Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL ASSESSOR DE FAUNA I
FLORA DEL DIA 10 DE GENER DE 2007
Assistents:
Aina Alemany Ferrà (Presidenta)
Antonio Gómez Pérez (Vice-president)
Francisco Riera Munuera (Direcció General de Pesca)
Luis Berbiela Mingot (Servei de Gestió Forestal-Conselleria de Medi Ambient)
Juan Carlos Salom Tomàs (Servei de Espais Naturals Protegits-Conselleria de
Medi Ambient)
Félix de Pablo Pons (Consell Insular de Menorca)
Damià Jaume Llabrés (IMEDEA)
Josep Lluís Gradaille Tortella (Jardí Botànic de Sóller)
Lluís Parpal Ramis (COFIB)
Pere Fraga i Arguimbau (Institut Menorquí d’Estudis)
Joan Pujol Solivellas (Federació Balear de Caça)
Isabel Moreno Castillo (Experta – Zoologia)
Antònia Martínez Rubió (C. D’Agricultura)
Antonio Muñoz Navarro (ONGs de Conservació)
Mateu Castelló Mas (Expert a títol personal)
Joan Mayol Serra (Secretari)
Convidats (A PART DE LA SESSIÓ):
-

Carmen Álvarez (Servei de Protecció d’Espècies)
Jordi Muntaner (Servei de Protecció d’Espècies)

Han disculpat la seva absència els Sr. Seguí, Estarelles, Gàllego, Llorens, Garcias,
Cànaves, Pons i Gil.
El dia 10 de gener de 2007 a les 10h10’ hores, es reuneixen a la sala de juntes de la
Conselleria de Medi Ambient (av. Gabriel Alomar i Villalonga, 33) les persones
relacionades, d’acord amb la convocatòria de dia 22 de desembre de 2006, amb l’ordre
del dia següent:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
1. 2.- Valoració del funcionament del consell pels seus membres
3.- Proposta de protocol de tramitació de documents
4.- Informe sobre el Pla sobre Espècies Introduïdes Invasores
5.- Presentació dels plans sobre Limonium de Calvià i Àguila peixatera (no seran
objecte d’acord)
6.- Proposta de nova convocatòria
7.- Precs i qüestions
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Desenvolupament de la sessió
Obri la sessió la presidenta, que saluda els assistents i els agraeix l’assistència a
la sessió.
Punt primer: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
La presidenta convida als membres a formular observacions a l’acta, prèviament
distribuïda entre els membres del Consell. No havent-n’hi, queda aprovada per
assentiment.
Punt segon: Valoració del funcionament del consell pels seus membres
La presidenta intervé per introduir aquest punt, en el qual desitja que els membres
del Consell Assessor es pronunciïn de la forma més oberta sobre qualsevol aspecte que
considerin interessant suggerir. Intervé en primer lloc el director Gómez, destacant el
caràcter innovador de l’organisme, la seva satisfacció general del funcionament i
resultats, i la intenció de millorar-ne aquells aspectes que sigui possible. Aprofita la
intervenció per disculpar-se de l’obligació d’absentar-se en alguns moments de la sessió
per tasques ineludibles. La Sra. Martínez pren la paraula per coincidir en la satisfacció
del funcionament, i l’interès que suscita a la direcció d’agricultura, en especial en allò
referit a espècies exòtiques. El Sr. Pujol intervé en el mateix sentit, i senyala l’alarma
que causa l’elevada densitat de processionària que s’observa enguany en algunes zones,
tema que suscita un debat en el que intervenen els Sr. Castelló, Gómez i Salom, el qual
destaca la recent constitució d’un servei de sanitat forestal, la participació del qual a les
tasques del Consell podria ser molt positiva. El Sr. Gradaïlle retorna el debat al tema de
l’ordre del dia, i senyala la conveniència de recordar als organismes representats al
Consell la necessitat de designar un substitut del seu titular, i de fer gestions
telefòniques prèvies a les reunions per assegurar el quòrum. Proposa que a cada reunió
del Consell s’inclogui a l’ordre del dia un punt en el qual els membres puguin proposar
prioritats de conservació d’espècies que vegin oportunes. Detalla, com a exemple, la
preocupació que suscita el canvi climàtic per diversos vegetals, i especialment pels de
l’alta muntanya mallorquina, factor que aconsella construir un tancament de tot el cimal
del Puig Major per evitar l’acció de les cabres. El Sr. Berbiela destaca la necessitat
d’articular la conservació d’espècies amb els Plans d’Ordenació de Recursos Naturals i
els Espais Naturals Protegits. La Dra. Moreno s’interessa per conèixer periòdicament els
resultats dels plans que s’aproven, i considera convenient que els membres del consell
tenguin coneixement previ dels temes que es tractaran al llarg de l’any, per poder fer
aportacions en un estadi inicial de la redacció de memòries i plans. El Sr. Muñoz fa vots
perquè el Consell no derivi cap a un organisme de tràmit, i pugui fer aportacions
proporcionals a l’alt nivell professional dels seus membres, fent al·lusió als problemes
de convocatòria que han dificultat, tal vegada, l’assistència de les persones que avui no
hi són. El Sr. De Pablo destaca la utilitat que podria tenir la posada en funcionament de
les comissions, i la presència d’experts externs per a determinats punts. La presidenta
senyala que els experts externs son, precisament, els membres del Consell. Altres
membres intervenen per donar opinions, entre els quals el Sr. Parpal, que proposa
reforçar els procediments informàtics, i instituir el paper d’iniciador de debats
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electrònics sobre temes concrets. El secretari fa notar que les prioritats estan establertes
en el catàleg, i que qualsevol membre del Consell pot proposar l’estudi de canvis de
categoria, i es disculpa pels problemes de convocatòria, ocasionats pel volum de la
documentació tramesa informàticament, amb les previsions de millora del sistema que
l’experiència aconsella. Igualment, senyala que l’ampliació del Consell requereix la
modificació del decret de constitució, però que aquesta norma ja preveu que es puguin
convidar a les sessions els experts que es consideri d’interès.
La presidenta resumeix les intervencions, considerant que hi ha un consens general
en l’interès de conèixer amb antelació les iniciatives que seran sotmeses al parer del
consell; conèixer periòdicament els resultats dels plans aprovats; facilitar les
intervencions dels membres amb la inclusió a cada sessió d’un punt obert sobre accions
i prioritats; demanar a les institucions que designin un substitut per facilitar la
representació, i l’interès de la presència del servei de sanitat forestal, quan algun tema el
pugui afectar. Els membres del Consell consideren adient aquest resum, per general
assentiment.

Punt tercer: Proposta de protocol de tramitació de documents
La presidenta dona la paraula al secretari que presenta i comenta el document de
proposta de tramitació, i un esquema resum del seu contingut. Intervenen diferents
membres del Consell, i s’introdueixen alguns canvis de detall, que queden incorporats a
la versió definitiva del document, que queda aprovada en qualitat d’annex del
Reglament del Consell, i per tant, serà d’aplicació amb caràcter immediat.
(S’adjunta còpia de la redacció definitiva)
Punt quart: Informe sobre el Pla sobre Espècies Introduïdes Invasores
S’incorpora a la sessió la Sra. Álvarez, coautora del document a informar a
continuació, la qual és presentada per la Presidenta. La Sra. Álvarez fa una presentació
del contingut del Pla d’Acció. A continuació el Sr. Castelló destaca la complexitat
d’aquest problema, i el seu caràcter creixent, i proposa que el Consell elevi la proposta
de que es formuli un projecte de llei en la matèria, que podria implicar en les iniciatives
que són necessàries a totes les administracions i particulars, tot i que considera que això
no és incompatible amb el Pla, el qual considera positivament. Intervenen altres
membres del consell, tots en aquest mateix sentit, encara que els Srs. Parpal i Gradaïlle i
la Sra. Moreno apunten, respectivament, que el Pla hauria de tractar amb més detall
aspectes relatius al comerç, els vegetals i les espècies marines, respectivament. El Sr.
Berbiela considera que seria positiu incloure en el Pla un “observatori” sobre espècies
introduïdes, que en fes un seguiment sistemàtic. La Sra. Martínez aporta un disquette
amb esmenes d’estil i gramaticals, de caràcter menor. Es debat àmpliament el
procediment a adoptar, i finalment, la presidenta proposa el següent acord:
Primer: El Consell Assessor de Fauna i Flora informa favorablement el contingut
del Pla sobre Espècies Introduïdes Invasores, condicionat a que s’amplií el seu
contingut en relació a la necessitat de regular el comerç, la difusió de patògens, els
aspectes botànics i els aspectes marins, aspectes que es redactaran conjuntament
pels Srs. Parpal i Gradaïlle, la Sra. Moreno i el Servei de Protecció d’Espècies, i la
correcció dels aspectes gramaticals i d’estil.
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Segon: El Consell Assessor de Flora i Fauna de les Illes Balears recomana que el
tema de les espècies introduïdes invasores mereix ser objecte d’un projecte de llei,
per regular l’amplitud d’aspectes que hi tenen incidència.
Sotmesa a votació la proposta, queda aprovada per unanimitat dels assistents.
Punt cinquè: Presentació dels plans sobre Limonium de Calvià i Àguila peixatera.
Joan Mayol procedeix a explicar el contingut de la proposta de pla de
recuperació conjunt dels Limonium de Magalluf, que desenvolupa les mesures
necessàries a favor de L. magallufianum (catalogat en perill d’extinció al catàleg
nacional) i la resta d’espècies endèmiques d’aquesta localitat, la catalogació de les quals
aprovà el consell en la passada sessió. Diversos assistents destaquen la importància de
les mesures urbanístiques, i el director Gómez dona compta de la bona disposició
municipal per a la conservació d’aquests vegetals.
S’incorpora a la reunió Jordi Muntaner, que presenta els continguts del Pla de
l’Àguila peixatera. Mayol destaca l’aportació de dades i criteris que ha rebut la proposta
de pla per part de Rafel Triay, de Menorca, que du molts d’anys d’estudi i protecció
d’aquesta espècie.
Es donen per presentats els dos documents, que passaran a tramitar-se amb el
procediment establert a la proposta aprovada en el punt tercer de la present sessió.
Punt sisè: Noves convocatòries
S’efectua un canvi d’impressions sobre les futures convocatòries, considerant-se
adequat que es convoquin els comitès de fauna i de flora els dies 6 i 13 de febrer
respectivament, i el plenari el 27 de juny, amb una prèvia distribució de documentació
per aquest durant el mes de maig. (Dates a confirmar amb la convocatòria formal de la
sessió).
Precs i qüestions
Joan Mayol demana el parer dels assistents sobre la possibilitat que la WEB de la
direcció general tengui una finestra del Consell de Fauna i Flora, per tal de fer més
transparent i oberta la tasca de l’organisme, proposta que mereix la consideració
positiva de tothom.
I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 14,30 hores del dia indicat.
El Secretari

La Presidenta
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Annex al punt tercer:
Procediment de tramitació d’informes de catalogació i dels plans sotmesos al
Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears

En data 14 de juliol, el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears va
acordar que s’estableixi un procediment d’elaboració dels informes sobre els plans i
acords que hagi d’adoptar en l’exercici de les seves funcions, per tal d’afavorir la
màxima participació dels seus membres en el procés, i a la vegada no demorar el
procediment per tal de no allargar un procés administratiu ja de per sí prou dilatat.
El Consell intervé, fonamentalment, en dos processos administratius reglats:
CANVIS DE CATÀLEG (catalogació, descatalogació o canvi de categoria, d’espècies
amenaçades); i els PLANS D’ACTUACIÓ sobre aquestes que l’administració aprova i
aplica. En aquest segon cas, abans del pronunciament del Consell ha de substanciar-se
un informe jurídic que determini si cal, en cada cas, audiència als interessats o
informació pública.
Per altra banda, el Consell disposa de dos comitès, de fauna i de flora
respectivament, que poden contribuir a agilitar el seu funcionament.
Finalment, convé preveure la possibilitat d’un procediment abreujat per a casos
d’urgència.
El present document s’ha de considerar formalment com un annex al reglament
del Consell Assessor, de forma que pot ser aprovat i aplicat per pròpia decisió d’aquest
organisme.
Proposta:
CANVIS AL CATALEG
1.- El document tècnic, (memòria justificativa), tant prest com estigui elaborat s’envia a
tots els membres del Consell com a versió 1, amb un termini de deu dies hàbils perquè
formulin observacions inicials, a analitzar pels serveis tècnics de la DG.
2.- La DG analitza els suggeriments rebuts, incorpora els que considera pertinents en el
document, i es convoca el comitè de fauna o de flora segons pertoqui, per analitzar
aquesta Versió 2. A la sessió del comitè es convidaran tots els membres del Consell que
hagin formulat observacions, independentment que siguin o no membres del comitè,
perquè puguin defensar-les. Els membres del consell que ho desitgin, poden presentar i
argumentar canvis nous, verbalment, durant la sessió. El comitè aprova una proposta
d’informe, favorable, desfavorable o condicionat a determinats canvis.
3.- La DG re-elabora, si cal, el document tècnic, es torna remetre a tots els membres del
Consell, amb la proposta d’informe elaborada pel comitè. A aquest document es poden
formular observacions per escrit fins a 48 h abans de la reunió del Consell, que s’han de
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fer arribar al president i que seran distribuïdes a tots els membres com a mínim 24 h
abans de la reunió, per correu electrònic.
4.- Finalment, el document, els suggeriments presentats en temps i forma i la proposta
d’informe passen a debat del Consell.
PLANS D’ACTUACIÓ
El procediment és similar, tot i que l’informe jurídic i la tramitació en el consell
seran paral·lels (la versió 1 serà sotmesa a informe jurídic).
Qualsevol canvi introduït per motius jurídics serà comunicat als membres del
consell abans del següent tràmit, per incorporar-lo al debat.
En tot cas, l’aprovació del preceptiu informe del Consell no tendrà lloc fins que
s’hagin considerat les observacions jurídiques que s’hagin formulat.

PROCEDIMENT ABREUJAT
Es poden donar casos d’una especial urgència en la tramitació d’un informe, per
motius de caràcter administratiu, normatiu o de gestió. Cal distingir dos casos: els que
es sotmetin per urgència en el sentit establert a la llei de procediment administratiu –és a
dir, que no figuren a l’ordre del dia-, i aquells que sigui convenient tramitar de forma
ràpida, però amb les formalitats usuals al nivell d’ordre del dia i adopció d’acords.
Per al primer cas, la normativa vigent estableix que sols es pot incloure un punt a
l’ordre del dia en cas de ser presents tots els membres de l’organisme, a proposta del seu
president i amb el vot favorable de la majoria (No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo
ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros
del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. Art 26
de la llei de procediment administratiu).

En cas que el president consideri que un informe sobre catalogació o tramitació
de pla mereix ser tramitat amb el procediment abreujat, podrà incloure’l a l’Ordre del
Dia del primer òrgan del Consell que sigui convocat, sigui el plenari, o sigui el comitè
de flora o de fauna –segons pertoqui-. Tots els membres del Consell han de disposar del
document a informar, i podran formular observacions escrites en un termini de deu dies,
o en la reunió de l’òrgan del consell que sigui convocat. El debat de la proposta d’acord
s’iniciarà amb l’exposició dels fets que aconsellen la tramitació per procediment
abreujat, i en la pròpia sessió els representants de la conselleria es definiran sobre els
canvis o esmenes que siguin proposats pels membres del consell (de forma escrita o
oral). Finalment, el president posarà a votació l’acord que correspongui. En cas que
l’acord sigui pres per un dels comitès, se’n donarà compte a efectes de ratificació formal
al següent plenari que sigui convocat.
Palma, 10 gener de 2007
(Aprovat per unanimitat dels assistents)
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