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Es faculta el conseller d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures
necessàries per executar aquest Decret.

21-03-2002

de Biodiversitat.
- El secretari, amb veu i sense vot, que ha de ser el director conservador del
parc.
- Un representant de cada una de les conselleries següents:

Disposició final segona
- Turisme
- Educació i Cultura
- Agricultura i Pesca

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al BOIB.
Palma, 15 de març de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
— o —-

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Núm. 5579
Decret 39/2002, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 85/
1992, de 18 de novembre, de creació del parc natural de Mondragó
La Junta Rectora del parc natural de Mondragó, a què fa referència l’article
7 del Decret 85/1992 pel qual es crea el parc, modificat íntegrament pel Decret
80/2000, de 12 de maig (BOIB núm. 64, de 23 de maig de 2000), és un òrgan
col·legiat que col·labora amb la Conselleria de Medi Ambient, a la qual queda
adscrita als efectes administratius. Aquest article estableix les funcions de la
Junta i l’article 8 la composició.
Hi ha factors socials que recomanen adaptar la composició i les funcions
de la junta rectora i les funcions del director conservador a les necessitats actuals,
com també una sèrie de factors de tipus administratiu que fan necessari adaptar
la representació de cadascuna de les conselleries a les juntes rectores dels parcs
a causa del canvi de competències. D’altra banda, arran de l’aprovació dels parcs
i de les reserves naturals més recents, s’ha fet palesa la necessitat de revisar
profundament el contingut dels decrets de declaració dels parcs més antics de les
Illes i adaptar-los als actuals.
Per tot això, a proposta de la consellera de Medi Ambient, i havent-ho
considerat el Consell de Govern a la sessió de 15 de març de 2002,
DECRET
Article 1
Es modifica l’article 7 del Decret 85/1992 de 18 de novembre, que es
redacta de la manera següent:
“Es constitueix la Junta Rectora del parc natural de Mondragó, les funcions
de la qual són:
a) Assessorar la Conselleria de Medi Ambient en la gestió del parc natural.
b) Emetre informe, amb caràcter previ, sobre el Pla rector d’ús i gestió i les
revisions que se’n facin, els plans anuals i els projectes o propostes que no s’hi
prevegin i que afectin el parc, i també les memòries anuals.
c) Vetllar per la conservació de la zona i per l’aplicació correcta de les
disposicions que l’afecten.
d) Establir, aprovar i modificar el Reglament propi.
e) Impulsar les mesures de foment per al desenvolupament socioeconòmic
sostenible del parc natural i el seu entorn.
f) Promoure estudis, investigacions, activitats educatives i culturals
relacionades amb l’àmbit del parc natural, i promoure la divulgació dels resultats.
g) Qualsevol altra funció que sigui necessària per complir aquest Decret i
que no estigui atribuïda a altres òrgans i administracions públiques.”

- Un representant de la Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental.
- Un representant de la Direcció General de Litoral.
- Un representant del Consell Insular de Mallorca.
- Un representant de l’Ajuntament de Santanyí.
- Quatre representants dels propietaris dels terrenys inclosos dins el parc,
que l’han d’elegir d’entre ells.
- Un representant de la Universitat de les Illes Balears de reconegut prestigi
en matèria de protecció del medi ambient.
- Dos representants de les associacions de conservació de la naturalesa, que
l’han d’elegir d’entre aquestes.
- Un expert en temes de conservació de la naturalesa que l’ha de nomenar
la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient.
- Un representant de la societat de caçadors de Santanyí.
- Un representant de les organitzacions sindicals agràries, que l’han
d’elegir d’entre aquestes.
- Un representant dels sindicats, que l’ha de designar la Mesa de Diàleg
Social.
- Un representant de la Demarcació de Costes de Balears.
- El cap del Servei d’Espais Naturals de la Conselleria de Medi Ambient,
amb veu i sense vot.”
Article 3
Es modifica l’article 9 del Decret 116/1994, de 22 de novembre, de
modificació del Decret 85/1992, de 18 de novembre, de declaració del parc
natural de Mondragó, que es redacta de la manera següent:
“ 1. El director del parc natural de Mondragó ha de ser un funcionari de la
Conselleria amb l’adscripció corresponent a la relació de llocs de treball de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Les funcions del director són: aplicar les previsions de la normativa del
parc natural, d’acord amb les previsions del Pla d’ordenació de recursos naturals
i del Pla rector d’ús i gestió; dirigir, administrar i impulsar els aspectes de gestió
pública de l’espai natural protegit; dirigir la redacció de la proposta del Pla rector
d’ús i gestió i dels diferents plans anuals que el desenvolupin, i coordinar
l’aplicació dels plans sectorials que afectin el parc natural.
3. En tot allò que es consideri oportú es poden encarregar actuacions a
l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) per desplegar i complir els plans i
programes aprovats, actuacions que ha de dur a terme d’acord amb els recursos
que se li assignin i amb subjecció a les normes i criteris que fixi la Conselleria
de Medi Ambient.”
Disposició addicional
Totes les referències del Decret 85/1992 a la Conselleria d’Agricultura i
Pesca i a la persona que n’és titular s’han d’entendre fetes a la Conselleria de Medi
Ambient i a la persona que n’és titular, respectivament.
Disposició derogatòria
Es deroguen el Decret 116/1994, de 22 de novembre, i el Decret 80/2000,
de 12 de maig, de modificació del Decret 85/1992, de 18 de novembre, de creació
del parc natural de Mondragó.
Disposició final

Article 2
Es modifica l’article 8 del Decret 85/1992, de 18 de novembre, pel qual es
crea el parc natural de Mondragó, modificat íntegrament pel Decret 80/2000, de
12 de maig, que es redacta de la manera següent:
“Integren la Junta Rectora del parc natural de Mondragó els membres
següents:
- El president, que ha de ser la persona titular de la Conselleria de Medi
Ambient.
- El president delegat, que ha de ser una persona de reconegut prestigi que
nomeni la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient.
- El vicepresident, que ha de ser la persona titular de la Direcció General

Aquest decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 de març de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Medi Ambient
Margalida Rosselló Pons
— o —-

