
EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE .................., d'acord amb el que 

preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció, 

MOCIÓ ENVERS LA CAMPANYA CONTRA LA XYLELLA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Aquest mes d’abril, el Servei de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA), organisme de la 

Conselleria de Medi Ambient, va posar en marxa una campanya de distribució de 

productes fitosanitaris per combatre el vector de la Xylella a les Illes Balears. Però aquesta 

campanya ha estat insuficient perquè ha discriminat a moltes finques petites de la nostra 

Illa. 

En aquesta convocatòria s’han introduït una sèrie de restriccions per extensió i una sèrie 

de requisits que han deixat fora a molts propietaris de petites finques, deixant-los sense 

producte per combatre el vector de la xylella; A la vinya, la superfície mínima es va fixar en 

2 hectàrees i la màxima, de 10 hectàrees; i a les finques d'olivera, la superfície mínima es va 

fixar en 5 hectàrees i la màxima, de 15 hectàrees; I en el cas de l'ametller, la superfície 

mínima es limitava de 5,0 hectàrees i la màxima, de 25 hectàrees. 

Amb un problema tan greu com és l’extensió del vector de la Xylella, no és de rebut que la 

Conselleria deixi finques petites sense producte per combatre-la, al·legant motius 

d’inscripció en un registre o perquè els productes es comercialitzen dosificats per 

superfície. Si volem erradicar la Xylella, no pot quedar un metre quadrat de camp mallorquí 

sense tractar amb els productes fitosanitaris adequats. 

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent, 

ACORD 

PRIMER.- L’Ajuntament de .............. insta a la Conselleria de Medi Ambient del Govern 

Balear a obrir una nova campanya de subministrament de productes fitosanitaris que arribi a 

totes les finques sense limitació de superfície mínima. 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear. 

.... d’abril de 2018 
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