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PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DELS PROJECTES ADMESOS I EXCLOSOS
PRESENTATS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL CONCURS DE
PROJECTES DEL SAVE POSIDONIA PROJECT PER A L’ANY 2019.
Atesa la Providència d’inici de la Consellera de Medi ambient del Consell Insular de Formentera,
de data 17 de juliol de 2019, per a dur a terme les actuacions administratives corresponents per
aprovar la convocatòria i les bases de concurs de projectes sobre la protecció, conservació i
manteniment de la planta Posidonia oceanica, a fi de contribuir a enriquir el coneixement i benefici
que aquesta espècie ens proporciona com a hàbitat.
Atès l’informe favorable dels Serveis tècnics de l’àrea de Medi ambient del Consell Insular de
Formentera, de data 23 de juliol de 2019, en relació a la Convocatòria i Bases que han de regir la
concessió de finançament del projecte/s guanyador/s del concurs de projectes del Save Posidonia
Project, del Consell Insular de Formentera per l’any 2019.
Vist l’informe jurídic en relació a l’aprovació de les Bases reguladores que han de regir la
convocatòria de concessió de finançament del/s projecte/s guanyador/s del concurs de projectes
emmarcats dins del Save Posidonia Project emès en data 28 de juliol de 2019.
Atesa la publicació definitiva de les Bases que han de regir la convocatòria de concessió de
finançament del/s projecte/s guanyador/s del concurs de projectes emmarcats dins del Save
Posidonia Project, del Consell Insular de Formentera (BOIB núm.15, de 4 febrer de 2020).
Atesa l’aprovació de la Convocatòria específica del concurs de projectes de Save Posidonia
Project, del Consell Insular de Formentera per l’any 2019 (BOIB núm. 130, 23 de juliol de 2020).
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El Consell Insular de Formentera ha rebut, en forma i termini, 11 projectes, després d’haver
transcorregut el termini de presentació i esmena de les sol·licituds.
Per tot això, i per les competències que té atribuïdes la Presidència segons el Decret de
Presidència de data 2 de juliol de 2019 (BOIB núm. 102, de 25 de juliol de 2019), en relació amb
l’article 9.2.l de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i tota la normativa aplicable
que estigui vigent.
HE RESOLT
PRIMER.- APROVAR la següent llista provisional de projectes admesos:
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Projectes admesos
1. “Implementación de nuevas técnicas para el seguimiento de hábitats, especies, presencia de
T.truncatus y ruido antrópico en RN 2000: implicaciones para la gestión. Nuestros Delfines II” (línia
de ciència).
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2. “Estudio de las características oceanográficas y biológicas de s’Estany des Peix y su viabilidad
como hospedaje de especies amenaçades vinculades a las praderes de posidònia” (línia de
ciència)
3. “Mar de Formentera: herramientas para la protección y gobernanza” (línia de prevenció
ambiental indirecta).
4. “Evaluación de la efectividad de la microfacturación en áreasde pradera de Posidonia oceànica
afectades por el fondeo” (línia de ciència).
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5. “Seqüenciació d’alta qualitat del genoma de Posidonia oceànica” (línia de ciència).
6. “Monitorització de la contaminació acústica i subaquàtica sobre els ecosistemes de Posidonia a
Formentera. Proposta d’eco-governança i ordenació marítima. (POSIDONIA-NOISE)” (línia de
ciència i de gestió ambiental).
7. “Save Posidonia Project EN360º: realitat virtual per a la sensibilització sobre les praderies de
Posidonia a Formentera” (línia de sensibilització).
8. “Producció de sediments carbonàtics a les praderies de Posidonia oceanica i el seu efecte sobre
els balanços sedimentaris costaners. Aproximació multiescalar i bases davant el canvi global.
(POSIFACT)” (línia de ciència).
9. “Impactos de contaminantes emergentes en Posidonia de Formentera. (ImPeFora)” (línia de
ciència).
SEGON.- APROVAR la següent llista provisional de projectes exclosos:
Projectes exclosos
1. “Red de monitorización de praderes de Posidonia oceànica en el ámbito de Formentera, su
aplicación en talleres de formación mediambiental y creación de un banco de imagenes” (línia de
gestió ambiental y de sensibilització). Motiu d’exclusió: incompliment del requeriment d’esmena
amb RGS 2020/7139 en data 5 d’octubre de 2020. Punt 4. Documentació a presentar, establert a
la Convocatòria específica del concurs de projectes de Save Posidonia Project, del Consell Insular
de Formentera per l’any 2019 (BOIB núm. 130, 23 de juliol de 2020).
2. “Compromiso social, divulgación y acción directa sobre Posidonia y su entorno” (línia de
sensibilització). Motiu d’exclusió: incompliment del requeriment d’esmena amb RGS 2020/7145
en data 5 d’octubre de 2020. Punt 4. Documentació a presentar, establert a la Convocatòria
específica del concurs de projectes de Save Posidonia Project, del Consell Insular de Formentera
per l’any 2019 (BOIB núm. 130, 23 de juliol de 2020).
TERCER.- Les persones i/o entitats sol·licitants disposaran d’un termini de 5 dies hàbils, a partir
del dia següent al de la publicació, per formular les al·legacions que creguin oportunes.
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QUART.- EXPOSAR la present Resolució de Presidència al Tauler d’anuncis de l’OAC del Consell
Insular de Formentera, a la web de la Corporació www.consellinsulardeformentera.cat, i a la web
del Save Posidonia Project.

Pel seu coneixement i als efectes oportuns.

El conseller de Medi Ambient i serveis d’Inspecció,
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