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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Núm. 23427
Decret 137/2002, de 15 de novembre, pel qual es regula la composició
del patronat del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera
El Patronat del parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, a què fa
referència l’article 15 de la Llei 17/2001, de 19 de desembre, de protecció
ambiental de ses Salines d’Eivissa i Formentera (BOIB núm. 156, de 29 de
desembre) és un òrgan col·legiat de consulta, de participació i de suport en les
tasques de gestió del parc, adscrit a la Conselleria de Medi Ambient.
L’article esmentat estableix les funcions d’aquest Patronat i també autoritza
a desplegar tots els aspectes relatius a la composició i a l’organització que siguin
necessaris per posar-lo en funcionament.
El punt 2 del mateix article disposa que en el Patronat han de tenir
representació les administracions públiques, les institucions, el col·lectiu de
propietaris, els agricultors i els ramaders, els pescadors i els caçadors, les
empreses salineres, les turístiques o d’oci o d’altres situades dins l’àmbit del parc,
les entitats de custòdia del territori i totes les associacions i organitzacions, la
finalitat de les quals concordi amb els principis que inspiren la Llei de protecció
ambiental de ses Salines d’Eivissa i Formentera.
Per això, a proposta de la consellera de Medi Ambient, i havent-ho
considerat el Consell de Govern, en la sessió de 15 de novembre de 2002,
DECRET
Article únic
1. La composició del Patronat del parc natural de ses Salines d’Eivissa i
Formentera és la següent:
- La Presidència, que l’ha d’exercir la persona titular de la Conselleria de
Medi Ambient.
- La Presidència adjunta, que l’ha d’exercir una persona de reconegut
prestigi que l’ha de nomenar la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient.
- La Vicepresidència, que correspon a la persona titular de la Direcció
General de Biodiversitat.
- Una persona representant de cadascuna de les conselleries següents: Medi
Ambient; Agricultura i Pesca; Treball i Formació; Educació i Cultura; Turisme;
i Hisenda i Pressuposts.
- Una persona en representació del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
- Una persona representant de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
- Una persona que representi l’Ajuntament de Formentera.
- Una persona en representació dels propietaris residents de les finques
d’Eivissa situades dins l’àmbit del parc natural, que l’han d’elegir d’entre ells
mateixos.
- Una persona que representi els propietaris residents de les finques de
Formentera situades dins l’àmbit del parc natural, que l’han d’elegir d’entre ells
mateixos.
- Una persona representant del conjunt de les associacions de veïns
constituïdes en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, que l’han d’elegir d’entre
aquestes.
- Una persona que representi el conjunt de les associacions de veïns
constituïdes en el municipi de Formentera, que l’han d’elegir d’entre aquestes.
- Una persona representant de les empreses salineres situades dins l’àmbit
del parc natural, que l’han d’elegir d’entre aquestes.
- Una persona representant de les associacions professionals i/o organitzacions
empresarials agràries de Balears amb activitat al parc natural, que l’han d’elegir
d’entre els seus membres.
- Una persona en representació de la Federació Balear de Caça.
- Una persona que representi les diverses confraries de pescadors d’Eivissa
que feinegin a les aigües del parc, que l’han d’elegir d’entre els seus membres.
- Una persona que representi les diverses confraries de pescadors de
Formentera que feinegin a les aigües del parc, que l’han d’elegir d’entre els seus
membres.
- Una persona en representació del conjunt de les associacions de pesca
recreativa i/o d’activitats subaquàtiques, que l’han d’elegir d’entre els seus
membres.
- Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears de
reconegut prestigi en matèria de protecció del medi ambient.
- Una persona que representi les associacions balears de conservació de la
naturalesa declarades d’utilitat pública, que l’han d’elegir d’entre els seus
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membres.
- Una persona representant de les associacions balears de conservació de la
naturalesa, que l’han de proposar les que figuren en el Registre d’Organitzacions
No Governamentals dedicades a la conservació de la naturalesa, aprovat mitjançant
el Decret 13/1993, d’11 de febrer.
- Una persona en representació de les associacions dedicades a l’agricultura
ecològica, que l’han d’elegir d’entre els seus membres.
- Un representant de les associacions dedicades a l’activitat turística, que
l’han de designar d’entre ells
- Una persona representant dels sindicats més representatius, que l’han
d’elegir d’entre aquests.
- Dues persones expertes en temes de conservació de la naturalesa, que les
ha de nomenar la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient.
- Una persona experta en temes de patrimoni cultural, que l’ha de nomenar
el Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
- El/la cap de Departament de la Direcció General de Biodiversitat, amb veu
i sense vot.
- El/la cap del Servei d’Espais Naturals, amb veu i sense vot.
- La Secretaria, amb veu i sense vot, que l’ha d’ocupar la persona directora
conservadora de l’espai protegit.
2. Atesa la importància de ses Salines d’Eivissa i Formentera, la persona
titular de la Conselleria de Medi Ambient convidarà la Delegació del Govern a les
Illes Balears a nomenar una persona representant de l’Administració General de
l’Estat.
3. Les persones vocals nomenades de la Junta ho són per uns períodes de
quatre anys, llevat que el nomenament estableixi el contrari o siguin cessats.
També es poden reelegir o confirmar en el nomenament per un mateix període.
4. En els casos en què una persona representant hagi de ser elegida entre
persones o entitats diverses, la designació s’ha de produir dins els tres mesos des
que hagi entrat en vigor aquest Decret o des que s’hagi produït una vacant. Una
vegada transcorregut aquest termini sense haver comunicat a la Conselleria de
Medi Ambient el nom de la persona designada, la persona titular de la Conselleria
podrà nomenar una persona representant provisional, amb veu i sense vot, que ha
d’exercir les seves funcions fins que es produeixi el nomenament reglamentàriament
previst.
Disposició final única
Aquest decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 de novembre de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Medi Ambient
Margalida Rosselló Pons
— o —-

CONSELLERIA D’INTERIOR
Núm. 23426
Decret 138/2002, de 15 de novembre, de modificació del Decret 44/
2001, de 23 de març, mitjançant el qual es crea el Servei de
Prevenció de Riscs Laborals per al personal al servei de
l’Administració de les Illes Balears
Mitjançant el Decret 44/2001, de 23 de març, es va crear el Servei de
Prevenció de Riscs Laborals per al personal al servei de l’Administració de les
Illes Balears.
L’article 9 del Decret esmentat fou modificat en dues ocasions pels decrets
105/2001, de 20 de juliol, i 90/2002, de 28 de juny, amb l’única finalitat de variar
la composició de la Comissió de Coordinació de Prevenció de Riscs Laborals.
En el text resultant i en les publicacions, en el BOIB, de les modificacions
esmentades, hi figurava la modificació de la composició de la dita Comissió i, a
més a més, per error, se suprimí part del text de l’article 9, fet que excedia la
finalitat de dites modificacions.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del conseller d’Interior i havent-ho
considerat el Consell de Govern a la sessió de 15 de novembre de 2002,
DECRET
Article únic
Modificar la redacció de l’article 9 del Decret 44/2001, de 23 de març (BOIB

