ANUNCI
La corporació plenària, en sessió de dia 26 d’octubre actual, va adoptar l’acord que es transcriu
en la seva part resolutiva a fi d’aprovar inicialment el Pla d’Emergència en previsió de Sequera
de Calvià.
“PROPOSTA PER APROVAR INICIALMENT EL PLA D’EMERGÈNCIA EN
PREVISIÓ DE SEQUERA DE CALVIÀ.
En data 30 de juny de 2016, es va donar compte al Ple de l'Ajuntament de Calvià de l’Avanç
del Pla d’Emergència en Previsió de Sequera. Aquest document tenia la finalitat de determinar
l’estat actual de les masses d’aigua i dels sistemes de subministrament d’aigua urbana, així
com definir les bases dels plans d’actuació necessaris per fer front als efectes de la sequera,
servint com a base per a la redacció del Pla d’emergència en previsió de sequera del municipi.
El document d’Avanç del Pla d’Emergència va ser remès a l’Administració hidràulica del la
CAIB amb data 06 de juliol de 2016 per a la seva revisió.
El desenvolupament del Pla d’Emergència en previsió de sequera de Calvià té a finalitat de
garantir una correcta gestió dels recursos hídrics del municipi, essent aquesta una mesura
indispensable per a la conservació de les masses d’aigua subterrània, garantir la gestió
sostenible del subministrament d’aigua potable al municipi de Calvià i assegurar l’actuació
coordinada de totes les entitats i operadors implicats davant el risc de que es repeteixin
episodis de sequera que puguin posar en perill la garantia de subministrament d’aigua potable
a la població.
La redacció del Pla d’Emergència dona compliment al que estableix el Pla Hidrològic Nacional
per la gestió d’episodis de sequera a municipis de més de 20.000 habitants i el
desenvolupament ha seguint el que estableix la “Guía para la elaboración de planes de
emergencia por sequía en sistemas de abastecimiento” del Ministerio de Medio Ambiente –
Aeas”, així com la documentació de referència a nivell Comunitari, especialment el Pla Especial
d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera a les Illes Balears (PESIB) de la Direcció
General de Recursos Hídrics.
Segons estableix el mateix Pla Hidrològic Nacional, aquest Pla d’Emergència haurà de ser
informats per l’Organisme de Cuenca o Administració hidràulica corresponent, hauran de tenir
en compte les regles i mesures previstes als Plans Especials i hauran de trobar-se operatius en
el termini màxim de quatre anys.
Amb caràcter previ a l’elevació d’aquesta proposta al Ple, s’ha realitzat una consulta pública
mitjançant el portal web de l’Ajuntament en els termes prevists per l’article 133 de la Llei
39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, havent-se
incorporat al text definitiu les distintes aportacions dels grups de interès i departaments
municipals i administracions implicades.
A la vista del que s'ha dit i en l'exercici de les competències que legalment li venen atribuïdes a
aquest Ajuntament, s'ha elaborat aquest Pla d’emergència en previsió de sequera de Calvià
que es justifica pels referits motius.
Així doncs aquest tinent de batle delegat en matèria de Serveis Generals i Seguretat, fent-ne us
de les atribucions que li foren atorgades mitjançant resolució de data 9 de febrer de 2017,
proposa al plenari municipal que d'acord amb allò que disposen els articles 100 a 103 de la llei
20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i articles
concordants de la llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local i demés
normativa adient, adopti els següents acords:
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Primer.- Aprovar inicialment el “Pla d’emergència en previsió de sequera de Calvià”, el text de
la qual s'adjunta a aquesta proposta.
Segon.- Sotmetre, en compliment del que disposa l'article 102. b) de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l'esmentat acord d'aprovació inicial a
informació pública per un termini de trenta dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la
publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant els quals els ciutadans i
persones legítimament interessades podran examinar l'expedient i formular les reclamacions,
objeccions o observacions que estimin pertinents.
Tercer.- Donar audiència a les associacions veïnals establertes a l'àmbit territorial d'aquest
ajuntament i que estiguin inscrites en el registre municipal, la finalitat de les quals guardi relació
directa amb l'objecte del Pla d’emergència que inicialment s'aprova.
Quart.- Les reclamacions, objeccions o observacions que es presentin seran resoltes pel ple
municipal. En el cas de que aquestes no es presentin durant el termini adient, l'acord inicial
s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.
Quint.- El Pla d’Emergència en previsió de sequera es remetrà a la Direcció General de
Recursos Hídrics del Govern Balear essent aquesta l’Administració Hidràulica de les Illes
Balears.”
El que es publica en el BOIB en compliment del que disposa l’article 49.b) de la Llei de bases
de règim local.
Calvià
El batle
Alfonso Rodríguez Badal
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