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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 11411
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.
La Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears (Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 133, de 21 de setembre de 2006) preveu (article 19.2) que
reglamentàriament es determinarà l’organització, les funcions i el règim jurídic
de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Així mateix, s’estableix (art. 19.1) que l’esmentada Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears és l’òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en relació amb els projectes, plans o programes subjectes a avaluació d’impacte ambiental o avaluació ambiental estratègica que
l’Administració de la Comunitat Autònoma, els consells insulars, els municipis
o les entitats de dret públic vinculades o dependents de qualsevol d’aquestes
administracions territorials hagin d’autoritzar, elaborar, adoptar o aprovar, i que
dins la Comissió (art. 19.3) es crearà un comitè tècnic de composició multidisciplinària, amb representants de les conselleries del Govern, dels consells insulars i de l’Administració de l’Estat, en el qual es convidarà a participar, en el
punt de l’ordre del dia en què tenguin interès, els ajuntaments, amb veu i vot, i
les persones, els promotors i les entitats interessades de cada projecte, amb veu
i sense vot, en els termes que s’estableixen reglamentàriament.
Tant la Comissió de Medi Ambient com el Comitè Tècnic tindran una
composició que obeirà a criteris de competències territorial i funcional (art.
19.4).
Des de l’entrada en vigor de la Llei d’avaluacions d’impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques de 2006, i a falta de la norma reglamentària que reguli l’òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma en els termes que
estableix l’article 19 de la Llei (art. 19.2), s’ha estat aplicant la normativa anterior reguladora de la Comissió Balear de Medi Ambient, constituïda pel Decret
38/1985, de 16 de maig, de creació de la Comissió Balear de Medi Ambient, que
ha estat objecte de distintes modificacions (decrets 116/1985, de 28 de novembre; 51/1988, de 12 de maig; 114/1993, de 30 de setembre; 96/1995, de 14 de
setembre; 151/1996, de 12 de juliol; 43/1999, de 23 d’abril; 212/1999, d’1 d’octubre; 120/2003, d’11 de juliol, i 30/2004, de 26 de març), bàsicament amb la
finalitat d’adaptar la composició dels distints òrgans en què s’estructura la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears a l’estructura orgànica del
Govern, complir alguna resolució parlamentària, integrar-hi representants de
col·legis oficials o atribuir més operativitat a la Comissió.
II.
Aquest Decret consta de dotze articles, dividits en un títol preliminar (disposicions generals, articles 1 i 2) i dos títols relatius a l’organització (títol I, articles 3 a 11) i al règim de funcionament del Ple de la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears i del Comitè Tècnic (títol II, article 12).
En les disposicions generals (títol preliminar) cal destacar que la Comissió
de Medi Ambient es configura com un òrgan col·legiat de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears integrat en la seva estructura, que té el
caràcter d’òrgan ambiental, als efectes prevists en la legislació vigent.
El títol I, relatiu a l’organització (article 3 a 11), estructura la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears en distints òrgans col·legiats, consistents en
el Ple de la Comissió de Medi Ambient i el Comitè Tècnic, i un òrgan unipersonal, que és el president o presidenta de la Comissió de Medi Ambient. El Ple
de la Comissió de Medi Ambient es configura (article 4) com un òrgan col·legiat
integrat per representants polítics del qual són membres distints titulars de direccions generals de la Conselleria de Medi Ambient, representants de distintes
conselleries i dels consells insulars, amb rang d’òrgan directiu, així com una
persona en representació de les associacions d’entitats locals amb més implantació (article 5), amb un secretari o secretària, que serà una persona al servei de
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l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Les funcions del Ple de la Comissió de Medi Ambient es regulen mitjançant una fórmula general (article 6.1) i una fórmula particular consistent a reproduir, essencialment, les competències que estableix la Llei 11/2006, de 14 de
setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears (article 6.2). A les competències previstes en la legislació d’avaluacions ambientals s’han afegit (article 6.3) altres competències,
relatives a l’atorgament de les autoritzacions ambientals integrades i a la validació del Pla d’Acció de les Agendes Locals 21.
El Comitè Tècnic (capítol III del títol I, articles 7 a 9) s’ha regulat d’una
forma nova, si es compara la nova regulació amb la regulació anterior, amb la
idea de preveure distints subcomitès, amb una composició variable, segons que
es tracti d’avaluacions d’impacte ambiental, avaluacions ambientals estratègiques, informes ambientals, Xarxa Natura 2000, autoritzacions ambientals integrades i de sostenibilitat ambiental en relació amb les agendes locals 21. El
Decret només estableix uns criteris sobre la composició dels distints subcomitès, que es determinarà mitjançant una resolució del conseller o consellera competent en matèria de medi ambient (article 9.3).
La regulació del president o presidenta de la Comissió de Medi Ambient
també és nova, ja que es preveu que sigui nomenat i separat pel Govern de les
Illes Balears, mitjançant decret, amb la consideració d’òrgan assimilat en rang
als òrgans directius i d’alt càrrec (article 10.1), alhora que es regulen amb deteniment les seves funcions (article 11), entre les quals destaquen exercir les competències delegades pel Ple de la Comissió i exercitar, per raons d’urgència, les
funcions que corresponen a la Comissió de Medi Ambient i al Comitè Tècnic,
amb els informes previs tècnics i jurídics i amb la ratificació posterior.
El règim de convocatòria, de funcionament i d’adopció d’acords, tant del
Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears com del Comitè Tècnic
(títol III, article 12), és el previst per als òrgans col·legiats per la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (articles 22 a 27), i per la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (articles 17 a 19), amb les particularitats d’una convocatòria d’urgència
amb l’antelació mínima de 24 hores i d’una segona convocatòria, així com amb
la previsió que les sessions respectin, amb caràcter general, el principi d’unitat
d’acte i que no siguin públiques (article 12).
III.
En el procediment d’elaboració d’aquest Decret s’ha complert el que preveuen els articles 42 a 47 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, sobre la matèria, especialment el tràmit d’audiència als ciutadans
mitjançant les entitats que els agrupen o representen, la participació de totes les
conselleries del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars i de la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.
En virtut del que s’ha exposat, amb l’informe previ de la secretària general, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, a proposta del conseller de Medi Ambient, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió
de dia 8 de maig de 2009,
DECRET
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
És objecte d’aquest Decret, en desenvolupament de la Llei 11/2006, de 14
de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, establir l’organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Article 2
Naturalesa jurídica
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears és un òrgan col·legiat
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de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que, integrat
en la seva estructura i adscrit a la conselleria competent en matèria de medi
ambient i amb una composició formada per representants de diferents administracions públiques, té la consideració d’òrgan ambiental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en relació amb els projectes, plans o programes
subjectes a avaluació d’impacte ambiental o avaluació ambiental estratègica i
amb altres matèries previstes en aquest Decret i en la normativa vigent.
TÍTOL I
ORGANITZACIÓ
Capítol I
Òrgans
Article 3
Estructuració
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears s’estructura en els
òrgans següents:
a. El Ple
b. El Comitè Tècnic
c. El president o presidenta
Capítol II
El Ple de la Comissió de Medi Ambient
Article 4
Naturalesa jurídica
El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears és un òrgan
col·legiat integrat per representants de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars i dels municipis que té com
a funció exercir les competències en matèria de medi ambient previstes en la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, especialment emetre les declaracions d’impacte ambiental dels projectes que tenguin efectes significatius
sobre el medi ambient i, amb col·laboració amb l’òrgan promotor, vetllar per la
integració dels aspectes ambientals en els plans i programes que afectin significativament el medi ambient, així com les altres funcions previstes en la normativa vigent.
Article 5
Composició
1. El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears està format pel president o presidenta i per les persones que en són membres.
2. El president o presidenta del Ple de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears és, amb caràcter ordinari, la persona nomenada pel Govern de
les Illes Balears, en la forma que estableix l’article 10 d’aquest Decret. No obstant això, el conseller o consellera competent en matèria de medi ambient pot,
per iniciativa pròpia o a sol·licitud del president o presidenta, assumir, en qualsevol moment, la presidència del Ple de la Comissió de Medi Ambient.
3. Les persones membres del Ple la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears són:
a) Els directors o directores generals competents en matèria de biodiversitat, protecció d’espècies, aigües, qualitat ambiental i canvi climàtic.
b) Un o una representant, amb rang d’òrgan directiu, de les conselleries
del Govern de les Illes Balears competents en matèria de turisme, d’agricultura,
d’emergències, de salut, d’energia, de transport i, d’indústria.
c) Representants dels consells insulars, amb rang d’òrgan directiu o
assimilat, en els termes següents: tres pel Consell de Mallorca, dos pel Consell
de Menorca, dos pel Consell d’Eivissa i un pel Consell de Formentera.
d) Un o una representant de l’associació de les entitats locals amb més
implantació a les Illes Balears.
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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, que han de tenir el rang d’òrgan directiu o assimilat.
5. El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ha de
tenir un secretari o secretària que ha de ser personal funcionari de carrera al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha de
desenvolupar les seves funcions a la Conselleria de Medi Ambient i ha de ser
designat pel conseller o consellera, a proposta del president o presidenta de la
Comissió. La designació ha d’incloure un o una suplent.
El secretari o secretària ha d’assistir a les sessions del Ple de la Comissió
de Medi Ambient, amb veu i sense vot, i ha d’exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al secretari o secretària d’un òrgan col·legiat.
6. El president o presidenta del Ple de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears pot convidar o sol·licitar la presència, amb veu i sense vot, d’aquelles persones que, pels seus coneixements tècnics, científics o jurídics, prestin l’assessorament necessari en assumptes determinats, així com d’altres òrgans
de l’Administració autonòmica, d’altres administracions, institucions, col·legis
o associacions, per exercir millor les funcions atribuïdes a la Comissió.
Article 6
Funcions
1. Les funcions de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
són, en general, exercir les competències en matèria de medi ambient previstes
en la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, i qualssevol altres competències que la normativa vigent atribueixi a l’òrgan ambiental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i no estiguin reservades al Consell de Govern, al
conseller o consellera competent en matèria de medi ambient, als òrgans directius de la Conselleria de Medi Ambient o a les entitats de dret públic que hi estan
vinculades o que en depenen.
2. En particular, són funcions de la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears, les següents:
a) Emetre la declaració d’impacte ambiental dels projectes subjectes a
avaluació d’impacte ambiental, a proposta d’un comitè tècnic, llevat de casos
d’urgència apreciada pel mateix òrgan ambiental i amb l’informe tècnic i jurídic
previ sobre l’actuació.
b) Decidir la subjecció a avaluació d’impacte ambiental dels projectes
que només se sotmeten a avaluació quan així ho decideix l’òrgan ambiental.
c) Emetre informe sobre les peticions d’exclusió d’avaluació d’impacte ambiental dels projectes subjectes a avaluacions d’impacte ambiental.
d) Evacuar la consulta preceptiva, prevista en la legislació bàsica estatal, quan sigui competència de l’Administració general de l’Estat formular la
declaració d’avaluació d’impacte ambiental dels projectes que li correspongui
autoritzar, elaborar o aprovar.
e) Emetre informe sobre la proposta de criteris tècnics i/o interpretatius
per a la redacció dels estudis d’impacte ambiental dels projectes i els informes
de sostenibilitat i la memòria ambiental dels plans i programes, així com la predicció i valoració dels seus possibles impactes.
f) Determinar l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte
ambiental, així com definir les modalitats d’informació i consulta.
g) Participar en el procediment de resolució de discrepàncies sobre la
conveniència d’executar un projecte o sobre el contingut de la declaració d’impacte.
h) Exercir les competències en matèria de disciplina ambiental que
estableix la llei relatives a sol·licitar informació, comprovar i formular requeriment a instar la revisió d’ofici de les resolucions o acords d’autorització o aprovació de projectes que s’adoptin sense avaluació d’impacte ambiental quan sigui
necessari o dels plans o programes subjectes a avaluació ambiental estratègica
aprovats o adoptats sense seguir el procediment previst en la llei, intervenir en
el procediment de caducitat i/o modificació de la declaració d’impacte, subrogar-se a les competències sancionadores en els termes prevists en la legislació
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vigent, requerir l’òrgan promotor a suspendre l’execució d’un projecte subjecte
a avaluació d’impacte ambiental sense que s’hagi formulat la declaració d’impacte, informar de la forma i les actuacions necessàries per a la restitució de la
realitat física o biològica alterada i/o la indemnització per danys i perjudicis,
instar l’execució forçosa de la declaració d’impacte o de l’acord de resolució de
discrepàncies i informar de la substitució de les multes per una prestació
ambiental substitutòria.
i) Col·laborar amb l’òrgan promotor en l’avaluació ambiental estratègica dels plans i programes.
j) Determinar l’amplitud, l’abast i el nivell de detall de l’informe de
sostenibilitat, els criteris ambientals estratègics, els indicadors dels objectius
ambientals i els principis de sostenibilitat aplicables en cada cas, així com les
modalitats d’informació i de consulta, les administracions públiques afectades i
el públic interessat, mitjançant els documents de referència.
k) Examinar i formular observacions als informes de sostenibilitat
ambiental.
l) Col·laborar en l’elaboració de la memòria ambiental.
m) Emetre acords sobre la memòria ambiental, manifestant la conformitat o disconformitat, amb la proposta prèvia d’un comitè tècnic, llevat d’excepcions, i publicar l’acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
n) Participar en l’execució i el seguiment ambiental del pla o programa.
o) Decidir sobre la subjecció a avaluació ambiental estratègica dels
plans o programes d’àmbit territorial reduït, modificacions menors i plans i programes no subjectes que estableixin un marc de futurs projectes, amb la consulta prèvia a les administracions públiques afectades pel pla o programa.
p) Decidir sobre la inviabilitat de subjectar a avaluació ambiental estratègica els plans i programes iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la
llei.
q) Emetre informe sobre l’estudi d’avaluació de repercussions ambientals que s’ha d’adjuntar a qualsevol pla o projecte que, sense tenir una relació
directa amb la gestió d’un lloc de Xarxa Natura 2000 o sense que sigui necessari per a aquesta gestió, pugui afectar-lo de forma apreciable.
r) Resoldre, amb informes tècnics i jurídics previs, els recursos potestatius de reposició interposats contra els acords de la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears, que es consideren impugnables, i, en particular, contra les
decisions de l’òrgan ambiental sobre la subjecció d’un projecte a avaluació
d’impacte ambiental i d’un pla o programa d’àmbit territorial reduït o modificacions menors d’un pla o programa subjecte, així com els plans i programes no
subjectes que estableixin un marc per a l’autorització futura de projectes, a avaluació ambiental estratègica.
s) Emetre informes que, en relació amb la matèria mediambiental, li
sol·licitin els òrgans del Govern o els òrgans superiors de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
t) Proposar al conseller o consellera competent de medi ambient l’elaboració de disposicions legals i reglamentàries, especialment d’ordres que estableixin criteris tècnics i/o interpretatius per a la redacció del estudis d’impacte
ambiental dels plans o programes, així com per a la predicció i la valoració dels
seus possibles impactes, com també els acords, les resolucions i les mesures
adequades en relació amb les matèries i funcions que li són pròpies.
u) Exercir les funcions que li atribueixi una disposició legal o reglamentària, un pla o programa degudament aprovat, un acord del Consell de
Govern o una resolució del conseller o consellera competent en matèria de medi
ambient.
3. Així mateix, són competències de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears:
a) Atorgar les autoritzacions ambientals integrades en l’àmbit de les
Illes Balears.
b) Validar el Pla d’Acció de les Agendes Locals 21 que aprovin els
ajuntaments, i també aprovar les inscripcions dels municipis en el Registre
Balear d’Agenda Balear 21 i a la Xarxa Balear de Sostenibilitat.
4. El Ple de la Comissió de Medi Ambient pot delegar en el seu president o presidenta l’exercici de les competències previstes en l’apartat 2, llevat
de les indicades en els apartats 2 a), 2 b), 2 c), 2 e), 2 f), 2 m), 2 o), 2 p) i 2 r) i
en l’apartat 3, que tenen el caràcter d’indelegables.
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Capítol III
El Comitè Tècnic
Article 7
Naturalesa jurídica
El Comitè Tècnic és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i tècnic i de
composició multidisciplinària, integrat, entre d’altres, per representants de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels consells
insulars, dels municipis de les Illes Balears i de l’Administració de l’Estat, que
té com a funció bàsica l’elaboració, amb caràcter previ i preceptiu, d’informes i
propostes en relació amb assumptes i matèries de competència del Ple de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Article 8
Estructuració del Comitè Tècnic
El Comitè Tècnic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
s’estructura en els subcomitès següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El Subcomitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental.
El Subcomitè d’Avaluacions Ambientals Estratègiques.
El Subcomitè d’Informes Ambientals.
El Subcomitè de Xarxa Natura 2000.
El Subcomitè d’Autoritzacions Ambientals Integrades.
El Subcomitè de Sostenibilitat Ambiental.

Article 9
Composició
1. Els subcomitès tècnics han d’estar formats pel president o presidenta i les persones que en són membres, llevat dels subcomitès de Xarxa Natura
2000 i de Sostenibilitat Ambiental, dels quals han de formar part, també i respectivament, el director o directora general competent per raó de la matèria, en
qualitat de vicepresident o vicepresidenta.
2. El president o presidenta dels subcomitès tècnics ha de ser el president o presidenta de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
3. La composició dels distints subcomitès tècnics s’ha de determinar
per resolució del conseller o consellera competent en matèria de medi ambient,
atenent els criteris següents:
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 18 membres.
2. El Subcomitè d’Autoritzacions Ambientals Integrades, com a màxim
10 membres.
3. Els subcomitès d’Informes Ambientals, de Xarxa Natura 2000 i de
Sostenibilitat Ambiental, com a màxim 6 membres.
b) La composició ha d’obeir a criteris de competència territorial i funcional i ha de tenir caràcter multidisciplinari, amb participació de distintes conselleries del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars.
c) En la composició dels subcomitès d’Avaluacions d’Impacte
Ambiental i d’Avaluacions Ambientals Estratègiques n’ha de formar part un o
una membre, personal funcionari o tècnic, segons els casos, de cada una de les
direccions generals de la conselleria competent en matèria de medi ambient, de
l’Administració general de l’Estat, de l’associació d’entitats locals de les Illes
Balears de més implantació, de la persona jurídica sense ànim lucre de més
implantació a les Illes Balears a què es refereix l’article 3 z) de la Llei d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques i, si escau,
d’altres organitzacions o associacions. També, si escau, n’ha de formar part un
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o una membre, personal funcionari o laboral, de cada una de les entitats públiques o vinculades o dependents de la conselleria competent en matèria de medi
ambient.
d)
Es convidarà a participar en el punt corresponent de l’ordre del dia
en què tengui interès l’ajuntament corresponent, amb veu i vot, així com les persones, les entitats promotores i les entitats interessades en cada projecte, amb
veu i sense vot.
e) Han d’assistir als subcomitès, amb veu i sense vot, els ponents tècnics i jurídics i les ponents tècniques i jurídiques de cada un dels assumptes
inclosos en l’ordre del dia, així com un secretari o secretària, en els termes prevists en l’apartat 5 de l’article 5 d’aquest Decret.
f) Els informes ambientals en relació amb projectes o activitats no subjectes a avaluació d’impacte ambiental, quan la legislació substantiva o sectorial o el planejament territorial ho prevegi, han de ser emesos pel Subcomitè
d’Informes Ambientals, sense intervenció del Ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears.
Capítol IV
Del president o presidenta
Article 10
Nomenament i naturalesa jurídica
1. El president o presidenta de la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears és nomenat i separat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant
decret, a proposta del conseller o consellera competent en medi ambient, atenent
criteris d’experiència professional i competència, i té la consideració d’òrgan
assimilat en rang als òrgans directius de l’Administració de la Comunitat
Autònoma i d’alt càrrec.
2. El president o presidenta ha de ser suplert, en el supòsit de vacant,
absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, per l’òrgan directiu de la conselleria competent en matèria de medi ambient que es determini per resolució
del conseller o consellera competent en matèria de medi ambient.
Article 11
Funcions
El president o presidenta de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears ha d’exercir les funcions que siguin inherents a la seva condició de president o presidenta d’un òrgan col·legiat i, entre d’altres, les següents:
a) Les que estableix l’article 23.1 de la Llei 30/1992, de 26 novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
b) Impulsar els procediments subjectes a decisió o informe del Ple de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i del seu Comitè Tècnic, per si
mateix o a través del director o directora general competent per raó de matèria.
c) Ser un dels representant de l’òrgan mediambiental en el procediment
de resolució de discrepàncies a què es refereixen els articles 36 i 92.2 de la Llei
11/2006, de 14 de setembre.
d) Exercir les competències delegades per la Comissió, llevat de les
indicades com a indelegables en l’article 6.4 d’aquest Decret.
e) Exercir, per raons d’urgència degudament acreditada, les funcions
que corresponen a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i al Comitè
Tècnic, amb els informes previs tècnic i jurídic, i donar-ne compte posteriorment a l’òrgan col·legiat, a l’efecte de ratificar-les.
TÍTOL II
RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL PLE DE LA COMISSIÓ DE
MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS I DEL COMITÈ TÈCNIC
Article 12
Règim general i peculiaritats
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El règim de convocatòria, de funcionament i d’adopció d’acords del Ple
de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i del Comitè Tècnic és el
que preveu, amb caràcter general, la Llei 30/1992, de 26 novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
per als òrgans col·legiats, amb les peculiaritats següents:
1. La convocatòria s’ha de fer preferentment en format electrònic amb
una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració, llevat de casos d’urgència, en què l’antelació mínima és de 24 hores.
2. Per a la constitució vàlida del Ple de la Comissió i del Comitè
Tècnic, a l’efecte de dur a terme les sessions, es requereix, en primera convocatòria, l’assistència de la meitat de membres amb dret a vot, sense incloure-hi el
president o presidenta i, en segona convocatòria, és suficient l’assistència de la
tercera part de membres amb dret a vot, sense incloure-hi el president o presidenta. Aquest quòrum s’ha de mantenir-se durant tota la sessió.
3. Les sessions han de respectar el principi d’unitat d’acte i s’ha de procurar que acabin el mateix dia que comencin.
4. Les sessions no seran públiques, sens perjudici de la publicitat i les
comunicacions procedents dels informes i acords adoptats.
5. Els acords han de ser adoptats per majoria simple i, a aquests efectes, el vot del president o presidenta serà diriment en cas d’empat.
6. No es poden abstenir en les votacions les persones que, per la seva
qualitat d’autoritats o personal al servei de les administracions públiques, tenguin la condició de membre dels òrgans col·legiats.
7. Les actes s’han de trametre a les persones membres del Ple i dels
subcomitès preferentment en format electrònic.
Disposicions transitòries
Primera
1. Fins que no es constitueixin el Ple de la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears i el Comitè Tècnic a què es refereix aquest Decret continuaran en funcionament la Comissió Balear de Medi Ambient, tant la Comissió
Permanent com el Ple, així com el Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental,
el Comitè Especialitzat de Xarxa Natura 2000, el Comitè de Prevenció i Control
Integral de la Contaminació i els comitès especialitzats insulars per a l’Agenda
Local 21, en els termes prevists en la seva normativa reguladora.
2. Fins que no es nomeni el president o presidenta del Ple de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, en els termes prevists en l’article 10.1 d’aquest Decret, continuarà exercint les seves funcions el secretari de
la Comissió Balear de Medi Ambient designat pel Decret 19/2007, de 23 de
juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es designa el secretari de la
Comissió Balear de Medi Ambient (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
115, de 28 de juliol de 2007), amb la consideració d’òrgan assimilat en rang als
òrgans directius de l’Administració de la Comunitat de les Illes Balears i d’alt
càrrec des de la data en què va ser designat.
Segona
El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i els subcomitès tècnics assumiran, des de la data en què es constitueixin, la continuació de
tots els procediments en tràmit davant la Comissió Balear de Medi Ambient, el
comitès especialitzats insulars de l’Agenda Local 21, el Comitè Especialitzat de
Xarxa Natura 2000 i el Comitè de Prevenció i Control Integral de la
Contaminació.
Disposició derogatòria
1. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que estableix aquest Decret.
2. En particular, queden derogades, sens perjudici del que disposa la
disposició transitòria primera d’aquest Decret, les disposicions següents:
a) El Decret 135/2002, de 8 de novembre, pel qual es designa l’òrgan
competent per atorgar l’autorització ambiental integrada i es crea el Comitè de
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Prevenció i Control Integrat de la Contaminació, modificat pel Decret 3/2004,
de 16 de gener (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 137, de 14 de novembre de 2002, i núm. 13, de 27 de gener de 2004).
b) El Decret 38/1985, de 16 de maig, de creació de la Comissió Balear
de Medi Ambient, modificat pel Decret 43/1999, de 23 d’abril, el Decret
212/1999, d’1 d’octubre, el Decret 120/2003, d’11 de juliol, del Consell de
Govern de les Illes Balears, i el Decret 30/2004, de 26 de març.
c) L’article 5.2 i la disposició transitòria segona del Decret 123/2002,
de 4 d’octubre, sobre la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis de les
Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 123, de 12 d’octubre de
2002).
Disposicions finals
Primera
Modificació dels articles 7, 10.5, 11.1, 12 i 13 del Decret 123/2002, de 4
d’octubre, sobre la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis de les Illes
Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 123, de 12 d’octubre de 2002)
Es modifiquen els articles 7, 10.5, 11.1, 12 i 13 del Decret 123/2002, de 4
d’octubre, sobre la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis de les Illes
Balears, que queden redactats de la forma següent:

23-05-2009

Ambient de les Illes Balears dels avanços, els retards, el nivell d’èxit obtingut
per les actuacions realitzades i el grau de compliment dels objectius i, si s’escau, les modificacions, del Pla d’Acció.
El Subcomitè de Sostenibilitat Ambiental ha de remetre al Ple de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears un informe sobre les circumstàncies anteriors i la seva incidència sobre el Pla d’Acció de les Agendes Locals
21.
El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, a partir de
l’informe del Subcomitè esmentat, s’ha de pronunciar sobre la conveniència de
la continuïtat del municipi en el Registre Balear d’Agendes Locals 21 i a la
Xarxa Balear de Sostenibilitat.’
Segona. Es faculta el conseller o consellera de Medi Ambient perquè dicti
les disposicions que consideri adequades per executar i desplegar el que estableix aquest Decret.
Tercera. Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 8 de maig de 2009

‘Article 7
Xarxa Balear de Sostenibilitat
1. La Xarxa Balear de Sostenibilitat, que es crea a la Conselleria de Medi
Ambient a iniciativa del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears, té com a finalitat afavorir l’intercanvi de coneixements i d’experiències
en la realització, l’aplicació i el seguiment de les agendes locals 21.
2. La Xarxa Balear de Sostenibilitat està integrada pels municipis inscrits
en el Registre Balear d’Agendes Locals 21 que, per haver-se adherit a la Carta
d’Aalborg, o per haver implantat una Agenda Local 21 degudament validada
pels consells insulars, així com per tots els municipis i les entitats públiques i
privades de les Illes Balears que donin suport a les iniciatives de l’Agenda Local
21, ho sol·licitin i així ho acordi el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears.’
Article 10.5. La diagnosi serà remesa al Subcomitè de Sostenibilitat
Ambiental de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears a l’efecte que
en prengui coneixement i, si escau, hi formuli suggeriments.’
Article 11.1. L’ajuntament corresponent, amb la col·laboració del Fòrum
Ciutadà, i d’acord amb la diagnosi i els suggeriments recollits del Subcomitè de
Sostenibilitat Ambiental, ha de dissenyar un pla d’acció que ha de tenir els continguts mínims recollits en els apartats o, p, q, r, s, t, u, v i w de l’article 4 d’aquest Decret.’
‘Article 12
Validació del pla d’acció

El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Medi Ambient
Miquel Àngel Grimalt i Vert

—o—

3.- D'altres disposicions
INSTITUT RAMON LLULL
Num. 10807
Resolució del director de l’Institut Ramon Llull per la qual s’obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis
catalans a universitats de fora del domini lingüístic
Vist el que disposa l’article 4.2 a) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull
en relació amb la competència de l’Institut de promoure l’ensenyament del català i de la cultura que s’hi expressa a les universitats i altres centres d’estudis
superiors, així com afavorir-ne els estudis i la investigació.
Vist l’acord del Consell de Direcció de l’Institut de data 22 de desembre
de 2008 pel qual s’aproven les bases per a la selecció de professorat d’estudis
catalans a universitats de fora del domini lingüístic.
Fent ús de les facultats que em són concedides per l’article 13.2 f) dels
Estatuts de l’Institut Ramon Llull,
Resolc

Una vegada aprovat el pla d’acció es remetrà a la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears perquè el validi, d’acord amb els principis de sostenibilitat exposats en la Declaració de Rio sobre el medi ambient i el desenvolupament i segons els continguts mínims d’aquest Decret.

Article 1. Obrir la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis
catalans a universitats de fora del domini lingüístic i la seva consegüent adscripció a les places de les universitats que figuren a l’annex 2 d’aquesta
Resolució, d’acord amb les bases i les condicions específiques que en regiran la
selecció, les quals es detallen a l’annex 1.

El Subcomitè de Sostenibilitat Ambiental ha d’elevar un informe al Ple de
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i li ha de proposar la inscripció del municipi en el Registre Balear d’Agendes Locals 21 i a la Xarxa Balear
de Sostenibilitat. Aquest Ple ha de ratificar la proposta i procedir a la inscripció
o rebutjar-la.’

Article 2. Establir que l’import global d’aquesta convocatòria és de
477.341€ (452.241 € en concepte d’ajuts a les universitats corresponents amb la
finalitat de contribuir al finançament de les despeses derivades del manteniment
de la docència i 25.100 € en concepte d’ajuts de viatge per a les persones seleccionades, pels imports detallats a l’annex 4).

‘Article 13
Seguiment de l’Agenda Local 21
L’Ajuntament ha de mantenir informat el Ple de la Comissió de Medi

Article 3. Publicar aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El director de l’Institut Ramon Llull

