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Decret 78/2015, de 28 d’agost, 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), estableix en l’article 5 la
composició del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Mitjançant el Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, es determina la composició del Govern i s’estableix
l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 97/2015, de 2 de juliol), i en el Decret 24/2015,
de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, es fixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120/2015, de 8 d’agost).
Atès que aquests nous decrets han comportat una reestructuració de l’Administració pública, que ha afectat tant el nombre de conselleries
com de direccions generals, és necessari modificar el Decret 29/2009, de 8 de maig, amb la finalitat d’adaptar-lo a la nova estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Concretament cal modificar la composició del Ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears: d’una banda, l’article 5.3 a, perquè inclogui tots els directors i les directores generals de la conselleria
competent en matèria de medi ambient, i, de l’altra, l’article 5.3 b, perquè inclogui un representant de les conselleries del Govern de les Illes
Balears competents en matèria de turisme, emergències, salut, indústria, ordenació del territori, transports i energia i canvi climàtic.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/129/929275

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 28 d’agost de 2015,

DECRET
Article únic
Modificació de l’article 5.3, lletres a i b, del Decret 29/2009, de 8 de maig
Es modifiquen les lletres a i b de l’article 5.3 del Decret 29/2009, de 8 de maig, que queden redactades de la manera següent:
a. Els directors o les directores generals de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
b. Un o una representant de les conselleries del Govern de les Illes Balears competents en matèria de turisme, emergències, salut,
indústria, ordenació del territori, transports i energia i canvi climàtic.
Disposició final única
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 28 d’agost de 2015

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
Vicenç Vidal Matas

La presidenta,
Francesca Lluch Armengol i Socias
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