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l’emmagatzematge d’arxius de so a més de la reproducció o emissió en temps
real).
f) Estructura bàsica i tipus de dades:
- Dades de caràcter identificatiu i de contacte: arxius de so, data i hora.
- Altres dades de caràcter identificatiu.
g) Òrgans als quals es pretén cedir les dades i si escau transferències de
dades que es prevegin a tercers països:
- Cessions previstes:
Forces i cossos de seguretat (article 22 LOPD 15/1999 i 1 i 4 de la LO
2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat).
Jutjats i tribunals (art. 11.2.d de la LOPD).
Prefectura d’Explotació (investigació d’accidents o incidents ferroviaris,
expedients de reclamació patrimonial, etc.).
- Transferències internacionals: no hi ha cap transferència prevista.
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Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2010 sobre la iniciació del procediment d’aprovació de l’ampliació de la llista de
llocs d’importància comunitària (LIC) quant a l’hàbitat ‘Basses
temporals mediterrànies’ i d’ampliació i d’actualització de la
informació del LIC ES5310037, ‘Basses de Llucmajor’
El Consell de les Comunitats Europees va adoptar, el 21 de maig de 1992,
la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la
flora i fauna silvestres. L’article 3 d’aquesta Directiva estableix una xarxa ecològica europea de zones especials de conservació denominada Natura 2000.
L’article 42 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural
i biodiversitat, estableix en l’apartat 2 que les comunitats autònomes han d’elaborar, sobre la base dels criteris establerts en l’annex III i en la informació científica pertinent, una llista de llocs situats en els seus territoris respectius que
puguin ser declarats zones especials de conservació.

h) Nivell i mesures de seguretat: nivell bàsic.
Fitxer núm. 6: d’expedients disciplinaris
a) Òrgan responsable del fitxer: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
b) Òrgan davant del qual es poden exercitar els drets d’accés, oposició,
cancel·lació i rectificació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), a la seva seu
al passatge de Cala Figuera, 6 07009 Palma.
c) Finalitat del fitxer: control i gestió de la informació referent als treballadors objecte d’expedients disciplinaris.
d) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: treballadors d’SFM.
e) Procediment de recollida: la persona interessada, informació documental i informació testifical.
f) Estructura bàsica i tipus de dades:
- Dades de caràcter identificatiu i de contacte: nom, cognoms, DNI/NIE,
adreça postal i electrònica, signatura i telèfon.
- Altres dades de caràcter identificatiu.
g) Òrgans als quals es pretén cedir les dades i si escau transferències de
dades que es prevegin a tercers països:
- Cessions previstes: jutjats i tribunals (art. 11.2.d de la LOPD), si escau.
- Transferències internacionals: no hi ha cap transferència prevista.
h) Nivell i mesures de seguretat: mitjà.

Respecte d’això, el Consell Insular de Menorca, per mitjà del projecte
Life Basses, ha elaborat un estudi científic i l’ha tramès a la Direcció General
de Biodiversitat, sobre l’hàbitat prioritari 3170 ‘Basses temporals mediterrànies’, inclòs en l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, i proposa la inclusió com
a LIC de nou indrets, d’acord amb la documentació tècnica esmentada.
Atesa la singularitat i la representativitat d’aquest hàbitat en la Xarxa
Natura 2000 i atenent el principi de coherència, la Conselleria de Medi Ambient
i Mobilitat ha fet paral·lelament una revisió d’aquest hàbitat a la resta d’Illes.
Com a resultat d’aquesta revisió, es proposa la inclusió de dues basses a l’illa de
Formentera i la millor identificació de les basses existents en el formulari oficial del LIC ja declarat l’any 2000 ES5310037, ‘Basses de la Marina de
Llucmajor’, i la inclusió de noves basses detectades.
L’article 42 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural
i biodiversitat, estableix en l’apartat 2 que la proposta, que ha d’indicar els tipus
d’hàbitats naturals i les espècies autòctones d’interès comunitari existents en
aquests llocs, s’ha de sotmetre al tràmit d’informació pública.
L’article 42 esmentat estableix també que des del moment que s’enviï al
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí la llista dels espais proposats
com a llocs d’importància comunitària, per al seu trasllat a la Comissió Europea,
aquests llocs passaran a tenir un règim de protecció preventiva que garanteixi
que no hi ha una minva de l’estat de conservació dels seus hàbitats i espècies
fins al moment que es declarin formalment. L’enviament de la proposta d’un
espai com a lloc d’importància comunitària comporta, en el termini màxim de
sis mesos, fer públic en el butlletí oficial de l’Administració competent els seus
límits geogràfics, els hàbitats i les espècies pels quals es va declarar cadascun,
els hàbitats i les espècies prioritaris presents i el règim preventiu que se’ls aplicarà.

Fitxer núm. 7: expedient de reclamacions
a) Òrgan responsable del fitxer: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
b) Òrgan davant del qual es poden exercitar els drets d’accés, oposició,
cancel·lació i rectificació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), a la seva seu
al passatge de Cala Figuera, 6 07009 Palma.
c) Finalitat del fitxer: gestió dels expedients de reclamacions.
d) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: persones
físiques o els seus representants que hagin presentat una reclamació.
e) Procediment de recollida: la persona interessada o representant legal.
f) Estructura bàsica i tipus de dades:
- Dades de caràcter identificatiu i de contacte: nom, cognoms, DNI/NIE,
adreça postal i electrònica, telèfon i signatura.
- Altres dades de caràcter identificatiu.
g) Òrgans als quals es pretén cedir les dades i si escau transferències de
dades que es prevegin a tercers països:
- Cessions previstes: jutjats i tribunals (art. 11.2.d de la LOPD), i entitats
asseguradores, si escau.
- Transferències internacionals: no hi ha cap transferència prevista.
h) Nivell i mesures de seguretat: bàsic.

—o—

Per la seva banda, l’article 36.2 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental, en la redacció que en fa la Llei
6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar la inversió i les
inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears, estableix que ‘correspon al
Consell de Govern, mitjançant un acord, la declaració com a zones especials de
conservació dels llocs d’importància comunitària que hagin estat seleccionats i
designats per la Comissió Europea, seguint el procediment que estableix l’article 9 d’aquesta Llei’.
Així doncs, per a la fase de proposta de LIC, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i biodiversitat, preveu dos tipus de requeriments:
uns són de caràcter material, com la indicació dels tipus d’hàbitats naturals i les
espècies autòctones d’interès comunitari existents en els llocs. Així mateix, es
desprèn de l’article esmentat que s’han de fixar els límits geogràfics, els hàbitats pel quals es proposa el lloc i els altres hàbitats i espècies prioritaris preferents. Altres requeriments són de tipus procedimental, com la necessitat de sotmetre la proposta al tràmit d’informació pública i, finalment, les publicacions en
el butlletí oficial corresponent de la proposta i les seves característiques.
És important destacar que la mateixa Llei 42/2007, de 13 de desembre, del
patrimoni natural i biodiversitat, imposa als LIC en fase de proposta un règim
de protecció preventiva que garanteixi que no hi ha una minva de l’estat de conservació dels seus hàbitats i espècies fins al moment que es declarin formalment.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Medi
Ambient i Mobilitat, en la sessió de dia 7 de maig de 2010, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Iniciar el procediment per a l’aprovació de la llista dels llocs
d’importància comunitària (hàbitat ‘Basses temporals mediterrànies’), tal com
figuren en l’annex I d’aquest Acord i en l’annex III en què estan cartografiats,
com a proposta de contribució balear al compliment dels objectius i requisits de
la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la
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flora i fauna silvestres, així com modificar la informació que hi fa referència.
Segon. Iniciar el procediment per a l’aprovació de l’actualització de la informació corresponent al LIC ES5310037, ‘Basses 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.’
Palma, 7 de maig de 2010
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

ANNEX I
Llista de les noves basses mediterrànies declarades LIC
Nom
Binigafull
Es Molinet
Biniatrum
Ses Païsses
Torrellafuda
Penyes d’Egipte
Es Clot des Guix
Biniguardó
Mal Lloc
Bassa de Formentera
Bassa de Sant Francesc

Municipi
Ciutadella de Menorca
Es Mercadal
Ferreries
Ferreries
Ciutadella de Menorca
Maó
Alaior
Es Mercadal
Ciutadella de Menorca
Formentera
Formentera

Hectàrees
2,739
9,101
1,142
2,554
96,505
44,339
88,824
14,963
16,194
5,6
0,4

X
576090,501
600496,97
585655,817
585094,386
579039,39
602483,903
601167,443
594724,096
580632,17
364746,668
364225,178

Y
4431510,34
4428883,52
4426689,64
4428003,52
4427650,22
4423042,51
4424313,07
4428650,21
4427935,45
4284360,55
4285251,59

ANNEX II
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 III
Cartografia

Codi
ES5310114
ES5310115
ES5310116
ES5310117
ES5310118
ES5310119
ES5310120
ES5310121
ES5310122
ES5310123
ES5310124
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