
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 12726

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. 

L�article 29 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais
naturals i de la flora i fauna silvestres, determina que els animals i plantes la pro-
tecció dels quals exigeix mesures específiques per part de les administracions
públiques seran inclosos en catàlegs, regulats a l�article 30, que podran ser esta-
blerts per les comunitats autònomes en els seus àmbits territorials. L�article 31
preveu la redacció de diversos plans a favor d�aquestes espècies, els quals han
de ser elaborats i aprovats per les comunitats autònomes.

En conseqüència, es fa necessari crear a les Illes Balears el Catàleg
corresponent, en el marc de les disposicions de la Llei i del Catàleg Nacional, i
especialment, establir els procediments d�inclusió i exclusió d�espècies, de
manera que l�esmentat instrument legal tengui la flexibilitat i dinamisme neces-
saris per resultar suficientment efectiu per adaptar-se als canvis demogràfics i
ecològics de les espècies silvestres de les Balears.

També cal precisar els continguts i procediments relatius als plans que
afectin les espècies.

Per a l�elaboració de la norma, a més de la llei estatal esmentada, s�han
tengut presents els Criterios orientadores para la inclusión de taxones y pobla-
ciones en catálogos de especies amenazadas, aprovats per la Comisión Nacional
de Conservación de la Naturaleza el 17 de març de 2004, i publicats pel
Ministeri de Medi Ambient.

Per altra banda, la conservació de les espècies silvestres té l�objectiu de
assegurar que els seus cicles vitals es puguin desenvolupar amb normalitat en el
seu ambient natural. Tant des del punt de vista científic com legal, l�estreta rela-
ció de conservació d�espècies i els seus hàbitats està reconeguda en els docu-
ments internacionals més rellevants com són el Conveni relatiu a la conservació
de la vida silvestre i del medi natural a Europa (Conveni de Berna), la Directiva
79/409/CEE relativa a la conservació de les aus i la Directiva 92/43/CEE relati-
va a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

La Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la
flora i fauna silvestres preveu, al seu article 26, en relació a la conservació de la
flora i fauna, que �Les administracions públiques adoptaran les mesures neces-
sàries per a garantir la conservació de les espècies, de la flora i la fauna que viu
en estat silvestre en el territori espanyol, amb especial esment a les espècies
autòctones (art. 26.1), i que s�atendrà preferentment a la preservació dels seus
hàbitats (art. 26.2). L�article 27 de l�esmentada norma reitera que L�actuació de
les administracions públiques a favor de la preservació de la diversitat genètica
del patrimoni natural es basarà principalment en els següents criteris: a) Donar
preferència a les mesures de conservació i preservació en l�hàbitat natural de
cada espècie�� Relacionant aquests articles, es fa evident la possibilitat legal
d�establir mesures especials de protecció preferent dels hàbitats d�espècies cata-
logades, quan els plans que s�aprovin a favor d�aquestes així ho determinin. El
present decret inclou, per tant, el procediment de declaració d�aquests hàbitats
preservats, i l�aplicació en el seu àmbit de les mesures de protecció necessàries
per assegurar-ne l�efectivitat, sense que aquestes àrees tenguin la qualificació
d�espais naturals protegits, ja que s�estableixen exclusivament a favor de l�es-
pècie objecte de protecció, i no tenen necessàriament vocació de permanència.

Finalment, atès que la Llei estableix un principi general de participació en
l�elaboració de les disposicions, es crea un Consell Assessor de Fauna i Flora,
que permeti assegurar que els especialistes aliens a l�administració, entitats de
reconegut prestigi i interès en la matèria, i altres sectors afectats, puguin aportar
els seus coneixements en el manteniment del Catàleg i les mesures que s�esta-
bleixin en la seva aplicació. Igualment, s�articulen les disposicions convenients
per facilitar la col·laboració amb propietaris de terrenys on siguin presents les
espècies incloses al Catàleg.

Atès que les disposicions del present Decret s�estenen a la fauna i la flora
insulars, i contenen previsions d�un abast més general que la normativa autonò-
mica prèvia sobre aquesta matèria, es deroguen el Decret 46/1988, de 28 d�abril,
declarant protegides a tot l�àmbit de les Illes Balears diverses espècies de verte-
brats i el Decret 24/1992, de 12 de març, pel qual s�estableix el catàleg d�espè-
cies vegetals amenaçades, i es dicten les disposicions transitòries que assegurin
que aquesta derogació no tengui efectes negatius sobre les espècies que empa-
raven, en tant es constitueix i entra en funcionament el Consell Assessor per
establir el Catàleg definitiu.

Per tot l�exposat, a proposta del conseller de Medi Ambient, previ infor-

me de la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient, amb tràmit
d�audiència a les entitats interessades, d�acord amb el Consell Consultiu de les
Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en sessió de dia 8 de
juliol de 2005

DECRET

TÍTOL PRELIMINAR
OBJECTE

Article 1
Objecte

És objecte del present Decret, la creació del  Catàleg Balear d�Espècies
Amenaçades i d�Especial Protecció, de les àrees biològiques crítiques per a
Espècies Amenaçades, i del Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes
Balears

TÍTOL I
DEL CATÀLEG BALEAR D�ESPÈCIES

AMENAÇADES I D�ESPECIAL PROTECCIÓ

Article 2
Concepte

1. El Catàleg Balear d�Espècies Amenaçades i d�Especial Protecció és un
registre públic de caràcter administratiu de les espècies, subespècies o pobla-
cions de fauna i flora silvestre de les Illes Balears que requereixen mesures de
conservació, per motius del seu especial interès i encara que no estiguin con-
templades al Catàleg Nacional d�Espècies Amenaçades

2. El Catàleg és públic en el sentit que qualsevol persona el pot consultar
i l�Administració el mantindrà actualitzat i el donarà a conèixer a través de les
seves publicacions oficials i divulgatives

3. El Catàleg queda adscrit a la conselleria competent en matèria de medi
ambient, i en concret a la seva direcció general competent en matèria de protec-
ció d�espècies

Article 3
Finalitat

L�objectiu del Catàleg és recuperar o, en el seu cas,  assegurar un estat de
conservació favorable de les espècies, subespècies o poblacions incloses, a
l�àmbit de les Illes Balears

Article 4
Categories d�espècies catalogades

1. Les espècies, subespècies o poblacions incloses en el Catàleg Balear es
classifiquen , segons les categories establertes a la Llei 4/1989, de 27 de març,
de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, en les
següents:

a) En perill d�extinció
b) Sensibles a l�alteració del seu hàbitat
c) Vulnerables
d) D�interès especial

2. Es creen, amb caràcter complementari, i mitjançant el present Decret,
les categories següents:

a) Depenent de conservació: Aquelles que tenen una evolució demogràfi-
ca favorable, però que requereixen, per a mantenir-la, la continuïtat de mesures
de gestió específiques

b) D�Especial protecció: Aquelles que per motius ecològics, d�interès
científic o cultural, o altres de caràcter socio-econòmic, sigui convenient empa-
rar amb la protecció genèrica derivada del Catàleg, sense necessitat de què
siguin objecte de plans

c) Extingida en estat silvestre: Aquelles que formaren part de la flora i
fauna autòctona, i que no sobreviuen, a l�actualitat, en estat silvestre a les Illes
Balears

3. Es consideren amenaçades, als efectes d�aquest Decret, les espècies
incloses en les categories de en perill d�extinció, vulnerables, sensibles a l�alte-
ració del seu hàbitat o depenent de conservació. La resta de categories no impli-
quen la condició d�amenaçades

4. El Catàleg Balear pot incrementar, a les Illes Balears i en relació a
determinades espècies, la categoria assignada en el Catàleg Nacional, però no
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disminuir-la. No es considera disminució el pas de la categoria de vulnerable a
la de depenent de conservació

Article 5
Procediment d�inclusió, canvi de categoria i exclusió

1. La inclusió d�una espècie, subespècie o població al Catàleg Balear, així
com el canvi de categoria o l�exclusió, es durà a terme mitjançant resolució del
conseller competent en matèria de medi ambient, d�ofici o a instància de part,
prèvia la tramitació de l�oportú procediment, que haurà d�incloure, com a
mínim:

a) Informació tècnica sobre la situació de conservació de l�espècie o grup
d�espècies catalogat, amb la millor informació disponible de la seva distribució,
efectius, tendències demogràfiques i amenaces que l�afecten

b) Informe preceptiu del Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes
Balears

c) Proposta del director general competent en matèria de protecció d�es-
pècies

2. La resolució  s�ha de publicar al Butlletí Oficial  de les Illes Balears, a
efectes del seu general coneixement. Exhaureix la via administrativa i contra
ella es poden interposar els recursos pertinents que determina la legislació
vigent

Article 6
Efectes de la inclusió en el Catàleg

La inclusió d�una espècie al Catàleg suposa, amb caràcter general, a més
dels efectes prevists a l�article 31 la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació
dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, els següents: 

a) la necessitat d�autorització de l�administració competent en matèria de
protecció d�espècies, per a totes les actuacions que puguin afectar-la, la qual
serà denegada si posa en risc la seva situació de conservació

b) L�aprovació d�un pla en els termes prevists als articles següents

Article 7
Plans de les espècies catalogades.

1. D�acord amb les previsions de l�article 31 de la Llei 4/1989, de 27 de
març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, la
Comunitat Autònoma pot redactar i aplicar els plans següents: 

a) En perill d�extinció: Pla de Recuperació
b) Sensible a l�alteració de l�Hàbitat: Pla de Conservació de l�Hàbitat
c) Vulnerable: Pla de Conservació
d) D�Interès especial: Pla de Maneig

2. Les espècies incloses a la categoria �Dependents de conservació�
podran ser objecte, igualment, d�un Pla de Conservació, i les �Extingides en
estat silvestre�, en el seu cas, d�un Pla de Reintroducció, que analitzarà la viabi-
litat d�aquesta recuperació, l�origen dels animals o plantes a reintroduir i els
espais on aquesta operació es durà a efecte

3. Els plans prevists en el present article per a les espècies catalogades
podran tenir caràcter específic o de grups biològics, agrupant en un sol pla les
espècies de característiques comunes en requeriments i mesures de conservació

4. Per a les espècies amenaçades que viuen exclusivament a l�interior
d�espais naturals protegits no caldrà la redacció de plans específics si la planifi-
cació de l�espai natural protegit estableix les mesures pertinents de protecció i
gestió de l�espècie, circumstància que s�acreditarà amb informe de la direcció
general competent en matèria de protecció d�espècies en l�expedient del pla de
l�espai protegit

5. No seran objecte de planificació les espècies incloses a la categoria
d�especial protecció

Article 8
Contingut dels plans

1. Els plans han d�incloure, com a mínim, el següent: 

a) Descripció de la situació de conservació de l�espècie
b) Distribució geogràfica i dades demogràfiques
c) Identificació de les amenaces actuals i potencials que puguin afectar-la
d) Objectius generals i específics  del pla, quantificats demogràficament

en el seu cas
e) Accions, de recuperació, conservació o maneig, segons el tipus de pla,

amb identificació de l�administració responsable, i entitats públiques i privades
que l�hagin d�executar

f) Delimitació de les àrees biològiques crítiques per a l�espècie objecte del
pla, si es considera tècnicament necessària, i 

g) Avaluació econòmica i pressupostària preliminar de l�aplicació del pla

2. La direcció general competent en matèria de protecció d�espècies deter-
minarà, previ informe preceptiu del Consell Assessor previst en el títol III del
present decret, el contingut detallat de cada tipus de pla

Article 9
Tramitació 

1. La redacció del pla s�iniciarà, d�ofici o a petició de part,  per resolució
del director general competent en matèria de protecció d�espècies

2. Redactat tècnicament el pla, serà objecte d�informe del servei jurídic, a
fi de determinar  si la seva aplicació implica limitació de drets o interessos legí-
tims. En tal cas, es donarà audiència als titulars d�aquests, o es sotmetrà a infor-
mació pública per un termini de 20 dies hàbils

3. Emès l�informe, o, en el seu cas, transcorregut el termini d�audiència o
d�informació pública, el projecte de pla serà sotmès a informe del Consell
Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears

4. L�aprovació del pla es realitzarà mitjançant resolució del conseller com-
petent en matèria de medi ambient, que serà  publicada al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, amb un resum del contingut del pla

TÍTOL II
ÀREES BIOLÒGIQUES CRÍTIQUES

Article 10
Concepte

1. Es crea, als efectes d�aquest Decret, la figura d�Àrea Biològica Crítica,
que és l�àmbit geogràfic definit en el pla corresponent, com a àrea crítica per a
la supervivència de l�espècie, amb una delimitació cartogràfica i descripció con-
cisa de les seves característiques

2. Les àrees biològiques crítiques no tenen la naturalesa d�espais naturals
protegits, i es regiran d�acord amb el que preveu el present Decret

Article 11
Procediment

1. La creació de les àrees biològiques crítiques serà prevista, en el seu cas,
a l�aprovació del pla corresponent, que determinarà els criteris amb els quals
han de ser delimitades

2. Les àrees biològiques crítiques seran delimitades i podran ser objecte
de revisió, mitjançant resolució del conseller competent en matèria de medi
ambient, en la qual han de figurar cartogràficament

Article 12
Efectes

1. La declaració d�una àrea com a biològica crítica implica que els usos i
activitats que s�hi desenvolupin quedin condicionats a la no afectació negativa
a l�espècie o espècies amenaçades en funció de la qual es declari

2. La declaració ha d�expressar:

a) La concreció d�aquelles activitats, obres, instal·lacions públiques o pri-
vades que s�han de sotmetre a avaluació d�impacte ambiental d�acord amb la
normativa vigent, en relació a la conservació de l�espècie

b) L�establiment de criteris orientadors de referència en la formulació i en
l�execució de les diverses polítiques sectorials que incideixen en l�àmbit territo-
rial

c) L�articulació amb el planejament territorial i urbanístic vigent
d) Determinació de les limitacions generals i específiques que respecte

dels usos i activitats hagin d�establir-se en funció de la conservació de l�espècie
amenaçada a protegir, amb especificació de les distintes zones, si s�escau; i
mecanismes d�informació a les administracions i particulars que hagin de tenir
esment als condicionats de l�àrea biològica crítica

e) En el cas que suposin limitacions de drets privats, aquests han de ser
compensats de la forma establerta a la legislació vigent

Article 13
Convenis

1. La conselleria competent en matèria de protecció d�espècies pot subs-
criure convenis voluntaris específics amb els propietaris de béns o titulars de
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drets, o amb els diferents sectors econòmics i socials, amb la finalitat de dur a
terme actuacions per al millor compliment de l�objecte del Catàleg

2. Si els convenis inclouen obligacions noves o la renúncia a drets, en els
casos que dita renúncia sigui legalment possible, els convenis han de contem-
plar les corresponents compensacions

3. Es poden adherir a aquests acords totes aquelles persones que desitgen
complir les condicions que s�estableixin als convenis específics i a les disposi-
cions que els regulin

Article 14
Subvencions

La conselleria competent en matèria de medi ambient podrà atorgar ajuts
als signants dels acords voluntaris per al desenvolupament del Catàleg i dels
plans que se�n derivin, els quals, en tot cas, quedaran sotmesos a la normativa
en matèria de subvencions

TÍTOL III
DEL CONSELL ASSESSOR

DE FAUNA I FLORA DE LES ILLES BALEARS

Article 15
Creació

Es crea, com a òrgan col·legiat consultiu de la conselleria competent en
matèria de protecció d�espècies, el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes
Balears, que es regirà pels preceptes continguts en aquest Decret i per la nor-
mativa legal aplicable als òrgans col·legiats

El Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears quedarà adscrit
a la conselleria competent en matèria de protecció d�espècies

Article 16
Composició

1. El Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears serà presidit
per un especialista de reconegut prestigi en la matèria, designat pel conseller de
Medi Ambient

2. En serà vicepresident el director general competent en matèria de pro-
tecció d�espècies

3. En seran vocals els següents:

a) Un representant de l�administració autonòmica en cada una de les
següents matèries, designats pel conseller competent: agricultura, pesca, gestió
forestal, espais naturals protegits i caça

b) Un representant de cada un dels consells insulars en matèria mediam-
biental

c) Dos representants de la Universitat de les Illes Balears, un en matèria
zoològica i l�altre en matèria botànica

d) Un representant de l�IMEDEA (CSIC-UIB)
e) Un representant del Jardí Botànic de Sóller
f) Un representant del Consorci per a la Recuperació de Fauna de les Illes

Balears (COFIB)
g) Un representant de l�Institut Menorquí d�Estudis
h) Dos representants d�entitats privades de conservació inscrites a registre

de la conselleria competent en matèria de medi ambient, elegits per elles
i) Un representant d�organitzacions professionals agràries, a designar pel

Consell Agrari
j) Un representant de la Federació Balear de Caça
k) Un representant de la Federació Balear de Confraries de Pescadors de

Balears
l) Un representant de la Societat d�Història Natural de les Balears
m) Tres especialistes de reconegut prestigi, en fauna i en flora respectiva-

ment, designats pel conseller competent per raó de la matèria

4. Atès l�interès d�una articulació concreta amb els instruments normatius
estatals en matèria de conservació d�espècies, es convidarà la Dirección General
de Conservación de la Biodiversidad a designar un representant en aquest
Consell

5. En serà secretari, amb veu i sense vot, el cap del Servei de Protecció
d�Espècies

6. El president o el vicepresident podran convocar, a la sessió correspo-
nent, especialistes en les espècies o grups inclosos a l�ordre del dia

Article 17
Comissions permanents i temporals

1. El Consell crearà les comissions que consideri oportunes, entre les

quals s�establiran, amb caràcter permanent, una comissió de fauna i una de flora.
Podrà establir comissions temporals per assessorar sobre l�aplicació de cada un
dels plans aprovats, amb la composició que determini el propi pla. Igualment,
podrà establir comissions no permanents per a temes transversals que siguin
d�interès per a la conservació d�espècies

2. Les comissions estaran integrades pels membres que decideixi el Ple, i
altres  experts en el grup o la matèria objecte de la comissió, per decisió del Ple,
al qual s�haurà de donar compte dels dictàmens emesos

Article 18
Funcions

Les funcions del Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears i
les seves comissions són les següents:

a) Informar amb caràcter preceptiu la catalogació, descatalogació o canvi
de categories de les espècies de fauna i flora

b) Informar amb caràcter preceptiu sobre els plans d�espècies catalogades
i el seu desenvolupament

c) Emetre els dictàmens a sol·licitud de la conselleria competent en matè-
ria de medi ambient, o per pròpia iniciativa, en matèria de protecció d�espècies

d) Elaborar i aprovar el seu propi reglament
e) Qualsevol altres funcions que li siguin conferides

Disposició transitòria única

El Catàleg Balear d�Espècies Amenaçades i d�Especial Protecció queda
inicialment integrat per les espècies, per categories, incloses en l�annex del pre-
sent Decret

Disposició derogatòria única

Es deroguen el Decret 46/1988, de 28 d�abril, declarant protegides a tot
l�àmbit de les Illes Balears diverses espècies de vertebrats (BOCAIB núm. 57,
de 12 de maig) i el Decret 24/1992, de 12 de març, pel qual s�estableix el
Catàleg d�Espècies Vegetals Amenaçades (BOCAIB  núm. 40, de 2 d�abril )

Disposició final primera

Es faculta el conseller de Medi Ambient  per dictar les disposicions que
siguin necessàries per al desplegament i execució del present Decret

Disposició final segona

Aquest Decret entrarà en vigor l�endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears

Palma, 8 de juliol de 2005

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

El Conseller de Medi Ambient,
Jaume Font i Barceló

ANNEX

I.- Flora

ESPÈCIES CATALOGADES EN PERILL D�EXTINCIÓ

Biscutella ebusitana
Delphinium pentagynum subsp. formenterense 
Agrostis barceloi
Helianthemum marifolium subsp. origanifolium  

(Població de Mallorca) Setge
Ligusticum huteri Túrbit del Puig Major
Limonium barceloi
Pinus pinaster Pinastre
Thymus herba-barona subsp. bivalens

ESPÈCIES CATALOGADES COM A SENSIBLES A L�ALTERACIÓ
DEL SEU HÀBITAT

Brimeura duvigneaudii
Cymbalaria aequitriloba subsp. fragilis
Limonium antoni-llorensii
Limonium fontqueri
Otanthus maritimus Herba de Bona
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Pilularia minuta
Quercus suber Surera
Silene cambessedessi Molinet

ESPÈCIES CATALOGADES COM A VULNERABLES

Asperula paui
Dianthus rupicola subsp. Bocchoriana Clavell de penya
Euphorbia fontqueriana
Lavatera triloba subsp. pallescens
Pimpinella bicknellii Fonollassa borda
Saxifraga corsica subsp. cossoniana
Cephalanthera rubra Curraià rosa
Gymnadenia conopsea Caputxina olorosa
Neottia nidus-avis Magraneta borda
Orchis cazorlensis
Orchis palustris Orquídia de prat
Serapias nurrica Galls sards

ESPÈCIES CATALOGADES D�ESPECIAL PROTECCIÓ

FAUNA

Rèptils
Podarcis sicula Sargantana italiana.
Lacerta perspicillata Sargantana mora
Emys orbicularis Tortuga d�aigua

Aus
Rallus aquaticus Rascló
Tringa totanus Cama-roja
Vanellus vanellus Juia de prat

FLORA:

A) Amb caràcter general:
Acer  granatense Rotaboc
Buxus balearica Boix
Digitalis minor Didalera
Genista  dorycnifolia subsp. grosii
Ilex aquifolium Arbre de visc
Linaria aeruginea subsp. pruinosa
Paeonia cambessedesii Palònia
Pancratium maritimum Lliri de mar
Pinus halepensis var. Ceciliae Pí den Llorens
Primula acaulis subsp. Balearica Primavera blanca
Taxus baccata Teix
Thymus richardii subsp. ebusitanus
Thymus richardii subsp. richardii
Viola  jaubertiana
Vitex agnus-castus Aloc, alís
Totes les espècies del gènere Tamarix Tamarells

B) Autorització obligatòria per a la seva recol·lecció amb finalitats comercials
(no és necessària per al consum o ús familiar, ni per a les palmes de garballó per
usos artesanals)

Crithmum maritimum Fonoll marí
Chamaerops humilis Garballó
Dorycnium fulgurans Socarrell alís
Myrtus communis Murta
Rhamnus alaternus Llampúgol
Ruscus aculeatus Cirerer de Betlem
Santolina chamaecyparissus Camamil·la
Teucrium marum subsp. occidentale
Viburnum tinus Marfull

Nota: S�entendrà per consum o ús familiar una quantitat inferior al quilogram o
tres exemplars, per a les espècies comestibles o ornamentals. La tala en opera-
cions forestals o rurals autoritzades administrativament no requereix
autorització per a cada espècie.

� o �

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 12734

Decret 77/2005, de 8 de juliol, de cessament dels membres del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

L�article 42 de l�Estatut d�Autonomia disposa que el Consell Econòmic i
Social és �l�òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i
proposta en matèria econòmica i social� i ordena que �una llei del Parlament en
regularà la composició, la designació dels seus membres, l�organització i les
funcions�. 

En compliment del que disposa l�Estatut d�Autonomia, neix la Llei
10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 150, de 9 de desembre de 2000), la
qual  regula el Consell, li atorga la qualitat d�òrgan consultiu i en determina la
composició, en l�article 4, en tres grups. 

L�article 6.1 de la Llei 10/2000 disposa que el mandat dels membres del
Consell és de quatre anys i l�article 6.2 estableix que �havent expirat el període
del mandat corresponent, (�) seguiran en funcions fins a la presa de possessió
dels nous membres�.

L�article 7.1 a)  de la Llei 10/2000 estableix que els membres del Consell
Econòmic i Social cessaran �per expiració del termini del seu nomenament�.
L�article 7.2 disposa que �qualsevol vacant anticipada, que no sigui per acaba-
ment de mandat, serà coberta per l�organització, l�associació o la institució que
correspongui, en la forma establerta per la designació o proposta respectives�. I
l�article 7.3 estableix que �el mandat del nou membre finalitzarà al mateix temps
que el de la resta dels integrants del Consell Econòmic i Social�.

Mitjançant el Decret 70/2001, de 18 de maig (BOIB núm. 63, de  26 de
maig de 2001), es va fer el nomenament dels primers membres titulars del
Consell i, mitjançant el Decret 139/2001, de 14 de desembre (BOIB núm. 155,
de 27 de desembre de 2001), el nomenament dels primers membres suplents. Al
llarg dels quatre anys de mandat s�han dictat els decrets corresponents a les inci-
dències posteriors, que modifiquen aquestes normes inicials. 

Mitjançant el Decret 99/2001, de 13 de juliol (BOIB núm. 85, de 17 de
juliol de 2001), es nomena el Sr. Francesc Obrador Moratinos president del
Consell Econòmic i Social. El president té, en virtut de l�article 4 de la Llei
10/2000, condició de membre del Consell. En conseqüència, per establir la data
d�expiració del seu mandat s�han de tenir en compte les mateixes normes que
per a la resta dels membres de la institució. 

La sessió constitutiva del Consell va tenir lloc el dia 9 de juliol de 2001.
Per tant,  el mandat dels seus membres conclou el dia 9 de juliol de 2005. 

D�acord amb l�article 6.1 i 2 de la Llei 10/2000, el president i tots els con-
sellers nomenats mitjançant els Decrets 70/2001 i 139/2001, abans esmentats,
han de cessar per expiració del mandat el dia 9 de juliol de 2005 i els pertoca
seguir en funcions fins a la presa de possessió dels nous membres. 

Atès tot l�exposat, i en virtut del que preveu l�article 7.2 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
segons el qual correspon al Consell de Govern de les Illes Balears el cessament
per Decret del CES, els consellers d�Economia, Hisenda i Innovació i de Treball
i Formació i havent-ho considerat el Consell de Govern en sessió de 8 de juliol
de 2005

DECRET

Article 1.

Atès el que estableixen els articles 6, 7.1 a), 7.2  i 7.3 de la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social, a causa de l�expiració del
termini del nomenament dels seus membres , inclòs el del president, es proce-
deix al seu cessament. 

Aquests membres són: 

President: Francesc Obrador Moratinos 
Membres titulars: 

a) Membres designats per la Confederació d�Associacions Empresarials
de Balears (CAEB): 

- José Oliver Marí 
- Isabel Guitart Feliubadaló 
- Antoni Pons Ribes 
- Miquel Vidal Fullana
- Manuel Gómez López 
- Antonio Vilella Paredes 
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