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Atès que de conformitat al que preveu l’article 14.2 de l’Ordre de 19 d’abril de 2004 per la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics, els directors podran
presentar la dimissió al càrrec justificant les causes que l’indueixen a fer-ho.
Atès que en el seu escrit el Sr. Arenal justifica la causa de la seva dimissió per motius de salut.
Atès que aquesta Direcció General està facultada per acceptar la dimissió,
de conformitat a l’apartat 2, in fine, de l’article 14 de la referida Ordre de 19 d’abril, i considerant justificades les causes al·legades en el seu escrit de renúncia.
Atès que l’article 16.2 de l’esmentada Ordre de 19 d’abril preveu que el
cessament del director implica els cessament de l’equip directiu.
Per tot això,
RESOLC:
a. Acceptar la dimissió del Sr. Santiago Arenal Martínez com a director del CEIP Guillem de Montgrí de Sant Antoni de Portmany
b. Disposar igualment el cessament de l’equip directiu del centre.
c. El director/a i l’equip directiu cessaran dels seus càrrecs el dia 31
d’agost.
Aquesta Resolució es notificarà personalment al director i a l’equip directiu així com al director general de Personal Docent als efectes pertinents.
El director general,
Rafael A. Bosch i Sans
Palma, 30 d’agost de 2006

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 16162
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca d’1 de setembre de
2006, per la qual es regulen les activitats a desenvolupar dins la
reserva marina de la Badia de Palma, compresa entre el Club
Nàutic de s’Arenal i el cap de Regana.
El Decret de 5 de novembre de 1982, del Consell Executiu del Consell
General Interinsular, en el seu article primer declara reserva marina la zona
compresa entre el Club Nàutic de s’Arenal i el cap de Regana, i faculta el conseller de Transports, Comunicacions i Pesca per dictar les ordres necessàries per
a la regulació de les activitats a desenvolupar dins aquesta zona.
D’altra banda, el Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels recursos marins de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret
92/2005, d’1 de setembre, faculta en el seu article 3 la Conselleria d’Agricultura
i Pesca per declarar zones protegides i desenvolupar totes les accions que afavoreixin la protecció i la regeneració dels recursos marins vius.
A l’empara dels Decrets anteriorment esmentats, mitjançant l’Ordre del
conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria de 6 d’agost de 1999 es
regularen les activitats a desenvolupar dins la reserva marina compresa entre el
Club Nàutic de s’Arenal i el cap de Regana. Posteriorment, per Resolució del
director general de Pesca de 5 de juny de 2003, s’especificaren les modalitats i
els períodes d’utilització dels ormeigs de pesca professional, recreativa i submarina dins l’àmbit de la reserva.
Actualment, com ja es posà de manifest en la cinquena reunió de la
Comissió de seguiment de la reserva marina, que va tenir lloc el 30 de novembre de 2005, sembla adequat modificar en alguns aspectes puntuals la regulació
d’activitats vigent dins la zona, així com recollir en una mateixa Ordre les diferents disposicions normatives que l’afecten.
Atès que, per la seva importància a la zona, les associacions de pesca
recreativa haurien de tenir representació en la Comissió de seguiment de la
reserva marina de la Badia de Palma.
Atès que la zona inclou part del Lloc d’Importància Comunitària (LIC)
denominat Cap Enderrocat-Cap Blanc, aprovat en el marc de la Directiva
92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres.
Per tot això, un cop escoltada la Comissió de seguiment i revisada la proposta de regulació amb els sectors afectats, d’acord amb les facultats que m’atribueix el Decret 91/1997, de 4 de juliol, i a proposta del director general de
Pesca, dict la següent
ORDRE

12-09-2006
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte de la present Ordre és regular les activitats a desenvolupar en la
zona de reserva marina declarada pel Decret de 5 de novembre de 1982, del
Consell Executiu del Consell General Interinsular, i que ve definida pels
següents límits:
- Límit oriental: La línia de costa des del punt d’intersecció amb el
paral·lel 39º 30,00’ N fins al cap de Regana (39º 24,80’ N / 002º 44,45’ E).
- Límit sud: Una línia recta que parteix del cap de Regana, coincidint amb
el paral·lel 39º 24,80’ N, i que s’estén d’est a oest fins a un punt (39º 24,80’ N /
002º 43,82’ E) situat a 0,5 milles nàutiques de la línia de costa.
- Límit occidental: La isòbata dels 30 m de fondària des del punt 39º
24,80’ N / 002º 43,82’ E fins al punt 39º 30,00’ N / 002º 42,20’ E, traçant una
línia trencada més o manco paral·lela a la línia de costa.
- Límit nord: Una línia recta coincident amb el paral·lel 39º 30,00’ N que
s’estén d’est a oest des de la línia de costa fins al punt 39º 30,00’ N / 002º 42,20’
E.
Article 2
Àrea de protecció especial
Dins la zona de reserva marina assenyalada en l’article 1 es declara una
àrea de protecció especial definida pels punts geogràfics que a continuació s’indiquen:
- La intersecció de la línia de costa amb el paral·lel 39º 28,60’ N
- 39º 28,43’ N / 002º 42,26’ E
- 39º 27,55’ N / 002º 43,62’ E
- La intersecció de la línia de costa amb el paral·lel 39º 27,03’ N
En aquesta àrea es prohibeix qualsevol tipus de pesca marítima, l’extracció de flora i fauna marines, el busseig amb escafandre autònom i el fondeig
d’embarcacions sobre les fanerògames marines. No obstant això, la Direcció
General de Pesca podrà autoritzar la immersió i la presa de mostres de flora i
fauna amb finalitats científiques o de divulgació.
Article 3
Règim jurídic fora de l’àrea de protecció especial
En la zona de reserva marina que queda fora de l’àrea de protecció especial es prohibeix tota classe de pesca marítima i d’extracció de flora i fauna
marines, amb les excepcions següents:
a) L’exercici de la pesca marítima professional de la modalitat d’arts
menors, amb les característiques que s’estableixen en l’article 4.
b) L’exercici de la pesca marítima recreativa des de terra i embarcació,
amb les característiques que s’estableixen en l’article 5.
c) L’exercici de la pesca submarina, amb les característiques que s’estableixen en l’article 7.
d) La presa de mostres de flora i fauna marines amb finalitats científiques
o de divulgació, que necessitarà de l’autorització expressa de la Direcció
General de Pesca.
Queda absolutament prohibida la captura i retenció a bord de les espècies
incloses en l’annex d’aquesta Ordre. En cas de captura accidental d’algun exemplar, haurà de ser alliberat a la mar immediatament, tant si és viu com si és mort.
Article 4
Pesca professional d’arts menors
Els ormeigs permesos per a la pesca professional d’arts menors, fora de
l’àrea de protecció especial, són:
Arts fixos de xarxa:
- Tremall de malla mínima de 80 mm (5 passades), fins a 2000 m per
embarcació i dia.
-Xarxes molleres sense armalls, fins a 2000 m per embarcació i dia.
Arts de parada:
- Soltes i almadraves
- Moruna
Jonquillera
Palangró
Volantí
Fluixa
Curricà de fons
Potera
Queda prohibida la utilització de qualsevol altre tipus d’ormeig.
L’art de la moruna serà objecte d’un especial seguiment per tal de què no
afecti les colònies de corb marí (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) de la
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Pesca esportiva

La pesca professional d’arts menors només podrà ser exercida de dilluns
a divendres, amb l’excepció dels arts de parada (morunes, soltes i almadraves),
que es podran utilitzar tots els dies de la setmana, i dels arts fixos de xarxa, que
es podran retirar els dissabtes fins a les 11 hores i calar els diumenges a partir
de les 17 hores.

Dins tot l’àmbit de la reserva marina queda expressament prohibida la realització de competicions de pesca.

Només podran practicar aquesta pesca les embarcacions adscrites a la
Confraria de Pescadors de Palma que acreditin professionalitat d’acord amb la
normativa vigent a les Illes Balears, i prèvia autorització de la Direcció General
de Pesca.

1.- El busseig amb escafandre autònom dins la reserva marina, fora de l’àrea de protecció especial, requerirà d’un permís individual o col·lectiu que lliurarà la Direcció General de Pesca. Així, es consideraran dues modalitats de busseig:

S’estableix, durant el període comprès entre l’1 d’octubre i el 30 de juny,
una zona de veda per al calament de tremalls en les aigües de la reserva marina
que queden al sud del paral·lel 39º 28,60’ N (la intersecció del qual amb la costa
és el cap Enderrocat).

a) Busseig recreatiu col·lectiu, realitzat a través de centres de busseig
turístic o de clubs d’immersió.
Requerirà d’un permís que serà concedit amb validesa d’un any natural,
de l’1 de gener al 31 de desembre.
b) Busseig recreatiu de tipus individual, realitzat al marge dels centres de
busseig turístic o dels clubs d’immersió i sense ànim de lucre.
Requerirà d’un permís de caràcter nominal que tendrà una validesa temporal, a criteri de la Direcció General de Pesca.

Article 5
Pesca recreativa des de terra i embarcació
Els ormeigs i modalitats permeses per a la pesca recreativa des de terra i
embarcació, fora de l’àrea de protecció especial, són:
Volantí i canya, amb un màxim de 6 hams i 1 línia o canya per pescador
Potera
Fitora (pesca diürna)
Salabre
Fluixa
Curricà de fons
Rall, amb autorització especial de la Direcció General de Pesca
Corda, bou i baveró per a la recollida de puu
Queda prohibida qualsevol altra modalitat o ormeig.
Es prohibeix l’exercici de la pesca recreativa els dilluns, dimecres i dijous
no festius, excepte la pesca amb potera i la pesca amb fluixa, per a les quals no
hi ha limitació de dies hàbils.
S’estableix per a la pesca amb volantí i canya una mida mínima dels hams,
excepte per a la pesca del raor, de 7 mm d’amplària interior (sinus).
Article 6
Pesca del raor
Els hams per a la pesca del raor (Xyrichthys novacula) han de tenir com
a mínim una mida de 5,7 mm d’amplària interior (sinus). Aquests hams podran
també utilitzar-se, entre el 16 d’agost i el 31 de desembre, per capturar altres
espècies típiques de fons arenosos associades a aquest.
Article 7
Pesca submarina
Per a la pesca submarina dins la reserva marina, fora de l’àrea de protecció especial, s’estableixen les limitacions següents:
- Es prohibeix l’exercici de la pesca submarina els dimecres, dijous i
divendres no festius.
- S’estableix una limitació de talla per a la captura de les següents espècies:
Espècie
Escorball (Sciaena umbra)
Anfós (Epinephelus marginatus)
Anfós llis (Epinephelus alexandrinus)
Anfós bord (Mycteroperca rubra)
Orada (Sparus aurata)
Llop (Dicentrarchus labrax)
Tord massot (Labrus merula)
Tord grívia (Labrus viridis)
Reig (Umbrina cirrosa)
Morena (Muraena helena)

Talla mínima (cm.)
34.5
50.0
53.0
53.0
37.5
42.5
31.5
35.0
35.0
95.0

- S’estableix una limitació de captura d’un exemplar per dia per a l’escorball (Sciaena umbra), l’anfós (Epinephelus marginatus), l’anfós llis
(Epinephelus alexandrinus), l’anfós bord (Mycteroperca rubra) i el reig
(Umbrina cirrosa).
- Queda prohibida la pesca submarina del congre (Conger conger), del
sard reial (Diplodus cervinus) i de les rajades (Raja spp.).
Article 8

Article 9
Regulació de la pràctica del busseig

2.- Les immersions en apnea seran lliures en tota la reserva marina.
3.- En tots els casos restarà prohibit als bussejadors d’escafandre o apnea
portar, tant en la immersió com a les seves embarcacions, qualsevol tipus d’instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l’extracció d’espècies marines (a
excepció del ganivet de seguretat).
4.- Les immersions nocturnes dins la reserva marina requeriran d’una
autorització especial de la Direcció General de Pesca.
5.- Per a bussejar en aquelles zones de la reserva marina incloses en l’àmbit del LIC de Cap Enderrocat-Cap Blanc s’haurà de complir amb el marc normatiu que preveu el seu Pla de Gestió.
Article 10
Comissió de seguiment de la reserva marina
Integrada en la Direcció General de Pesca de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca, es crea la Comissió de seguiment de la reserva marina, amb naturalesa
administrativa d’òrgan col·legiat i amb les funcions següents:
a) D’assessorament a la Direcció General de Pesca en les matèries pròpies
del marc de protecció i de gestió de la reserva.
b) De consulta per a una correcta aplicació de les disposicions que l’afecten.
c) De participació pública orgànica amb relació a les mesures de conservació de la zona.
d) D’integració dels interessos socials implicats en la conservació de la
reserva.
e) D’establiment o completat de les seves pròpies normes de funcionament com a òrgan col·legiat.
f) Qualsevol altra funció que sigui necessària per al compliment dels
objectius d’aquesta Ordre.
La Comissió de seguiment de la reserva marina estarà integrada pels
membres següents:
- El president, que serà una persona de reconegut prestigi en la matèria,
nomenat per la consellera d’Agricultura i Pesca.
- El vicepresident, que serà el director general de Pesca.
- Dos representants de la Direcció General de Pesca, un dels quals actuarà com a secretari.
- Un representant de la Confraria de Pescadors de Palma.
- Un representant de la Federació Balear de Confraries de Pescadors.
- Un representant de la Federació Balear de Pesca Esportiva i Casting.
- Un representant de la Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques.
- Un representant dels centres de busseig de Mallorca, elegit entre ells
mateixos.
- Un representant de l’Agrupació d’Hotelers de la Platja de Palma.
- Un representant dels 5 clubs nàutics del llevant de la badia de Palma
(entre el Portitxol i s’Arenal), elegit entre ells mateixos.
- Un representant de les associacions de pescadors d’esplai de la zona, elegit entre elles mateixes.
- Un representant del Consell Insular de Mallorca.
- Un representant de l’Ajuntament de Llucmajor.
- Un representant de la Direcció General de Biodiversitat.
- Un representant de les associacions que, pels seus estatuts, es dediquin
a la conservació de la naturalesa, elegit entre elles mateixes.
- Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
- Un representant de l’Institut Espanyol d’Oceanografia.
- Un expert designat per la consellera d’Agricultura i Pesca.
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El règim jurídic d’organització i funcionament de la Comissió serà l’establert en el capítol V del Títol II de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en el capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, dedicat als
òrgans col·legiats. Els crèdits necessaris per al seu funcionament s’integraran en
les partides pressupostàries adients assignades anualment a la Direcció General
de Pesca.
Article 11
Mesures de control i regulació

12-09-2006

Mol·luscs
Charonia rubicunda
Conus mediterraneus
Astraea rugosa
Octopus macropus

Corn de cornar
Baldufa
Pedra de Santa Llúcia
Pop trobiguera

—o—

4.- Anuncis

La Direcció General de Pesca durà a terme un seguiment científic i pesquer a la zona, i en funció dels resultats que n’obtingui podrà establir mesures
de regulació més restrictives per a la pesca artesanal, recreativa i submarina, així
com zones i/o períodes de veda. També podrà fixar limitacions per al busseig i
altres activitats per tal de preservar els recursos marins i pesquers.
Article 12
Règim sancionador
Les infraccions a aquesta norma se sancionaran d’acord amb el que es preveu al Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels recursos marins de la
CAIB, a la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, a la Llei 3/2001, de 26 de març, de Pesca marítima de l’Estat, i a la resta
de normes concordants.
Disposició transitòria
Els pescadors professionals que disposin de xarxes amb llums de malla
menys selectives que les establertes per aquesta Ordre tendran un període de 12
mesos per adaptar-se, durant el qual podran continuar utilitzant-les sempre que
el seu ús estigui autoritzat pel Decret 17/2003, de 21 de febrer, pel qual es regula la pesca amb arts menors a les aigües interiors de les Illes Balears.
Disposició derogatòria
Queden derogades aquelles disposicions, de rang igual o inferior, en tot
allò que s’oposi a l’establert en aquesta Ordre, i, en particular, l’Ordre del conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria de 6 d’agost de 1999, per la
qual es regulen les activitats a desenvolupar dins la reserva marina compresa
entre el Club Nàutic de s’Arenal i el cap de Regana.

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Num. 16148
Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears per la
qual es publica l’adjudicació definitiva mitjançant procediment
negociat sense publicitat del contracte per al subministrament
dotze canons de projecció per a l’Escola Politècnica Superior de
l’edifici Anselm Turmeda de la Universitat de les Illes Balears.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Universitat de les Illes Balears
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Patrimoni,
Contractació i Infraestructura.
c) Número d’expedient: 30/06
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: subministrament.
b) Descripció de l’objecte: subministrament dotze canons de projecció per
a l’Escola Politècnica Superior de l’edifici Anselm Turmeda de la Universitat de
les Illes Balears.
c) Lot: no
d) Bolletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat sense publicitat.
c) Forma: restringida

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

4. Pressupost base de licitació o cànon d’explotació. Import total (euros).
30.000
5. Adjudicació.
a) Data: 27 de juny de 2006
b) Contractista: SALOM AUDIO Y VIDEO, SL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 27.569,72 euros

La consellera d’Agricultura i Pesca,
Margalida Moner i Tugores

El rector,
Avel·lí Blasco

Palma, 1 de setembre de 2006

Palma, 1 de setembre de 2006

Disposició final

ANNEX
Llistat d’espècies de peixos i invertebrats la captura de les quals es
prohibeix a la reserva marina de la Badia de Palma, compresa entre el
Club Nàutic de s’Arenal i el cap de Regana
Peixos
Squatina spp.
Scylliorhinus stellaris
Dasyatis pastinaca
Dasyatis centroura
Prionace glauca
Mustelus spp.
Sphyrna spp.
Torpedo torpedo
Hippocampus hippocampus
Hippocampus ramulosus
Nerophis ophidion
Syngnathus abaster
Syngnathus acus
Syngnathus typhle

Escats
Gatvaire
Ferrassa
Escorçana
Tintorera
Mussoles
Peixos martell
Tremolor ocelat
Cavallet de la mar
Cavallet de la mar
Agulleta
Agulleta
Agulleta
Peix bada

Crustacis
Maja squinado
Scyllarides latus

Cranca
Cigala
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Num. 16149
Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears per la
qual es publica l’adjudicació definitiva mitjançant procediment
negociat sense publicitat del contracte per al subministrament de
cortines per a les aules i passadissos de la planta baixa de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Universitat de les Illes Balears
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Patrimoni,
Contractació i Infraestructura.
c) Número d’expedient: 38/06
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: subministrament.
b) Descripció de l’objecte: subministrament de cortines per a les aules i
passadissos de la planta baixa de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes
Balears.
c) Lot: no
d) Bolletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat sense publicitat.
c) Forma: restringida

