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ACORDSDELCONSELLEXECUTIU,1DEDICIEMBREDE2017

ACORD per acceptar l'informe sobre el projecte de Decret sobre la conservació de la
posidòniaalesIllesBalears.
La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears va atorgar a aquest Consell Insular un
termini de 20 dies perquè pugui formular els suggeriments o les al·legacions al projecte de
decretsobrelaconservaciódelaposidònia.
L'informe emès pel Departament de Medi Ambient i Medi Rural i Marí inclou les següents
consideracions:
-
Consideracionsisuggerimentstècnics:
-
Ampliaciódelobjectedeproteccióalconjuntdefanerògamesmarines:
Donada la importància d’altres espècies de plantes superiors per també constituir ecosistemes
estructurals, es considera important ampliar el règim de protecció en especial a l'espècie Cymodocea
nodosa,
aplicantlesmesuresdeproteccióiregulacióaaquesta.
-
Definició
depraderiesdePosidoniaoceanica(article2):
A l’apartat de definicions, considera com a praderia de posidònia la unitat contínua de fons cobert per
un poblament dens o dispers de feixos de Posidonia oceanica que revesteixen el sòl per sobre del
50%
de
la
sevaextensió,ambunaextensiómínimad’unaHa.
Es considera que la extensió mínima d’una Ha per ser considerada com a praderia de posidònia es
errònia ja que pot determinar la no aplicació de les mesures de protecció o regulació damunt
d’extensions de posidònia de menor superfície i que si que presenten característiques que fan
necessàrieslasevaregulació.
-
Sobre
la
catalogaciódelesdiferentstipologiesdeplatges(article3):
Donat que en funció de la diferent tipologia de platja es regula les diferents metodologies de retirada,
possessió o transport de les restes de posidònia morta, es considera necessari crear un annex
cartogràfic
enelqueesdiferenciïnaquestesdiferentstipologiesdeplatges.

Encara que es concreta quines son les característiques que defineixen les diferents tipologies de
platges, de cara a presentar una interpretació unificada, es considera important presentar un annex
cartogràfic
onestipifiquincadascunade
lescategoriesdefinidesaldecret.
-
Retirada
derestesdeposidòniamorta(article6):
Es considera important proposar un límit en la quantitat permesa de posidònia morta a retirar de les
platges
naturalsambserveis,perusostradicionalsiutilitzantmètodesmanuals.
-
Regulaciódelfondeigd’embarcacions(article7):
Per la regulació del fondeig d’embarcacions seria interessant proposar com zones habilitades a més
dels
campsdeboies,tambézonesabalisadesperaquestafinalitat.
Així ha determinats indrets la regulació de fondeig podria estar regulada indicant els sectors d’arena
aptes
per
l’úsdefondeig,mitjançantelseuabalisament.
-
Autoritzaciód’instal·lacionsdefondejosfixosambboiesecològiques(article8):
Es considera necessari afegir que per l’autorització per a la instal·lació de camps de boies dins les
praderes catalogades com a Restaurar el informe tècnic de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca requerit, podrà determinar, a més de la seva localització i delimitació òptima, les
dimensionsonúmerodepuntsdefondeig,d’acordalprincipideconservació.
-
Zones
no
aptesperlainstal·laciódefondejosfixosocampsdeboies(article8):
Per tal d’evitar afeccions a la pesca local o tradicional, es considera necessari afegir la prohibició de
instal·lació de fondejos fixos o camps de boies a zones on es troben arts de pesca tradicional de
parada
o
zonesdecaladorsdepesca.
-
Exoneraciódelrègimsancionador(article14):
Atenent al principi de cautela, en funció del qual les mesures de protecció han d’activar-se, no quant
hi ha certesa si no quant hi ha probabilitat de que una acció pugui produir efectes negatius
apreciables, es considera que únicament es pot aplicar l’exoneració de responsabilitat en situacions o
casos
d’emergència.
Així es considera necessari aplicar l’esmentat principi de cautela ja que es tracta d’un ecosistema o
espècie que presenta un règim de protecció prioritari en la normativa europea, per la qual cosa no es
pot exonerar de responsabilitat atenent als casos assenyalats al decret (no sigui visible, no estigui
senyalitzadainoexisteixicartografiaoficial).
-
Annex
cartogràfic:
Donada la importància ambiental de la zona i la preocupant regressió producte de l’ús massiu de
fondeig es considera necessari incorporar a l’annex cartogràfic la zona de cala Jondal, tant com a
praderies
d’altvalorcomaalguersarestaurar.

Unavegadaacceptataquestinforme,estépercontestateltràmitd'audiència.

ACORD per acceptar el contingut de l'informe sobre el projecte de Decret del Govern
Balear per regular l'ús de les llengües oficials a l'administració de la comunitat
autònoma
delesIllesBalears.
La Direcció General de Política Lingüística del Govern Balear va donar a aquest Consell un
termini de 15 dies per formular suggeriments o al·legacions respecte a aquest projecte de
decret.
ElserveideSecretariadelConsellhaemèsuninformeonsesenyalaelsegüent:

S
'ha de tenir en compte que reconèixer l'obligació d'admetre les comunicacions i documents dels
ciutadans
i
altresadministracionsenqualsevolllenguaoficialal'EstatEspanyol(article14.3iarticle
28.3delDecret),potcomportarimportantscàrreguesadministratives.
Si a més, aquest precepte és dels que poden ser aplicables als consells insulars -i altres
administracions locals- (disposició addicional novena), se'ls estaria carregant d'uns deures sense
efectuar cap dotació ni econòmica ni de personal, i això podria anar en contra de l'autonomia local i
de
les
reglesd'assumpciódecompetències.
En definitiva, el que es vol destacar aquí és que en cap moment no es parla de com es finançarà
aquest implement d'obligacions i càrregues que hauria de suportar el Consell Insular d’Eivissa (i la
resta d’administracions públiques locals) per complir amb aquesta previsió establerta a una norma de
valor
reglamentari(laqualcosadeixatambéenl’airel’èxitdelaseuaimplantació).

Per la seua banda, el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut ha
emèsuninformeamblessegüentsconclusions:
Per tot el que s’ha exposat i tenint en compte l’afany de complir amb els objectius de foment i
normalitzaciódelallenguacatalanaestablertspernormativadiversa,
Informam
favorablementsobreelcontingutd’aquestProjectededecretd’ús
de
oficials
a
l’AdministraciódelaComunitat
AutònomadelesIllesBalears.

les

llengües

Tanmateix, quant als articles que fan referència a l’acceptació de comunicacions (article 14.3) o de
documentació (article 28.3) en qualsevol llengua oficial a l’Estat espanyol, tenint en compte els
recursos (materials i de personal) de què disposa el Consell Insular d’Eivissa, es considera que no
s’hauria d’entendre com una obligació (si es tenen en compte les llengües gallega i basca), ja que es
considera
inviableaefectespràctics.

Pertant,s'acceptaelcontingutiettépercontestateltràmitd'audiència.

APROVAR la proposta sobre l'atorgament de les subvencions per a esdeveniments
no esportius que contribueixin a la promoció turística de l'illa d’Eivissa i que es
desenvolupin, dins el seu àmbit territorial, entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de
novembrede2016.
La Comissió de valoració tècnica ha realitzat un control i revisió de la justificació dels
projectes que es subvencionen, revisant la documentació justificativa presentada pels
beneficiaris de les ajudes per tal de determinar si aquestes s’adeqüen a l’objectiu i
condicionsestablertesalaconvocatòria.

Es notifiquen les conclusions als interessants mitjançant publicació a la web del Consell
Insular d’Eivissa (www.conselldeivissa.es) i al Tauler d’anuncis d'aquesta entitat, en
substituciódelesnotificacionsindividuals,alsefectescorresponents.

APROVAR el Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la
concessió d'una subvenció directa a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a la
realitzaciód'actuacionsdemillora
delessevesinstal·lacionsesportives.
L'ajuda és per una quantia màxima de fins a 450.000 euros, per finançar les actuacions de
millora consistents en la renovació de la gespa i de l’enllumenament de les instal·lacions del
camp de futbol 'Kiko Serra' i el condicionament, amb la col·locació de la gespa artificial, de la
galeria exterior de tir amb arc, amb un termini de vigència de fins a l’1 de desembre de
2018.

APROVAR el Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la
concessió d'una subvenció directa a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a la
realitzaciód'actuacionsdemillora
delessevesinstal·lacionsesportives.
L'ajuda és per una quantia màxima de fins a 300.000 euros, per finançar les actuacions de
millora consistents en l’execució del Projecte de millora del Poliesportiu Municipal de Sant
Joan de Labritja, consistent en el tancament de la coberta de l’esmentat pavelló poliesportiu
,
ambunterminidevigènciadefinsal’1dedesembrede2018.

Eivissa,1dedesembrede2017

