest article,
queden exempts de les proves previstes en el present article.
L’administració competent en matèria de caça, lliurarà als
caçadors exempts un material didàctic, amb l’objecte
d’actualitzar els coneixements sobre els continguts prevists en
el punt 2 d’aquest article.”

Pel que fa a la resta d’esmenes, destacar que gràcies a
l’aproximació de criteris, ja n’hi ha hagut diverses que han estat
retirades. 

En canvi, el nostre grup manté la definició de caça vigent a
la llei, en considerar-la ben encertada i explícita per regular la
seva pràctica. Resulta inadequat suprimir els qualificatius
d’esportiva i de lleure, perquè és evident que té aquests dos
components. A més a més, una activitat pot ser esportiva i no
cal que sigui competitiva. 

Un aspecte on s’ha volgut posar especial èmfasi i focalitzar
aquesta llei és en l’edat d’anar a caçar. Fins i tot hi ha hagut
algun diputat que ha volgut fer una mena de befa, qualificant
aquesta norma com “llei Froilán”, quan res no té a veure.
Exclou expressament l’arma de foc. Ben segur que amb una
ràpida lectura, estic segura, que veurà que és una interpretació
que ha fet ben errònia.
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El nostre grup manté i respecta el mateix criteri, ja en vigor
a les lleis de 2006 i 2007, relatiu que el dret d’anar a caçar
correspon a persones majors de 14 anys. Tampoc modifica
l’exigència de la llei vigent que per a la caça major amb arma de
foc, cal haver complert els 16 anys. Únicament introdueix la
figura del caçador acompanyant, per l’edat compresa entre 8 i
14 anys. De manera que sempre haurà d’estar sota el control, la
vigilància i l’assessorament d’un caçador major d’edat, però
amb una restricció molt important, podrà practicar l’activitat
cinegètica -torn repetir- sense arma de foc, constitueix un
adequat procediment d’aprenentatge i iniciació en aquest món
de la caça. D’aquesta manera, alAlots a partir dels 8 anys podran
conèixer el medi natural i l’hàbitat de les espècies, amb la
transmissió dels usos i costums dels caçadors i practicar les
modalitats de caça que des de fa generacions tenen gran tradició
a les Illes Balears, sense emprar escopetes. Em referesc per
exemple a la caça amb fura, la caça de perdiu amb bagues, molt
arrelada a Menorca, la caça de conills amb ca eivissenc, filats i
la falconeria. Totes aquestes modalitats són de captura en viu,
sense mort. Tot i que l’animal pot ser sacrificat a posteriori. De
la mateixa manera que se’m va ocórrer quan preparava la
intervenció, per exemple, a les Festes de Sant Joan de
Ciutadella, que també hi participen alAlots cavallers a partir
d’aquesta mateixa edat, fins i tot més joves, i ningú no es
planteja prohibir-ho, ja que forma part de la nostra cultura
popular; sempre, com he dit, sota vigilància.

La pràctica de la caça a les Balears comptarà, una vegada
aprovada aquesta modificació de la llei, amb una norma eficaç
i sobretot de fàcil aplicació. Modernitza l’examen del caçador,
compartit pel Govern i els consells insulars, reconeix la vigència
en l’àmbit interinsular de la llicència de caça que expedeix cada
consell. Revisa les superfícies dels vedats de caça, en funció de
la realitat territorial de cada illa. Actualitza i pondera els
imports de les sancions i introdueix un sistema de punts, similar
al del carnet de conduir, que podrà ser desenvolupat
reglamentàriament per cada consell insular. També recull les
peticions de les associacions professionals agrícoles i
ramaderes, per garantir la protecció dels conreus i evitar els
danys a les collites. Clarifica responsabilitats i funcions entre els
propietaris dels terrenys amb activitat cinegètica, els pagesos i
els titulars dels vedats de caça, amb l’objectiu de prevenir
possibles conflictes. Simplifica també els tràmits per al lloguer
dels vedats i regula amb claredat la figura del seu titular,
novetats per evitar litigis. I també estableix una nova regulació
de vedats de les societats de caçadors locals, amb una especial
atenció a la gestió biològica, tenint en compte els diferents usos
que conflueixen en aquests territoris. I a la vegada, incorpora
unes noves bonificacions a les taxes.

En una paraula, creim que aporta sentit comú, equilibri entre
caçadors, pagesos, propietaris de finques rústiques, societats de
caçadors i també de l’administració. Moltes gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Passam al torn de rèplica i té la paraula
la Sra. Margalida Font i Aguiló.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Simplement i de forma molt breu,
primer he de lamentar que no haguem pogut arribar a
consensuar unes esmenes que estaven en la línia de donar
d’alguna manera un joc net a la pràctica de l’activitat de la caça,
que és una mesura que està establerta en totes les altres
modalitats i que aquesta llei vol posar excepcions en el cas del
tord. Amb caràcter general, motius que justifiquen la prohibició
a què es refereix l’article 38.3 i 74.38 sobre els períodes
marcats, pensam que són vàlids per a totes les espècies i no
veim que el tord sigui de qualque manera diferent a les dels
altres animals.

En relació amb l’esmena sobre la renovació dels titulars com
un mínim de llicència. Vostè ara mateix acaba d’oferir una
transacció, una transacció que li he de dir que per part meva
l’acceptam. Per tant, votarem a favor. Enteníem que havia de ser
així, no vèiem cap conflicte en el fet que els caçadors
s’actualitzessin en la normativa. I per tant, també celebram que
aquesta transacció es pugui dur a terme.

I per damunt de tot, ja he tengut l’oportunitat de fer-ho
abans, però jo vull reiterar el nostre posicionament i mostrar les
diferències que tenim amb un element que nosaltres trobam
molt important d’aquesta llei, que és el referit a considerar els
infants de 8 anys com a caçadors. Celebram de totes maneres
que sigui almanco i només amb modalitats sense armes de foc.
Aquest segurament és el punt més polèmic i que mereixeria jo
crec un punt més de consens. Evidentment aquest consens no
s’ha produït, no s’ha pogut produir.

Per acabar i resumint, nosaltres entenem que és una llei que
després de ser millorada per tots els grups i pels diputats no
adscrits, a les esmenes presentades hi ha molts d’aspectes que
nosaltres hi podríem estar d’acord. Però al mateix temps, també
voldria manifestar i deixar de forma molt clara i palesa, que hi
ha aspectes d’aquest projecte de llei que no compartim i que
posam en qüestió. Per això nosaltres ja li anuncii que
continuarem mantenint les esmenes RGE núm. 4179, 4181.

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el Sr. Antoni Pastor i
Cabrer... No vol fer ús de la paraula? Idò passam al Grup
Parlamentari MÉS. Sr. Alorda, vol fer ús de la paraula?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Més o menys les coses han quedat
aclarides amb aquesta primera intervenció. Nosaltres anunciam
la retirada de les esmenes RGE núm. 4189 i 4201, a partir
d’aquesta entesa també. I donam per bones les aportacions que
ha fet el lletrat en determinats textos per congruència. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 94 / 16 de juliol del 2013 4075

 

Entenc, i m’agradaria que la Sra. Pons per claredat que
també s’hi pronunciés, que se’ns ofereix una transacció a la
RGE núm. 4186, perquè quedi la definició de la caça de cabres
amb cans i llaç, perquè quedi aclarit. Nosaltres estaríem d’acord
amb aquesta transacció i retiraríem, per tant, en congruència
l’esmena. No són tots els llaços els que molesten al Partit
Popular i, per tant, seria positiu que aquesta redacció
s’incorporés. 

Respecte de l’esport creim que ja ha quedat clar, ja ho hem
dit quan a títols competencials, ningú no qüestiona que sigui
també una activitat esportiva, però no és la principal, no és la
fonamental d’allò que és la caça. I ha quedat demostrat que el
Sr. Delgado, que té un ample book de fotos que pot posar a
disposició de tots nosaltres sobre la seva experiència en el món
de la caça, no ha estat el responsable governamental sobre
aquesta matèria sinó que ha estat el Sr. Company.

Per tant, crec que nosaltres mateixos, sobretot el Parlament,
a l’hora de derivar aquesta iniciativa cap a la Comissió de Medi
Ambient ell mateix confessa que pesa més la vesant global de
l’activitat que l’específica de l’esport. En canvi, creim que hi ha
elements, no estrictament de definició, sinó d’altres
consideracions que duen a terme que no ho canviïn.

El 30.5, que ha apuntat la transacció, nosaltres la donarem
per bona, per tant, no hi posam cap inconvenient i es pot
aprovar per ella mateixa, però no retirarem la nostra esmena.
Tal i com hem dit, a nosaltres ens sembla positiu que es lliurin
uns tríptics o qualsevol material informatiu, però trobàvem
necessari que hi hagués qualque aportació per part del caçador.
Per tant, la idea d’una jornada informativa o que hi hagués
alguna cosa de part seva i no només de part de l’administració
que li dóna un material creim que és insuficient. De totes
maneres, ho saludam i no hi posarem cap inconvenient. 

Com el mateix cas, ja ho he dit, el tema de l’embriaguesa.
Per cert, crec que ha fet un error, Sra. Pons, que ha dit que era
una esmena d’addicció, jo crec que era d’addició perquè
justament tractar d’esmena d’addicció la d’embriaguesa ha estat
un lapsus que evidentment -admeti-m’ho com a broma, com a
broma-, però com a esmena d’addició que s’ha plantejat i s’ha
transaccionat no hi posarem inconvenient, però, insistesc, no
retirarem la nostra esmena.

I el darrer punt, és el del caçador. Vostè ha dit que són
acompanyants, li hem demanat que ho posi, no ho posa enlloc.
Diu: “l’exercici de la caça”, “per poder exercir la caça”, el títol
de l’article 6 és “caçador”. Tenim una altra banda on hi ha els
autoritzats per anar a caçar amb algú, sempre caçadors, podríem
establir una excepció per a menors, però no, vostè ha posat per
poder exercir la caça, per desenvolupar totes les accions
inherents a l’exercici de la caça. L’únic que se li fa és que no
s’ha de treure el títol de caçador, és un caçador que no ha de
passar pel títol. Bé, creim que no està ben resolt. Vol que parlem
de posar els llistons? Parlem-ne. Vol que llistem les modalitats
i què pot fer i què...? Parlem-ne. Ara, tal i com està resolt aquí
és fer caçadors a nins de vuit anys, no acompanyants dels
caçadors, són caçadors que han d’anar acompanyats, que és
diferent. 

Per tant, nosaltres podem, més o menys estar d’acord o fins
un punt amb què vostè expressa, però no amb què diu aquesta

llei i creim que és un error, creim que és un error en aquests
moments i en aquestes altures de la civilització que nosaltres
vivim tornar a jugar a ... o insistir i permetre els temes de
caçadors als vuit anys. Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèplica del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Cosme Bonet, per cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens sobraran els cinc minuts.
Acceptaríem les transaccions proposades, van en el sentit que
hem parlat aquest dies i mantendríem la resta, la veritat és que
pens que és una bona notícia que puguem arribar a un ampli
acord sobre el que diu aquesta llei, excepte en el cas que el Sr.
Alorda defensava en aquest moment. I gastaré el darrer cartutx,
crec que més que mai adequat, a defensar que l’infant pot
estimar la caça igualment sense necessitat d’haver de matar
l’animal, simplement amb figures com l’acompanyant, com s’ha
proposat aquí. Lamentam que no s’hagi pogut transaccionar
aquí, que consti que pensam que és un error, que per ventura no
passarà res, però no donam un missatge precisament positiu en
aquest sentit. Hi hauria altres maneres de recollir aquest sentit
dels caçadors, que ens consta que existeix, que des de la més
tendra edat es pugui ensenyar la caça als infants, a la família,
però pensam que no és la manera més adequada la regulació que
es va proposar i que hem mantingut intacta fins aquest moment.

Gastat aquest darrer cartutx, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de contrarèplica, té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular la Sra. Assumpció Pons, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Vull manifestar en nom del meu grup l’acord a què hem arribat
respecte de la definició d’enllepolidor, la prohibició de caçar en
estat d’embriaguesa i la transacció que jo he proposat a l’article
30.5 sobre les proves d’aptitud, tot i que el Sr. Alorda no ha
retirat l’esmena. També a la de caça de cabres amb cans i llaç,
no ho he dit a la meva primera intervenció perquè he donat per
bo el text aprovat en ponència, que ralla de caça de cabres amb
cans i llaç.

Crec que són totes unes aproximacions positives que
enriqueixen el text final, tot i que evidentment també tenim les
nostres divergències. En canvi, el Grup Popular manté la
modificació de l’horari, que avançam mitja hora abans de la
sortida del sol per a la caça del tord i de les aus aquàtiques. No
acceptam la disminució de les taxes, que demana l’oposició, per
a vedats de societats locals, atesa la seva funció social, i tampoc
no som partidaris de retirar la bonificació del 50% de la
llicència per als caçadors federats. 
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Amb relació a les zones de seguretat queda millorat amb la
nostra esmena, la del Grup Popular. Rebutjam que cal passar un
50% de la superfície per iniciar l’expedient de declaració de
vedat local, atès que açò dificulta la feina de les societats de
caçadors. Per tant, mantenim el 20% de la superfície. 

Sobre el vedats no incorporam l’esmena del Grup MÉS
perquè si s’amplia sempre ha de ser, naturalment, mitjançant un
acord entre el propietari i el titular cinegètic. Tampoc no
acceptam la modificació que proposa MÉS per al pagament de
taxes en refugis de caça, a introduir una regulació simètrica
respecte dels vedats on no hi ha una disposició similar. 

El Grup Popular considera que del text inicial de la
proposició del Consell de Mallorca al text que hem arribat avui
en aquest ple, després d’haver escoltat i tingut en compte totes
les parts implicades, hem aconseguit una llei de caça a Balears
que introdueix més agilitat i sobretot més seguretat, a la vegada
garanteix molt millor els drets i les obligacions de tots els que
intervenen en una activitat que té un gran nombre de practicants
a Balears. No oblidem que cada any es tramiten a les nostres
illes més de 28.000 llicències i 7.500 permisos especials. 

En definitiva, una bona normativa que clarifica la
transferència de caça als consells, resol els possibles conflictes
competencials i simplifica la gestió i pondera millor el règim
sancionador, una llei que respon a una cultura cinegètica que al
llarg dels segles ha configurat a Balears uns usos i uns costums.
A partir d’ara comptaran amb una ordenada regulació que troba
el punt d’equilibri necessari entre els interessos dels caçadors,
els interessos dels pagesos, però també els interessos dels
propietaris. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Una vegada acabat el debat de les
esmenes i dels vot particulars passam a les votacions.

En primer lloc, si cap grup no demana votació separada,
farem la votació conjunta dels vots particulars presentats pel
Grup Parlamentari MÉS. Ara votarem els vots particulars del
Grup Parlamentari MÉS. Votam. Iniciam la votació. 

Vots en contra, 31. Abstencions, 19. Vots a favor, 5.

Queden rebutjats.

A continuació, si cap grup no demana votació separada,
farem una votació conjunta dels vots particulars presentats pel
Grup Parlamentari Socialista. Votam. 

Vots en contra, 31; vots a favor, 18; abstencions, 6.

Queden rebutjats aquests vots particulars.

Seguidament, passarem a la votació conjunta de les esmenes
RGE núm. 4187, 4196 i 4200/13, defensades pel Grup
Parlamentari MÉS; RGE núm. 4215, defensada pel Grup
Parlamentari Socialista, i RGE núm. 4234/13, defensada pel Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, les quals puc considerar aprovades per
assentiment. Si volen, passam a la votació? Entenem que són
aprovades per assentiment. D’acord. Idò, aquestes les aprovam
per assentiment.

Transaccions. A l’apartat primer, RGE núm. 4186/13, del
Grup Parlamentari MÉS, aquesta és transacció. Passam a la
votació, d’acord? 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Continuam totes les transaccions? Sí, podem repetir, apartat
1, RGE núm. 4186/13, del Grup Parlamentari MÉS. Això són
transaccions ara. Passem a aquesta votació, d’acord? Votam. 

Queda aprovada per 55 vots a favor, i per assentiment.

A l’apartat 11, esmenes RGE núm. 4184/13, de la Sra.
Margalida Fons i Aguiló; la RGE núm. 4197/13, del Grup
Parlamentari MÉS, i la RGE núm. 4217/13, del Grup
Parlamentari Socialista. Passam a la votació, d’acord? Votam.

54 vots a favor. Queden aprovades.

A l’apartat 14, esmena RGE núm. 4220/13, del Grup
Parlamentari Socialista. Passam a la votació. Començam a
votar. 

55 vots a favor. Aprovada per assentiment.

A continuació, si cap grup no demana votació separada,
farem la votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4206 i
4222/13, defensades pel Grup Parlamentari Socialista, i la RGE
núm. 4228/13, defensada pel Sr. Antoni Pastor i Cabrer. Passam
a la votació. Iniciam la votació. Votam.

Queden rebutjades per 31 vots en contra, 19 a favor i 5
abstencions.

A continuació, si cap grup no demana votació separada,
farem la votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4179 i
4181, defensades per la Sra. Margalida Fons i Aguiló, perquè
consideram que la 4184 o està transaccionada o retirada. Les
RGE núm. 4185, 4186, 4188, 4190, 4191, 4192, 4194, 4195,
4198, 4199, 4202, 4203 i 4204/13, defensades pel Grup
Parlamentari MÉS. Digui?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sra. Presidenta, la 4186 ha estat transaccionada, en canvi la
4197, malgrat hi ha hagut una aproximació i formava part del
mateix bloc, jo ja he anunciat que no la retirava. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Val.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Per tant, li agrairia que la 4186 no es voti perquè ja està
transaccionada i sí la 4197.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. I la 4189, que no l’he dita, és perquè també ja
està...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, sí, està bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Està bé així com...no l’he dita.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Vostè ho ha dit bé, sí. L’he retirada.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, ja estava retirada.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Tot està bé, llevat d’aquestes dues.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Mantenim la 4186, és la que vostè diu que està retirada?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS.

Efectivament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Està transaccionada, pel que no fa falta votar-la aquí.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS.

Efectivament.

LA SRA. PRESIDENTA:

I, en canvi, inclouríem la 4197 que jo no l’havia dita.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS.

Efectivament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Queda clar? Volen que ho repeteixi? Està bé,
beníssim. Després les RGE núm. 4210, 4211, 4212, 4213, 4216,
4218, 4219, 4221, 4223, 4225, 4226 i 4227/13 defensades pel
Grup Parlamentari Socialista, està bé? I la RGE núm. 4231,
4232, 4233, 4235, 4236 i 4237/13, defensades pel Sr. Antoni
Pastor i Cabrer. Passarem ara, si ningú no demana votació
separada, a la votació conjunta d’aquestes esmenes. D’acord?
Començam a votar, per favor. Votam.

Queden rebutjades per 31 vots en contra i 24 vots a favor.

A continuació passarem a la votació de l’articulat de la
proposició de llei, si cap grup no demana votació separada
farem una votació conjunta dels apartats 3, 9, 10, 12, 13, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 21 bis, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 de l’article
primer. Dels articles segon i tercer, de les disposicions
addicionals primera, primera bis, segona, tercera i quarta bis, i
de la disposició final única amb les incorporacions fetes al llarg
d’aquest plenari. Els puc considerar aprovats per assentiment?
Els puc considerar aprovats per assentiment. D’acord. Idò, tot
aquest articulat queda aprovat per assentiment. 

Si cap grup no demana votació separada farem una votació
conjunta dels apartats 2, 11 i 14 de l’article primer i de la
disposició addicional quarta amb les incorporacions fetes al
llarg d’aquest plenari. Començam a votar. Votam. 

Queden aprovats per 31 vots a favor, 23 en contra i 1
abstenció.

Votació de l’apartat 22 de l’article primer. Votació de
l’apartat 22 de l’article primer. Començam a votar. 

Queda aprovat per 32 vots a favor, 5 en contra i 18
abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada farem una votació
conjunta dels apartats primer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè i
divuitè de l’article primer, i de l’exposició de motius amb les
incorporacions fetes al llarg d’aquest plenari. Començam la
votació. Iniciam les votacions. 

Queden aprovats per 31 vots a favor i 24 abstencions.

Es faculta els Serveis Jurídics de la cambra per fer les
correccions i les modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent. Aquesta
presidència, en conseqüència, proclama aprovada la Llei de
modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i
pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i econòmiques i
administratives.

Queda aprovada.

(Aplaudiments)
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