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DECRET 15/2002, DE DIA 1 DE FEBRER, DE CREACIÓ DEL FÒRUM
D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LES ILLES BALEARS1
(BOIB núm. 17, de 7 de febrer de 2002)

La Conselleria de Medi Ambient, que entre les seves competències té la de
coordinar les relacions amb les institucions, les entitats i les associacions que treballen
en el camp de l’educació ambiental, recull com a un dels seus objectius desenvolupar
accions de sensibilització, conscienciació i formació de tots els sectors de la societat
balear, a fi d’afavorir la participació ciutadana en la prevenció i en la resolució de la
problemàtica ambiental i social.
Ateses les competències atribuïdes, es considera necessària la creació del Fòrum
d’Educació Ambiental de les Illes Balears, òrgan col·legiat les funcions principals del
qual són actuar com a espai de participació, diàleg i consulta de totes les institucions,
entitats públiques i privades, associacions i qualsevol altra organització representativa
d’interessos col·lectius implicats en l’educació ambiental, així com formular propostes i
recomanacions sobre qualsevol aspecte relacionat en la implementació d’una educació
ambiental adreçada a l’assoliment d’una societat sostenible i equitativa.
Per això, a proposta de la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, amb
l’informe favorable de la Secretaria General Tècnica, d’acord amb el dictamen del
Consell Consultiu de les Illes Balears i havent-ho considerat el Consell de Govern en la
sessió de dia 1 de febrer de 2002

DECRET
Article 1. Constitució i objecte
Es crea el Fòrum d’Educació Ambiental de les Illes Balears (FEAIB), òrgan col·legiat
de representació ciutadana i de caire consultiu adscrit a la Conselleria de Medi
Ambient, amb l’objecte de promoure i facilitar la participació, el diàleg i la consulta de
totes les persones, institucions, entitats i associacions representatives d’interessos
socials implicades en l’educació ambiental. Les seves competències, estructura i règim
de funcionament s’han d’adequar a aquest Decret.
Article 2. Composició
El Fòrum d’Educació Ambiental de les Illes Balears es constitueix com a una
assemblea de participació ciutadana impulsada per la Conselleria de Medi Ambient i la
Universitat de les Illes Balears.
El Fòrum estarà integrat per les persones, institucions, entitats i associacions
representatives d’interessos socials implicades en l’educació ambiental. A aquest
efecte s’hi consideren: l’Administració pública; el marc socioeconòmic; la ciutadania i
la societat en general; el sistema educatiu; la universitat; i els mitjans de comunicació.
A la vista de l’expressa voluntat manifestada per les persones, institucions, entitats i
associacions esmentades abans, la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient
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elevarà una proposta de pertenència al Fòrum d’Educació Ambiental de les Illes
Balears a la Comissió Permanent, qui serà qui finalment decidirà la idoneïtat i
l’acceptació o no de ser-hi membres constitutius. La proposta es fonamentarà en la
real implicació d’aquelles en l’educació ambiental, basat en criteris objectius
d’experiència, currículum, publicacions, treballs i activitats dins el camp de l’educació,
interpretació i comunicació ambientals.
La incorporació de nous membres es farà seguint el mateix procediment.
Article 3. La Comissió Permanent
Així mateix, el FEAIB ha de tenir una Comissió Permanent formada per:
La persona titular de la conselleria de Medi Ambient, qui l’ha de presidir.
La persona titular de la Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental,2 que
n’ha de ser el vicepresident primer, i que ha de substituir el president en els casos
de vacant, absència, malaltia o altra causa legal.
El rector de la Universitat de les Illes Balears o la persona en qui delegui, que n’ha
de ser el vicepresident segon. A falta del vicepresident primer ha de substituir el
president en els casos esmentats abans.
La persona titular de la presidència de la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears, que n’ha de ser el vicepresident tercer. A falta dels vicepresidents primer i
segon ha de substituir el president en els casos prevists abans.
La persona titular de la Direcció General d’Innovació i Ordenació,3 de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
La persona titular de la Conselleria de Medi Ambient i Natura, del Consell de
Mallorca.
La persona titular de la Conselleria de Medi Ambient i Cultura, del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera.
La persona titular de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació Territorial, del
Consell Insular de Menorca.
(...) Suprimit4
A falta dels vicepresidents primer, segon, i tercer, el membre col·legiat de major
edat ha de substituir el president El secretari, que té veu però no que té vot, ha de
ser un funcionari designat per la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient.
Cinc vocals elegits entre i pels membres que formen part del FEAIB. Els cinc
membres electes causaran baixa de la Comissió Permanent per renúncia voluntària
o al cap d’un termini de quatre anys. A tal efecte es convocaran amb periodicitat
suficient sessions del Fòrum per ratificar o substituir als vocals electes.5
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Article 4. Funcions del FEAIB
Correspon al Fòrum d’Educació Ambiental de les Illes Balears:
a) Posar en comú la informació existent i facilitar la comunicació i l’intercanvi
d’opinions entre les persones, institucions, entitats i associacions implicades en
la matèria, i les administracions competents.
b) Contribuir en l’elaboració i en el seguiment – desenvolupament i avaluació –
periòdic de l’Estratègia Balear d’Educació Ambiental (EBEA) impulsada per la
Conselleria de Medi Ambient.
c) Formular propostes i recomanacions sobre qualsevol aspecte relacionat amb
l’educació ambiental i elevar-les a la Comissió Permanent per a la seva
aprovació.
d) Estudiar les consultes que li siguin plantejades i proposar els informes escaients
a la Comissió Permanent.
Article 5. Funcions de la Comissió Permanent
a) Formular propostes i recomanacions sobre qualsevol aspecte relacionat amb
l’educació ambiental.
b) Estudiar les consultes que li siguin plantejades i emetre els informes escaients.
c) Aprovar l’Estratègia Balear d’Educació Ambiental i el seu pla d’acció.
d) Valorar la idoneïtat i l’acceptació dels membres constitutius.
Article 6. Funcionament
1. El Fòrum d’Educació Ambiental de les Illes Balears ha de dur a terme un mínim
d’una sessió ordinària a l’any, la convocatòria de la qual ha de ser acordada per la
Comissió Permanent. Igualment, ha de ser la Comissió Permanent la que ha de
convocar les sessions extraordinàries que cregui convenient a proposta de la
Presidència o de tres del seus membres.
2. Les sessions ordinàries s’han de convocar amb una antelació mínima de deu dies,
i les extraordinàries de quatre. A la convocatòria s’ha d’indicar el lloc, el dia i l’hora de
la reunió, així com l’ordre del dia.
3. El FEAIB es considerarà constituït vàlidament quan hi concorrin, en primera
convocatòria, almenys la meitat més un dels membres que el componen. Si no queda
constituït en primera convocatòria se’n farà una segona que tindrà lloc mitja hora
després de la primera i a la qual és suficient l’assistència del president, el secretari i un
mínim de 10 membres del FEAIB. Em ambdós casos, serà necessària per a la vàlida
constitució del FEAIB, l’assistència del president o persona que el substitueixi i la del
secretari del FEAIB.6
4. Els acords s’han de prendre per majoria simple dels membres assistents i s’han
d’elevar necessàriament a la Comissió Permanent per a la seva ratificació. En cas
d’empat en la Comissió Permanent, la Presidència farà valer el vot de qualitat.
5. El Ple del FEAIB pot constituir comissions i grups de treball per tractar temes
específics. En aquests grups s’hi poden integrar, amb veu però sense vot, experts o
tècnics en funció de la matèria que s’hagi de tractar.
6. El FEAIB s’ha de regir per les seves pròpies normes de funcionament, i, en allò
que no s’hi preveu, per les de regulació dels òrgans col·legiats que recull la Llei
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Article 7. Seu del Fòrum d’Educació Ambiental de les Illes Balears
Als efectes administratius, la seu del FEAIB és la de la Conselleria de Medi Ambient.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera
La Comissió Permanent s’ha de constituir en un termini màxim de quinze dies, a
partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret.
Disposició transitòria segona.
El Fòrum d’Educació Ambiental de les Illes Balears s’ha de constituir en un termini
màxim de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret.
Amb aquesta finalitat, la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, en el
termini màxim d’un mes, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, i, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major circulació de les
illes de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera, ha de convidar totes les persones,
institucions, entitats i associacions representatives d’interessos socials implicades en
l’educació ambiental a què fa referència l’article 2, a integrar-se en el Fòrum
d’Educació Ambiental de les Illes Balears, per a la qual cosa els ha d’atorgar un termini
d’un mes per fer constar expressament la seva voluntat de formar-ne part.
El procediment per ratificar l’adhesió es farà tal i com consta a l’article 2.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
Es faculta la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient per dictar les
disposicions necessàries per al desplegament i execució d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

