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

ACTA DE LA SESSIÓ DEL COMITÉ DE FAUNA (CONSELL ASSESSOR DE
FAUNA I FLORA) DEL DIA 4 DE JULIOL DE 2007

Assistents:
Aina Alemany Ferrà (Presidenta)
Francisco Riera Munuera (Direcció General de Pesca)
Juan Carlos Salom Tomàs (Servei de Espais Naturals Protegits-Conselleria de
Medi Ambient)
Bartomeu Seguí (Servei de Caça,- Conselleria de Medi Ambient)
Luis Gàllego (UIB)
Luis Berbiela (Servei de Gestió Forestal)
Lluís Parpal Ramis (COFIB)
Isabel Moreno Castillo (Experta – Zoologia)
Antonio Muñoz Navarro (ONGs de Conservació)
Guillem X. Pons Buades (SHNB)
Joan Mayol Serra (Secretari)
Convidats:
-

Joan A. Oliver (Servei de Protecció d’Espècies) i

-

Antoni Gómez Pérez (Director general, a part de la sessió)

Han disculpat la seva absència el Dr Félix de Pablo, en motiu d’un viatge.

El dia 4 de juliol de 2007 a les 11h 15’ 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 20 de juny de 2007 , amb l’ordre del
dia següent:

1. Lectura, i aprovació si s’escau, de l’acta anterior
2. Informe sobre catalogacions o canvis de categoria d’espècies de fauna
3. Informes sobre plans específics (Rata-pinyada de cova, Miniopterus shreibersii;
i Milà, Milvus milvus)
4. Propostes formulades per membres del Comitè.
5. Precs i qüestions.
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Desenvolupament de la sessió

Obri la sessió la presidenta, que saluda els assistents i els agraeix la presència,
passant la paraula a continuació al Director General Antoni Gómez, que ha assistit amb
la intenció de despedir-se, i que agraeix als membres del consell la seva labor i
disposició a contribuir a la tasca de protecció d’espècies, de manera molt especial als de
fora de la casa, i els anima a mantenir amb el futur conseller una disposició tan positiva
com la mantinguda fins ara. La presidenta respon amb la mateixa gratitud, i expressa en
nom de tots l’afecte del qual és mereixedor el director, el qual es despedeix tot seguit i
abandona la sessió.

Punt primer: Lectura, i aprovació si s’escau, de l’acta anterior. L’acta, difosa
prèviament, es dona per llegida i s’aprova per assentiment, tot i que el Dr Gàllego fa
constar que hi havia detectat alguna omissió, que farà arribar per correu perquè aquesta
informació sigui incorporada.

Punt segon: Informe sobre catalogacions o canvis de categoria d’espècies de fauna.
La presidenta dóna la paraula al secretari, que presenta les fitxes prèviament distribuïdes
de l’Àguila coabarrada i l’Hortolà de canyar. La presidenta formula algunes
observacions ortogràfiques i d’estil, de les quals es pren nota. Toni Muñoz demana si
els criteris per l’Hortolà no donarien la categoria de “Perill d’Extinció”, a la qual cosa
Joan Mayol contesta explicant que la qualitat dels recomptes no és absoluta, i que no es
veu convenient un canvi tan sobtat de categoria. Joan Oliver presenta la fitxa de tortuga
grega, al contingut de la qual formulen observacions o suggeriments L.Parpal i L.
Gàllego. Joan Mayol presenta les fitxes de mol·luscs, explicant que han estat redactades
a partir de la proposta per X.claudinae de l’Ajuntament de Pollença i de la informació
disponible en el Llibre Vermell de mol·luscs i els arxius de la casa, amb aportacions de
G.Pons, al qual demana que ampliï la informació, la qual cosa aquest fa tot seguit. L.
Parpal formula algunes observacions a partir d’una consulta efectuada al Dr Quintana de
Menorca. L.Gállego proposa que les denominacions específiques s’acompanyin de nom
vulgar o, al menys, referència explícita al grup zoològic al qual pertany l’espècie. Aina
Alemany trasllada també algunes observacions de Maximí Fornés, a qui ha demanat
C/ Manuel Guasp, 10. 07006 Palma. Mallorca. Tel.: 971784956 Fax: 971784953

parer, que suggereix incloure a la bibliografia la referència de descripció. Es formulen
altres comentaris, que són recollits o contestats pel secretari, i s’aprova per assentiment
general continuar la tramitació del documents.

Punt tercer: Informe dels plans de recuperació de la Rata-pinyada de cova,
Miniopterus shreibersii; i del Milà, Milvus milvus.
Joan Oliver presenta el contingut del Pla de la Rata-pinyada de cova, amb detalls
de caràcter circumstancial i explicacions específiques de la localitat menorquina, a la
vista del comentaris formulats per escrit prèviament pel Dr. Gállego, el qual amplia els
interrogants i disconformitats al respecte. Intervenen successivament i repetidament els
membres Salom, Berbiela, Mayol, Pons i Parpal, a més del ponent, en relació a algunes
de les actuacions proposades i de la qualitat de les dades disponibles. Oliver i Mayol
han pres nota de la necessitat de diverses aclaracions i correccions, que s’incorporaran
al document, el qual serà distribuït entre els assistents i elevat al proper plenari.
Joan Mayol presenta a continuació el Pla del Milà, una vegada els assistents
assenteixen a la proposta de tramitar-lo malgrat el retard en la distribució, assumint que
pugui ser objecte de debat al plenari sense la limitació prevista al reglament de formular
per escrit les objeccions corresponents. Toni Muñoz intervé per proposar algunes
matisacions i la quantificació dels indicadors. En relació al darrer punt, Mayol replica
que cal no confondre indicadors i objectius, i que en pocs casos poden quantificar-se per
un període tant llarg. Berbiela proposa que es quantifiquin els resultats desitjats per cada
acció quan sigui possible. S’obri a continuació un petit debat en relació a la recent
condemna del Regne d’Espanya per la UE per insuficient designació de ZEPAS,
incloses expressament les de les Balears en relació al milà, amb la conclusió que el Pla
de Recuperació no és l’instrument per a resoldre aquesta situació. Bartomeu Seguí
exposa alguns aclariments i comentaris en els punts del Pla que tenen relació amb caça,
i proposa, en concret, una nova acció relativa a la recuperació de poblacions de conill a
Menorca, així com la inclusió del servei de caça entre les entitats relacionades amb
l’execució del pla. Seguidament, Lluís Parpal fa diverses aportacions en relació a les
qüestions de verí i punts d’alimentació. A continuació la presidenta demana aclariment
del concepte d’indemnització (la quantia de la qual el pla preveu incrementar), que li és
aportat per Tomeu Seguí.
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Efectuades les anteriors consideracions, la presidenta proposa acceptar la
continuació de la tramitació del pla, que s’eleva a la propera convocatòria del plenari
del Consell.

Punt quart: Propostes formulades per membres del Comitè.
El secretari informa que no s’ha rebut cap proposta dels membres del comitè, i
Guillem Pons comenta que, obert avui el procediment de catalogació d’alguns
invertebrats, seria positiu que de forma gradual s’anessin incorporant al Catàleg aquelles
espècies que compleixin els criteris en aquest sentit.

Punt cinquè: Precs i qüestions.
Previ un intercanvi d’impressions dels assistents, es considera convenient, atesa
la quantitat de temes pendents de sessió plenària, convocar-la, en principi, per al dia 18
de juliol.
Finalment, es projecta l’estat actual de contingut de la finestra WEB del consell
assessor de fauna i flora de les Illes Balears, elaborada en el servei de protecció
d’espècies amb el disseny i realització de Xavier Canyelles, que ha aportat també un
logotip per al Consell. Diferents membres del comitè manifesten la seva satisfacció pel
contingut i presentació del document, que amb tota seguretat facilitarà tant la tasca de
l’organisme com la seva difusió.
Esgotat l’ordre del dia, la presidenta aixeca la sessió a les 14,30 h fins a nova
convocatòria.
Redactada a Palma, el 5 de juliol de 2007

El secretari

Vist i plau, la presidenta
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