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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

15426

Decret 84/2015, de 16 d’octubre, 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

El Decret 29/2009, de 8 de maig, d’organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (BOIB núm.
75/2009, de 23 de maig), modificat pel Decret 91/2011, de 2 de setembre (BOIB núm. 133/2011, de 6 de setembre), i pel Decret 78/2015, de
28 d’agost (BOIB núm. 129/2015, de 29 d’agost), estableix en l’article 6 les funcions de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears,
concretament en l’apartat 4 les funcions delegables al president o presidenta, i en l’article 12.4 estableix el caràcter d’accés a la sessió al Ple i
als comitès tècnics.
D’una banda, a fi d’oferir un millor servei a la ciutadania, cal millorar el temps de resposta en els expedients d’avaluació ambiental,
especialment els de menys abast, per la qual cosa és aconsellable modificar el Decret per tal de guanyar en eficàcia i agilitat. D’altra banda, el
principi de transparència, de manera especial en matèria ambiental, recomana el caràcter públic de les sessions del Ple de la Comissió.
En virtut d’això, d’acord amb el que disposa l’article 33.2 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, amb l’informe
previ de la Secretaria General, a proposta del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i havent-ho considerat el Consell de Govern en
la sessió de dia 16 d’octubre de 2015,

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/152/933239

DECRET

Article 1
Modificació de l’article 6.4 del Decret 29/2009, de 8 de maig
Es modifica l’article 6.4 del Decret 29/2009, de 8 de maig, que queda redactat de la manera següent:
4. El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears pot delegar en la seva presidència l’exercici de les competències
previstes en l’apartat 2, llevat de les indicades en els apartats 2 a, 2 m i l’apartat 3, que tenen el caràcter d’indelegables, sens
perjudici d’allò previst en l’article 11 e d’aquest Decret sobre les atribucions de la presidència en l’exercici de les competències del
Ple per raons d’urgència.
La presidència donarà compte al Ple de la CMAIB sobre la gestió i les resolucions que dicti.

Article 2
Modificació de l’article 12.4 del Decret 29/2009, de 8 de maig
Es modifica l’article 12.4 del Decret 29/2009, de 8 de maig, que queda redactat de la manera següent:
4. Les sessions del Ple seran públiques, sens perjudici, si escau, de les possibles limitacions d’accés per motius d’aforament.
Les sessions dels comitès tècnics no seran públiques, sens perjudici de la publicitat dels acords adoptats.

Disposició derogatòria
1. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a allò que estableix aquest Decret.
2. Així mateix, es deroga la disposició addicional del 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.
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Disposició final única
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 16 d’octubre de 2015
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias
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El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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