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Num. 133

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 18313
Decret 91/2011, de 2 de setembre, de modificació del Decret
29/2009, de 8 de maig, d’organització, funcions i règim jurídic de
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
Exposició de motius
I. Pel Decret 29/2009, de 8 de maig, la Conselleria de Medi Ambient va
regular l’organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears (BOIB núm. 75, de 23 de maig de 2009).
Mitjançant el Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, s’ha determinat la composició del Govern i s’estableix una nova estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que ha
suposat la creació, extinció i modificació de diverses conselleries (BOIB núm.
91 EXT, de 20 de juny de 2011).
Mitjançant el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, s’han establert les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 91 EXT, de 20 de juny de 2011).
Aquests nous decrets han suposat una reestructuració de l’Administració
pública, que ha afectat tant el nombre de les conselleries com de les direccions
generals.
Això fa necessari modificar el Decret 29/2009, de 8 de maig, d’organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears, per adaptar-lo a la nova estructura de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. En aquest sentit, es modifica la composició del
Ple de la Comissió de Medi Ambient (art. 5.3 a i b), incloent-hi tots els directors
o directores generals de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Així mateix, s’estima adient introduir en l’apartat 5.3 un nou paràgraf a fi d’incloure la possibilitat que el conseller pugui designar altres membres del Ple de
la Comissió.
Per altra banda, l’experiència acumulada des de l’entrada en vigor del
Decret 29/2009 fa aconsellable modificar-ne dos aspectes: el primer, relatiu a
suprimir la necessitat que els membres titulars i suplents del Ple de la Comissió
han de tenir el rang d’òrgan directiu o assimilat (art. 5.4), que a la pràctica ha
plantejat problemes; i el segon, relatiu al nombre de membres dels subcomitès
(art. 9.3.a)), en el sentit d’augmentar el nombre màxim dels components, a fi
d’assegurar, en tot cas, el caràcter multidisciplinar i la participació de les conselleries, les direccions generals de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori i altres organismes i entitats.
Una altra qüestió, com a conseqüència de la nova estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és la relativa a
les referències contingudes en el Decret 29/2009, de 8 de maig, a la “conselleria competent de Medi Ambient” i “conselleria competent en matèria de medi
ambient”, que s’han d’entendre fetes a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori.
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Canvi Climàtic, d’Arquitectura i Habitatge i de Transports.
b) Un o una representant de les conselleries del Govern de les Illes
Balears competents en matèria de turisme, d’emergències, de salut i d’energia
i d’indústria.
Article 2. Addició d’ una lletra e) en l’apartat 3 de l’article 5 del
Decret 29/2009, de 8 de maig
S’afegeix una nova lletra, la e), en l’apartat 3 de l’article 5 del Decret
29/2009, de 8 de maig, amb la redacció següent:
e) Fins a un màxim de tres membres més, que han de ser designats per la
persona titular de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Article 3. Modificació de l’apartat 4 de l’article 5 del Decret 29/2009,
de 8 de maig
Es modifica l’apartat 4 de l’article 5 del Decret 29/2009, de 8 de maig, que
quedarà redactat de la manera següent:
4. La designació de les persones membres de la Comissió, llevat de membres nats, s’ha de dur a terme segons les regles de funcionament i règim jurídic
de cada institució o associació, i ha d’incloure membres titulars i suplents.
Article 4. Modificació de la lletra a), de l’apartat 3 de l’article 9 del
Decret 29/2009, de 8 de maig
Es modifica la lletra a de l’apartat 3 de l’article 9 del Decret 29/2009, de
8 de maig, que quedarà redactat de la manera següent:
a) La composició és variable, segons el subcomitè, en els termes següents:
1. Els subcomitès d’Avaluacions d’Impacte Ambiental i d’Avaluacions
Ambientals Estratègiques han de tenir com a màxim 24 membres.
2. El Subcomitè d’Autoritzacions Ambientals Integrades, com a màxim 15
membres.
3. Els subcomitès d’Informes Ambientals, de Xarxa Natura 2000 i de
Sostenibilitat Ambiental, com a màxim 10 membres.
Disposició addicional
Totes les referències a la “conselleria competent de Medi Ambient” i
“conselleria competent en matèria de medi ambient”, contingudes en el Decret
29/2009, de 8 de maig, s’han d’entendre fetes a la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori.
Disposició final única
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 de setembre de 2011
El president
José Ramón Bauzà Díaz
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzà
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II. En virtut d’això, d’acord amb el que disposa l’article 33.2 de la Llei
4/2001, de 14 de març, amb l’informe previ de la Secretaria General, a proposta del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i havent-ho considerat
el Consell de Govern en la sessió de 2 de setembre de 2011,

DECRET
Article 1. Modificació de les lletres a) i b), de l’apartat 3 de l’article
5 del Decret 29/2009, de 8 de maig
Es modifiquen les lletres a) i b) de l’apartat 3 de l’article 5 del Decret
29/2009, de 8 de maig, que quedarà redactat de la manera següent:
a) Els directors o directores generals de Medi Rural i Marí, de Recursos
Hídrics, d’Ordenació del Territori, de Medi Natural, Educació Ambiental i

Num. 18314
Decret 92/2011, de 2 de setembre, pel qual es determina la composició del Consell d’Administració de la societat Serveis
d’Informació Territorial de les Illes Balears SAU (SITIBSA)
Mitjançant el Decret 82/2001, de 15 de juny, es va crear la societat anònima Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, SITIBSA (BOIB núm.
76, de 26/06/2001), el qual, en l’article 1, determina la composició del seu
Consell d’Administració, en representació de la CAIB.
El Decret 123/2003, de 18 de juliol, va modificar la composició del
Consell d’Administració de diferents entitats i societats, entre aquestes dels
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA). La composició
actual del Consell d’Administració s’estableix pel Decret 104/2007, de 3 d’a-

