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b) La intensitat dels danys greus que la plaga potencial pot provocar als
pinars d’Eivissa i Formentera.
c) La necessitat de recórrer a tractaments aeris extraordinaris per combatre i reduir les poblacions de processionària a les superfícies de pinar més greument afectades.
d) La exigència de controlar la propagació creixent de l’agent nociu i dels
seus efectes sanitaris i ambientals perniciosos.
e) La conveniència de limitar l’extensió de l’agent nociu per disminuir les
pèrdues econòmiques i la degradació paisatgística que produeix.
f) La necessitat d’assegurar la conservació dels recursos naturals dels
forests i dels espais naturals afectats.
Vistes les reunions i converses celebrades amb les entitats i persones afectades a l’efecte d’avaluar els danys provocats per l’agent nociu i les mesures
necessàries per procurar-ne el control.
Vist l’informe tècnic del Servei de Sanitat de 28 d’octubre de 2008 en el
qual s’estableix la necessitat i oportunitat d’aquesta resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Amb motiu de la detecció d’una errada a l’apartat segon de la resolució de
l’edicte abans esmentat,
aquí on diu
‘... ordenar la publicació d’aquest cessament al Butlletí Oficial de les Illes
Balears’,
ha de dir
‘... ordenar la publicació d’aquest nomenament al Butlletí Oficial de les
Illes Baleares’.
Palma, 26 de gener de 2009
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 1453
Proposta de resolució del conseller de Medi Ambient per la qual
es declaren d’utilitat pública les mesures fitosanitàries que s’adoptin per al control de l’agent nociu conegut com processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) a les illes d’Eivissa i
Formentera.
La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, faculta les autoritats competents de les comunitats autònomes a declarar l’existència d’una
plaga a l’efecte de facilitar l’adopció de les mesures fitosanitàries que s’estimen
necessàries per al seu control. En el cas de plagues que no precisin adoptar
mesures de quarantena, la declaració d’existència d’una plaga en una zona
determinada a la qual s’hagin d’aplicar mesures fitosanitàries tindrà com a
objectiu la reducció de la població i la disminució dels efectes.
La gran extensió de les superfícies de pinar potencialment afectades per
processionària del pi a les illes d’Eivissa i Formentera i l’encara escassa intensitat dels danys que està causant en aquestes formacions de bosc autòcton fan
necessària l’adopció d’actuacions de lluita contra aquesta plaga en masses continues de pinar en aquestes illes.
A causa de la forma explosiva d’aquesta plaga -present a tots el pinars de
les illes de Mallorca (des de 1942) i Menorca (des de 1970)- i amb el potencial
que té a les illes d’Eivissa i Formentera, pot afectar els ecosistemes de pinar de
forma greu. Es va detectar la processionària per primera vegada a Formentera
l’any 2007 i se’n va constatar l’existència per aquesta mateixa illa durant l’any
2008.
Per una altra banda, a més dels danys ambientals greus que la processionària del pi, espècie exòtica i invasora, pot produir sobre els sistemes forestals
d’Eivissa i Formentera (debilitament dels pins adults, afectació al regenerat i a
les masses joves de pinar, pèrdua de la coberta vegetal amb agreujament dels
processos erosius, pèrdua del sòl i increment de la desertificació, modificació de
les cadenes tròfiques de diverses espècies de la fauna autòctona, canvis en els
processos ecològics de les superfícies forestals afectades, etc.), han de considerar-se les greus repercussions que per a la salut de les persones té la presència
de les erugues i les bosses d’aquesta plaga. La processionària produeix afeccions urticants i processos al·lèrgics i danys epidèrmics i oculars que poden
resultar d’extrema gravetat, en especial per a la població infantil o resident a
l’entorn de zones amb pins afectats per l’insecte.
D’acord amb l’esmentat, i en funció de la important repercussió sanitària
i ambiental que presenta l’existència d’aquesta plaga potencial, ha de establir-se
la qualificació d’utilitat pública per a la lluita contra les poblacions de processionària del pi a Eivissa i Formentera, en funció de les circumstàncies següents:
a) La gran extensió de pinar que es pot trobar afectat per la plaga potencial en aquestes dues illes.

Per tot l’exposat, i acomplint l’establert a la Llei 43/2002, de 20 de
novembre, de sanitat vegetal, amb ús de les facultats que atribueix a les comunitats autònomes, en els articles 14, 15 i 18, propòs al conseller de Medi
Ambient que dicti una resolució en els termes següents:
1. Es declaren d’utilitat pública les actuacions de lluita contra l’agent
nociu, conegut com la processionària del pi a les superfícies forestals amb formacions de pinar de les illes d’Eivissa i Formentera.
2. Les mesures fitosanitàries, recollides a l’article 18 de la Llei 43/2002,
de 20 de novembre, de sanitat vegetal, que exigeixin l’ús de mitjans extraordinaris no assumibles pels particulars podran ser executades per la Conselleria de
Medi Ambient.
3. Les mesures de control podran ser totes les especificades al Pla de
Control Integral de la Processionària del Pi (Thaumetopoea pityocampa) a les
Illes Balears 2008-2011, aprovat per la Comissió Balear de Medi Ambient el dia
26 de setembre de 2008 després de complir amb tots els requisits legals i aprovat per resolució del Conseller de Medi Ambient, el dia 10 d’octubre de 2008.
Les actuacions especifiques per a les diferents situacions anuals, de les illes
d’Eivissa i Formentera, seran contemplades en cada projecte anual de la
Conselleria de Medi Ambient. Aquestes actuacions podran ser, entre d’altres,
l’aplicació de productes insecticides biològics o sintetitzats químicament i autoritzats pel Ministeri de Medi Ambient, tant terrestres com aeris, col·locació de
trampes de feromones, col·locació de trampes de llum negre, col·locació de caixes niu per a aus insectívores, col·locació de caixes niu per a quiròpters, eliminació de bosses mitjançant tall i crema, o mitjançant trets d’escopeta, control a
illots, estudis de viabilitat d’introducció de paràsits, pla sistemàtic d’inspecció
ocular, implantació de rodals de pi canari (Pinus canariensis) com arbres esquer
i de control.
4. La Direcció General de Medi Forestal i Protecció d’Espècies ha d’establir la programació i execució de les actuacions necessàries per a l’aplicació i
desenvolupament d’aquesta Resolució.
Palma, 9 de gener de 2009.
El director general de Medi Forestal i Protecció d’Espècies
Pere Ramón Bonet
Vista la proposta del director general de Medi Forestal i Protecció
d’Espècies
RESOLC
1. Es declaren d’utilitat pública les actuacions de lluita contra la plaga de
la processionària del pi a les superfícies forestals amb formacions de pinar de
les illes d’Eivissa i Formentera.
2. Les mesures fitosanitàries, contemplades a l’article 18 de la Llei
43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, que exigeixin l’ús de mitjans
extraordinaris no assumibles pels particulars podran ser executades per la
Conselleria de Medi Ambient.
3. Les mesures de control podran ser totes les especificades al Pla de
Control Integral de la Processionària del Pi (Thaumetopoea pityocampa) a les
Illes Balears 2008-2011, aprovat per la Comissió Balear de Medi Ambient el dia
26 de setembre de 2008 després de complir amb tots els requisits legals i aprovat per resolució del Conseller de Medi Ambient, el dia 10 d’octubre de 2008.
Les actuacions especifiques per a les diferents situacions anuals, de les illes
d’Eivissa i Formentera, seran contemplades en cada projecte anual de la
Conselleria de Medi Ambient. Aquestes actuacions podran ser, entre d’altres,
l’aplicació de productes insecticides biològics o sintetitzats químicament i auto-

BOIB

Num. 20

ritzats pel Ministeri de Medi Ambient, tant terrestres com aeris, col·locació de
trampes de feromones, col·locació de trampes de llum negre, col·locació de caixes niu per a aus insectívores, col·locació de caixes niu per a quiròpters, eliminació de bosses mitjançant tall i crema, o mitjançant trets d’escopeta, control a
illots, estudis de viabilitat d’introducció de paràsits, pla sistemàtic d’inspecció
ocular, implantació de rodals de pi canari (Pinus canariensis) com arbres esquer
i de control.
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nistratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Baleares
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat
aquesta resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

4. La Direcció General de Medi Forestal i Protecció d’Espècies ha d’establir la programació i execució de les actuacions necessàries per a l’aplicació i
desenvolupament d’aquesta Resolució.

Palma, 21 de gener de 2009

Palma, 9 de gener de 2009.

La consellera
Josefina Santiago Rodríguez

El Conseller de Medi Ambient
Miquel Àngel Grimalt i Vert

—o—

—o—
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 2129
Resolució de la consellera d’Afers Socials Promoció i
Immigració de 21 de gener de 2009 per la qual s’incrementa l’aportació econòmica o copagament del servei residencial i del servei de centre d’estades diürnes de les persones que actualment
són beneficiaries d’aquests serveis a la xarxa de centres públics
del sistema públic de promoció de l’autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència
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CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 1607
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial del Conveni Col·lectiu de
l’empresa Fomento de Contrucciones y Contratas SA, pels seus
contractes de sanejament urbà a Sant Lluís i Ferrerías així com
el contracte de neteja de platges de l’illa de Menorca.
Vist el text esmentat a l’assumpte i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14.01.99);

Antecedents
Aquesta Direcció General de Treball resol:
1. La xarxa de centres públics del sistema públic de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència de les Illes
Balears s’ha vist incrementada arran de la promulgació de la Llei 39/2006, de
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència. Les places d’atenció residencial i les de centre d’estades diürnes d’aquesta xarxa es troben ocupades tant per usuaris derivats de
l’aplicació de la Llei 39/2006, com per altres persones que ja gaudien d’aquests
serveis.
2. En els actes d’assignació d’aquests recursos assistencials, es va establir
l’aportació econòmica de la persona beneficiària al servei (el copagament), calculada d’acord amb la seva capacitat econòmica, tal com determinen les normes
de copagament de cadascun dels centres esmentats i la mateixa Llei 39/2006.
3. Per actualitzar l’import del copagament de les persones beneficiàries
dels serveis d’atenció residencial i de centre d’estades diürnes de la xarxa de
centres públics del sistema públic de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, es pren com a referència el diferencial de l’evolució de l’índex de preus de consum (IPC) de l’any 2008 (període de novembre de 2007 a novembre de 2008).
4. Així, les persones beneficiàries dels serveis d’atenció residencial i de
centre d’estades diürnes de la xarxa de centres públics del sistema públic de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència veuran modificat l’import del seu copagament per l’adaptació dels
imports respectius a l’increment real de l’IPC durant el període esmentat, que
d’acord amb l’Institut Nacional d’Estadística resulta ser d’un 2,4 %.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Establir un increment d’un 2,4 %, equivalent a la variació de l’IPC,
sobre l’import que fins ara abonaven pel servei residencial i de centre d’estades
diürnes gaudit, per a les persones usuàries d’aquests serveis de la xarxa de centres públics del sistema públic de promoció de l’autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència, amb efectes des de l’1 de gener de
2009.
2. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que
s’hagi publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-

Primer.- Ordenar la inscripció del Conveni Col·lectiu esmentat en el
corresponent registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió
negociadora.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
Palma, 26 de gener de 2009
El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí
(vegeu-ne el text del conveni en la versió castellana)

—o—
Num. 1608
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial del Conveni Col·lectiu de
l’empresa DHL Exel Supply Chain Spain, SLU.
Vist el text esmentat a l’assumpte i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14.01.99);
Aquesta Direcció General de Treball resol:
Primer.- Ordenar la inscripció del Conveni Col·lectiu esmentat en el
corresponent registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió
negociadora.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
Palma, 22 de gener de 2009
El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí
(vegeu-ne el text del conveni en la versió castellana)

—o—

