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ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i almenys en dos diaris de més difusió de l’illa afectada.’
Palma, 12 de novembre de 2010
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

I. El Consell de Govern, en data 7 de maig de 2010, a proposta del conseller de Medi Ambient i Mobilitat, va adoptar l’Acord següent:
[...]
‘Segon. Iniciar el procediment per a l’aprovació de l’actualització de la
informació corresponent al LIC ES5310037, ‘Basses de la Marina de
Llucmajor’, de conformitat amb el contingut de l’article 42 de la Llei 42/2007,
de 13 de desembre, del patrimoni natural i biodiversitat, amb la informació que
conté l’annex II d’aquest Acord.
Tercer. Facultar el conseller de Medi Ambient i Mobilitat per fer la tramitació que correspongui fins que la proposta s’elevi al Consell de Govern perquè
l’aprovi definitivament.
Quart. Notificar aquest Acord al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural
i Marí, als consells insulars i als ajuntaments afectats, així com ordenar-ne la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i almenys en dos diaris de
més difusió de les illes afectades.’
II. L’ Acord esmentat, entre d’altres, es va notificar al Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí, al Consell Insular de Mallorca i a l’ajuntament
afectat, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de data 13 de
maig de 2010 (núm. 72) i també es va publicar en dos diaris de més difusió de
l’illa.
III. Seguint la tramitació de l’expedient es va obrir un tràmit d’audiència
amb la resta de conselleries del Govern de les Illes Balears, les administracions
territorials afectades (consells insulars i ajuntaments), així com un tràmit d’exposició pública pel termini d’un mes, el qual es va publicar en el BOIB núm.
109, de dia 22 de juliol de 2010, en dos diaris de més difusió de l’illa afectada
i en els taulers d’anuncis dels consells insulars i els ajuntaments afectats.
Fonament de dret
L’article 42.2 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre del patrimoni natural
de la biodiversitat, estableix que les comunitats autònomes han d’elaborar, sobre
la base dels criteris establerts en l’annex III de la Llei esmentada i en la informació científica pertinent, una llista de llocs situats en el seus territoris respectius que puguin ser declarats com a zones especials de conservació.
L’Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2000 va proposar el LIC
ES5310037 ‘Basses de la Marina de Llucmajor’ com a lloc d’importància comunitària, mitjançant el qual es dóna conformitat a la llista dels llocs d’interès
comunitari (LIC) i a l’inici dels tràmits per a la declaració de les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA).
La Comissió Europea, en la Decisió de 19 de juliol de 2006 per la qual
s’adoptà, de conformitat amb la Directiva 92/43/CEE del Consell, la llista de
llocs d’importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània, va
acceptar la proposta esmentada anteriorment.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Medi
Ambient i Mobilitat, en la sessió de dia 12 de novembre de 2010, adoptà, entre
d’altres, l’acord següent:

ANNEX I
Llista de les basses incloses en el LIC ES5310037, ‘Basses de Llucmajor’
Bassa de Son Cànoves
Bassa Fonda de Son Cànoves
Bassa Gran de Son Verí
Bassa Gran de Son Granada
Bassa Doble
Bassa de Puigderrós de Baix
Bassa de Puigderrós de Dalt
Bassa de Son Alegre
Basses de Can Garra Seca
Bassa de sa Torre
Bassa de Cugullutx
Bassa de Cas Frares
Sa Bassa Seca
Bassa de Can Cabrianes
Bassa de sa Pobla
Bassa de sa Caseta
Bassa del camí de sa Llapassa
Bassa de sa Llapassa
Bassa de Llucamet Àguila
Bassa fonda de s’Àguila
Bassa Plana
Bassa de les Cases de Garonda
Bassa Gran de Garonda
Bassa del puig de Roig
Bassa de Can Taixaquet
Bassa Plana de Son Granada
Bassa de Can Gamundí
Bassa del safareig de sa Llapassa
Bassa de sa Llapasseta
Bassa de Can Cabrianes
Bassa del sud de Cas Frares
ANNEX II

‘Primer. Aprovar definitivament l’actualització de les basses incloses en
el LIC ES5310037, ‘Basses de Llucmajor’, tal com figuren en l’annex I d’aquest
acord i en l’annex II en què estan cartografiades, de conformitat amb el contingut de l’article 42 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural
i biodiversitat, amb la informació que conté l’annex I d’aquest acord.
Segon. Notificar aquest acord al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural
i Marí, a l’efecte que proposi aquesta actualització a la Comissió Europea per a
la seva aprovació, al consell insular i a l’ajuntament afectat, així com ordenar-
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