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CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 21148
Resolució del Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
per la qual es modifica l’època de perill d’incendis forestals prorrogant-la fins el 31 d’octubre de 2011.
‘Considerant que donades les actuals i previstes condicions meteorològiques, es preveu la persistència d’un elevat nivell de risc d’incendis forestals,
especialment intens a les illes del Arxipèlag de Cabrera, Formentera, Eivissa i
Mallorca.
Vista la facultat conferida, per l’article 3 del decret 125/2007, ‘Tenint en
conte les condicions meteorològiques o altres motius que puguin incidir en el
risc d’incendi forestal, el conseller de Medi Ambient, mitjançant resolució pot
modificar aquest període (època de perill d’incendis forestals 1 de maig a 15
d’octubre) de manera general o individualitzada, si es el cas, per a cada una de
les illes o per a cada tipus de zona.’ al Conseller d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori de modificar la època de perill d’ incendis forestals.
Vist el corresponent informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del
Sòl de 13 d’ octubre de 2011.
I de conformitat amb la proposta de la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic,
Aprovar la següent

15-10-2011

Illa: Mallorca.
Dades tècniques: El recurs de l’explotació és calcarenites (marés). La
intenció del promotor és l’explotació dins d’una superfície de 43599,6 m2 de la
parcel·la indicada.
També contempla la futura restauració de l’espai que es pretén ara explotar i repoblar l’àrea amb espècies autòctones de la zona, segons el pla de restauració presentat. La restauració es realitzarà amb materials inerts segons la
normativa vigent.
La qual cosa es fa pública perquè es puguin examinar el projecte d’explotació, el pla de restauració i l’avaluació d’impacte ambiental de la pedrera Son
Cànaves II.
- La Direcció General d’Indústria i Energia, situada a Palma, carrer Bastió
d’en Sanoguera, 2, 3ª planta.
I perquè s’hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions, per
exemplar duplicat, que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies,
comptador a partir de l’endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 3 d’octubre de 2011

RESOLUCIÓ

Director General d’ Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

Primer.- Modificar per a les illes de l’Arxipèlag de Cabrera, Formentera,
Eivissa i Mallorca la finalització de l’època de perill d’incendis forestals que es
prorroga fins el 31 de octubre de 2011.

—o—

Segon.- Reduir entre el 15 d’octubre i el 31 d’octubre la amplada de les
àrees contigües de prevenció de menys de 500 m. a menys de 50 m. contats des
de el límit del terreny forestal.
Tercer.- Mantenir fins el 31 d’octubre de 2011 la prohibició de l’ús recreatiu del foc en terreny forestal. No es permetrà l’ús del foc en fogons de àrees
recreatives o similars, excepte autorització expressa motivada de la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic.
Quart.- Mantenir fins el 31 d’octubre de 2011 les restants limitacions a
l’ús del foc i demés mesures preventives establertes en el Decret 125/2007
durant l’època de perill.
Palma a 14 d’octubre de 2011.
El Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Gabriel Company Bauzà.

—o—

4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 20756
Informació pública del projecte d’explotació, de restauració i
avaluació d’impacte ambiental del aprofitament de la secció A
anomenat Son Cànaves II, en el TM de Llucmajor.
Expedient: 2011/18276
Als efectes establerts al Decret 61/1999, de 28 de maig, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears i
en la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, se sotmet a informació
pública la petició de ‘Marés i Picadís SL.’, d’autorització administrativa del projecte d’explotació i restauració, les característiques principals del qual s’assenyalen a continuació:
Tipus d’activitat: Explotació i restauració de l’explotació minera, dels
recursos de la secció A), anomenada Son Cànaves II
Situació: Part de la parcel·la 3, del polígon 6, del T.M. de Llucmajor

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 21198
Resolució del conseller de Presidència per la qual se sotmet a
informació pública el Projecte de decret pel qual es crea la delegació territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera
Fets
1. En data 5 d'octubre de 2011, la Secretaria General de la Conselleria
de Presidència va emetre un informe justificatiu de la conveniència de crear una
delegació territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera, atesa l'especialitat de l'illa, la seva doble insularitat, per a la coordinació administrativa de
les competències i dels serveis que li són propis, de manera que s'apropi
l'Administració autonòmica als ciutadans de l'illa, ja que en molts casos aquest
fet dificulta una gestió àgil i eficaç de les competències autonòmiques dins el
territori de Formentera
2. Mitjançant la Resolució de 6 d'octubre de 2011, el conseller de
Presidència va acordar la iniciació de l'expedient per elaborar l'Avantprojecte de
decret pel qual es crea la delegació territorial del Govern de les Illes Balears a
Formentera.
Per tot això, una vegada redactat el Projecte de decret pel qual es crea la
delegació territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera i d'acord amb
l'article 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, que
estableix que quan ho exigeixi la naturalesa de la disposició o ho decideixi el
Consell de Govern o el conseller competent, el Projecte s'ha de sotmetre a informació pública, dict la següent
Resolució
1. Sotmetre, durant un termini de set dies, el Projecte de decret pel qual
es crea la delegació territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera a
audiència de les entitats relacionades amb l'objecte de regulació.
2. Sotmetre el Projecte de decret pel qual es crea la delegació territorial
del Govern de les Illes Balears a Formentera a informació pública durant un termini de set dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Posar a disposició de les persones interessades una còpia del text del
Projecte de decret, durant el termini previst, a la seu de la Conselleria de
Presidència, situada al passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma, i a la web
http://cpresidencia.caib.es.

