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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA
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Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 14 de febrer de 2017 per la qual es
crea el Grup de Direcció i Coordinació per combatre l’Organisme Nociu Xylella fastidiosa (Wells et
al.) a les Illes Balears

L’any 2015, arran del brot de Xylella fastidiosa (Wells et al.) detectat a la regió d’Apúlia (Itàlia) l’octubre de l’any 2013 i dels informes de
l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) que posaven de relleu les vies d’introducció i propagació de la plaga i el seu risc, el
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient va aprovar el Pla de Contingència de Xylella Fastidiosa (Wells et al.) en el
marc del Comitè Fitosanitari Nacional.
El 3 de desembre de 2016 es va publicar la Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 25 de novembre de 2016 per la
qual es declara un brot de Xylella fastidiosa (Wells et al.) a les Illes Balears i s’adopten mesures fitosanitàries per erradicar-la i controlar-la,
la qual cosa va determinar l’aprovació del Pla d’Acció per combatre l’Organisme Nociu Xylella Fastidiosa a les Illes Balears.
Com a conseqüència dels resultats positius confirmats en les prospeccions dutes a terme en el marc del Pla d’Acció, que podrien derivar en
l’existència d’un perill greu de propagació de la plaga arreu del territori de les Illes Balears, i amb la petició prèvia de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, el 21 de gener de 2017 el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient va publicar l’Ordre APM/21/2017, de 20 de gener, per la qual s’estableixen mesures específiques de prevenció en relació amb el
bacteri Xylella fastidiosa (Wells et al.).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/20/971747

Posteriorment, el dia 2 de febrer de 2017, es va publicar la Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 26 de gener de
2017 per la qual es declara l’existència de la plaga Xylella Fastidiosa (Wells et al.) a tot el territori de les Illes Balears i s’adopten mesures
fitosanitàries cautelars i de contenció per evitar-ne la propagació.
El Pla de Contingència de Xylella Fastidiosa (Wells et al.) aprovat pel Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, preveu
la creació d’un grup de direcció i coordinació, amb la responsabilitat de dirigir i coordinar les activitats que s’estableixen en el Pla d’Acció
per combatre l’Organisme Nociu Xylella Fastidiosa a les Illes Balears. La creació i la designació dels membres d’aquest Grup correspon a la
Comunitat Autònoma.
Finalment, el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, exerceix, entre d’altres, la competència en matèria de sanitat vegetal.
Per tot això, i atesa l’atribució competencial que preveu l’article 20 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
Article 1
Creació del Grup de Direcció i Coordinació i designació dels seus membres
1. Es crea el Grup de Direcció i Coordinació encarregat de dirigir i coordinar les activitats que s’estableixen en el Pla d’Acció per
combatre l’Organisme Nociu Xylella fastidiosa a les Illes Balears amb els membres següents:
Del Govern de les Illes Balears:
I. El director general d’Agricultura i Ramaderia de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
II. El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
III. El cap del Servei d’Agricultura de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
IV. El cap de la Secció I del Servei d’Agricultura.
V. El cap del Servei de Sanitat Forestal de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat.
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Del Consell Insular d’Eivissa:
I. El conseller de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
II. El tècnic de Sanitat Vegetal de la Conselleria de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
Del Consell Insular de Menorca:
I. El director insular de Medi Rural i Marí.
II. La tècnica de Sanitat Vegetal de la Direcció Insular de Medi Rural i Marí.
Del Consell Insular de Formentera:
I. El conseller de Presidència, Hisenda i Medi Rural.
II. L’enginyera tècnica agrícola de la Conselleria de Presidència, Hisenda i Medi Rural.
2. El règim jurídic aplicable és el que preveuen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
Article 2
Grups d’interès
D’acord amb el que preveu el Pla de Contingència de Xylella Fastidiosa (Wells et al.) aprovat pel Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient, el Grup de Direcció i Coordinació pot tenir grups d’interès implicats en les diferents activitats de control de
l’organisme patogen.
Disposició final
Entrada en vigor

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/20/971747

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les lles Balears.

Palma, 14 de febrer de 2017
El conseller
Vicenç Vidal Matas
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