Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental

REGLAMENT DEL CONSELL ASSESSOR DE FAUNA I FLORA DE LES
ILLES BALEARS
Aprovat en la Sessió Plenària
De dia 4 de juliol de 2006
Article 1.
NATURALESA I FUNCIONS. El Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes
Balears (d’ara endavant, Consell) és un òrgan col·legiat assessor en matèria de
conservació d’espècies, de la Conselleria de Medi Ambient, a la qual està adscrit
mitjançant la Direcció General competent en aquesta matèria.
NORMATIVA APLICABLE. Es regirà pels preceptes continguts al Decret 75/2005,
de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i d’Especial
Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les
Illes Balears (BOIB núm. 106, de 16 de juliol); pel present Reglament de Règim Intern;
pels articles 22 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per les
disposicions legals que li siguin d’aplicació. Així mateix, la normativa aplicable
integrarà automàticament altres disposicions que dicti la Comunitat Autònoma en
matèria de conservació d’espècies, a partir de la seva promulgació.
Article 2.
SEU. El Consell tindrà la seva seu a Mallorca, a les dependències de la Direcció
General competent en matèria de conservació d’espècies, i es podrà reunir a qualsevol
illa de la Comunitat Autònoma.
Article 3.
MEMBRES DELS CONSELLS.
A.COMPOSICIÓ. La Composició del Consell es l’assenyalada al Decret 75/2005, de 8
de juliol, al seu article núm. 16.
B.ELECCIÓ DELS MEMBRES I PERÍODE DE MANDAT.
a) Els membres del Consell que ho són per designació d’una autoritat electa seran
renovats o ratificats coincidint amb els períodes de mandat de l’autoritat que els
designà.
b) Els membres del consell designats per entitats acadèmiques o altres organitzacions,
ho seran per períodes de quatre anys, transcorreguts els quals la secretaria del
Consell sol·licitarà d’aquelles la seva ratificació o renovació, sense perjudici que
l’entitat designat pugui substituir el seu representant en el moment que ho consideri
oportú.
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Article 4.
SEGON REPRESENTANT. Tots els organismes, entitats i col·lectius representats al
Consell podran designar un segon representant que podrà substituir al titular a tots els
efectes, per absència, malaltia i en general quan concorri alguna causa justificada.
Article 5.
LES COMISSIONS PERMANENTS. El Consell constitueix les comissions
permanents de Fauna i de Flora, i les que puguin acordar en el futur, amb la composició
i funcions que delegui expressament el ple a les mateixes. Les esmentades comissions
donaran compte al ple sobre qualsevol decisió que adoptin, a la primera sessió que
celebrin després de la reunió de la permanent respectiva.
Article 6.
LES REUNIONS.
A.CONVOCATÒRIA.
1. Les reunions del Consell tenen lloc prèvia convocatòria per qualsevol mitjà que
deixi constància de la seva recepció, a cada un dels seus components, amb set dies
naturals d’antelació, excepte en casos d’urgència apreciada per el president. En
aquest cas la convocatòria s’ha d’estendre igualment a tots els membres, i el termini
serà d’almenys 48 hores, i la urgència ha de ser indicada expressament a l’ordre del
dia. La convocatòria ha d’incloure còpia de la documentació sobre la qual estigui
previst adoptar acords, sempre que sigui possible.
2. Les convocatòries de les reunions es realitzaran pel secretari per ordre de el
president.
B.ORDRE DEL DIA.
La fixació de l’ordre del dia, el seu seguiment i l’ordre dels debats seran competència de
el president. No pot ser objecte d’acord cap tema que no figuri inclòs a l’ordre del dia,
excepte si tots els membres del òrgan col·legiat són presents i es declara la urgència de
l’assumpte amb el vot favorable de la majoria.
C.QUÒRUM DE CONSTITUCIÓ.
Per que el consell es pugui constituir vàlidament, a efectes de realització de sessions,
deliberacions i presa d’acords, és necessària la presència de la majoria absoluta dels
seus membres.
Si no hagués quòrum, l’òrgan es constituirà en segona convocatòria. Per aquesta reunió
serà suficient l’assistència de la tercera part dels seus membres.
D.REUNIONS EXTRAORDINÀRIES
Amb independència de les reunions periòdiques del Consell, aquest òrgan es reunirà
quan així ho sol·liciti al menys una tercera part dels seus membres, els quals hauran de
proposar a el president les dates i remetre la relació de temes a tractar.
També es podran celebrar sessions quan es trobin reunits tots els membres i així ho
decideixin per unanimitat.

C/ Manuel Guasp, 10. 07006 Palma. Mallorca. Tel.: 971784956 Fax: 971784953

E.ADOPCIÓ D’ACORDS
Els acords s’aprovaran per majoria simple dels assistents.
No poden abstenir-se de les votacions les persones que degut a la seva condició
d’autoritats o personal al servei de les administracions públiques, tenguin la condició de
membres d’aquests òrgans col·legiats.
F.ASSISTÈNCIA D’EXPERTS A LES REUNIONS
El president, per pròpia iniciativa o prèvia petició de cinc membres del Consell podrà
incorporar a les sessions a persones tècniques en les matèries incloses a l’Ordre del dia,
que tendran veu, però no vot i únicament assistiran a la part de la sessió on s’hagi de
debatre el tema pel qual sigui requerit.
G.CERTIFICAT DELS ACORDS
Qui acrediti la titularitat d’un interès legítim pot dirigir-se al secretari per que li sigui
expedit un certificat dels acords, que ha d’incloure el vist-i-plau de el president.
Article 7.
ELS MEMBRES DEL CONSELL
A.DRETS.
a) Participar de les activitats del Consell.
b) Proposar a el president la inclusió a l’Ordre del dia de la sessió següent dels temes
que consideri oportuns.
c) Rebre amb l’antelació mínima assenyalada a l’article 6 la convocatòria que
contingui l’ordre del dia i la documentació de les reunions. La informació sobre els
temes que figurin ha d’estar a disposició dels membres en el mateix termini.
d) Participar als debats de les sessions.
e) Exercir el dret de vot i formular vot particular, i també expressar el sentit del mateix
i els motius que el justifiquin.
f) Formular precs i preguntes.
g) Les altres funcions que siguin inherents a la seva condició.
B.DEURES.
a) Assistir a les sessions dels òrgans dels quals formin part, excepte quan per causa
justificada comuniquin amb antelació la seva absència a el president.
b) Complimentar les gestions acceptades que li siguin encomanades, d’acord amb la
competència o capacitat de l’Entitat o Organisme al qual representin o del qual
siguin titulars.
c) Abstenir-se d’actuar com a representant o portaveu del Consell sense haver-ne estat
formalment designat per aquestes funcions.
d) Deure de discreció sobre els debats del Consell.
Article 8.
FUNCIONS I COMPETÈNCIES DEL CONSELL.
Seran les establertes a l’article 18 del Decret 75/2005, de 8 de juliol.
Article 9.
FUNCIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT.
Les comissions permanents ostentaran les funcions que li hagin estat encomanades pel
Ple, amb caràcter temporal o permanent, segons sigui la decisió adoptada per aquest.
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Article 10.
EL PRESIDENT DEL CONSELL.
A.FUNCIONS
a) Representar al Consell en qualsevol tipus d’acte.
b) Efectuar la Convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de
l’ordre del dia, tenint en compte, si cal, les peticions de la resta dels membres
formulades amb antelació suficient.
c) Presidir i dirigir les sessions del Ple i de les Comissions Permanents, a las quals
assisteixi, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre els mateixos per
causes justificades.
d) Dirimir amb el seu vot els empats, amb l’objecte d’adoptar acords.
e) Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell.
f) Exercir l’alta inspecció de tots els serveis i activitats del Consell.
g) Donar conformitat a tots els comunicats i notes del Consell que hagin de ser enviats
als mitjans de comunicació.
h) Visar les actes i els certificats dels acords del òrgan.
i) Exercir quantes altres funcions siguin inherents a la seva condició de presidenta del
òrgan.
B. DELEGACIÓ DE FUNCIONS.
El president podrà, de forma general o per mitjà d’actes específics, delegar funcions en
el vice-president o en qualsevol altre dels membres de la Junta.
Article 11.
PRESIDÈNCIA DE LES COMISSIONS.
Cada Comissió elegirà, entre els seus membres, la persona que n’ostentarà la
presidència.
Article 12.
EL SECRETARI DEL CONSELL.
A.FUNCIONS.
a) Assistir als Òrgans col·legiats i unipersonals del Consell en l’exercici de les seves
respectives funcions.
b) Assistir a les reunions, amb veu però sense vot.
c) Rebre les actes de comunicació dels membres amb l’Òrgan i, per tant, les
notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altre tipus d’escrit del
qual s’hagi de tenir coneixement.
d) Fer-se càrrec de les entrades i sortides de documents.
e) La responsabilitat de la conservació, ordenació i control de la documentació del
Consell.
f) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les reunions del
Consell i les seves comissions, que seran lliurades als membres del mateix en un
termini màxim de 15 dies.
g) Expedir certificats de les consultes, dictàmens i acords adoptats a les sessions, i
notificació dels mateixos, amb el vist-i-plau de el president.
h) Efectuar la convocatòria de les sessions del òrgan per ordre de el president, i també
les citacions als membres d’aquest.
i) La resta de funcions que li siguin inherents per la seva condició de secretari.
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B. VICESECRETARI
El Vice-president del Consell designarà un tècnic del servei de protecció d’espècies com
a vicesecretari, per tal de substituir el secretari en casos d’absència o incapacitat.
Article 13.
LES FUNCIONS DEL CONSELL.
A.FUNCIONAMENT.
Les sessions del Consell es duran a terme de la següent forma:
a) Les sessions seran declarades obertes per el president.
b) El president donarà compte de les substitucions i de les excuses d’assistència, així
com de la renovació dels membres, en cas que s’haguessin produït des de la darrera
sessió.
c) El president proposarà l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.
d) El vice-president informarà del compliment dels acords adoptats en sessions
anteriors, sessions de les comissions permanents si hagués, així com de les
actuacions de la Conselleria en matèria.
e) Seguidament, el president dirigirà el debat de la resta dels assumptes inclosos en
l’ordre del dia: atorga la paraula, modera els torns a favor o en contra i tanca el
debat sotmetent les propostes d’acord, presentades per ella o pels altres membres del
Consell, votant en darrer lloc en qualsevol cas.
D.LES ACTES
a) De cada sessió que mantingui l’òrgan col·legiat, el secretari estendrà una acta, la
qual especificarà necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les
circumstàncies del lloc i moment en que es dugui a terme, els principals punts de les
deliberacions i també el contingut dels acords adoptats.
b) A l’acta haurà de figurar, a petició dels membres respectius de l’òrgan, els vots
contraris als acords adoptats, les abstencions i els motius que els justifiquin o els
sentits dels vots favorables. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la
transcripció de la seva intervenció.
c) Els membres que discrepin de l’acord majoritari podran formular un vot particular
per escrit en el termini de 48 hores, que s’incorporarà al text aprovat.
d) Quan els membres de l’òrgan votin en contra o s’abstinguin, quedaran exempts de la
responsabilitat que, en el seu cas, pugui derivar dels acords adoptats.
e) Les actes s’han d’aprovar a la mateixa sessió o a la següent, però el secretari pot
emetre certificats dels acords específics que s’hagin adoptat, sense perjudici de
l’aprovació ulterior de l’acta. En els certificats d’acords adoptats emesos abans de
l’aprovació de l’acta, se farà constar expressament l’esmentada circumstància.
Article 14
ENTRADA EN VIGOR.
El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell.
Article 15
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT.
Per a qualsevol modificació del Reglament del Consell serà necessari el vot favorable
de la majoria dels seus membres.
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