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ANNEX
EXPEDIENTS DENEGATS
Sol·licitant
Federació Balear de Pesca i Casting
Club de Futbol Sant Rafael
Asociación Deportiva Base Esport Ibiza

DNI/NIE/CIF
G07302995
G07476831
G07763543

Objecte
VI Camp. Balears Mar Costa Damas 03.03.2012
3era Divisió Futbol 04.03.2012
VII Trofeo Bicicletas Sancho BTT 17.03.2012

Motiu
Sol·licitud fora de termini
Sol·licitud fora de termini
Sol·licitud fora de termini

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL
Num. 8866
Resolució de la consellera de Salud, Família i Benestar Social de 2 de maig de 2012 per la qual se cita a termini les persones interessades en el
recurs contenciós administratiu de procediment ordinari núm. 546/2011, interposat per la Sra. Milagros Bertos Donaire
Fets
La Sra. Milagros Bertos Donaire ha interposat un recurs contenciós administratiu —actuacions núm. 546/2011, que se segueixen pel procediment ordinari a
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears— contra la Resolució del conseller de Salut i Consum de 24 de gener de
2011 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria grup auxiliar administratiu de la funció
administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 19, de 5 de febrer de 2011).
Fonaments de dret
1. L’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. L’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Por tot això, dict la següent
Resolució
1. Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu — actuacions núm. 546/2011, que se segueixen pel procediment ordinari a la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears— amb la finalitat que serveixi com a citació a termini a les persones interessades
per tal que es puguin personar com a demandades davant aquest Tribunal en el termini de nou dies des de la data de publicació d’aquesta resolució.
2. Comunicar a les persones interessades que si se personen fora del termini establert, se’ls considerarà com a part —sense que per això s’hagi de retrotreure ni interrompre el procediment— i que, si no se personen, el procediment continuarà i no serà procedent fer-los cap altra notificació.
Palma, 2 de maig de 2012
La consellera de salud, família i benestar social
Carmen Castro Gandasegui

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI
Num. 8950
Resolució de la directora general de Medi Rural i Marí de 23 d’abril de 2012, per la qual s’estableixen mesures de control i regulació de la pesca
recreativa a la reserva marina de l’Illa del Toro.
L’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 28 de maig de 2004, per la qual s’estableix la reserva marina de l’illa del Toro, compresa entre es clot des
Moro, l’illa del Toro i cala Refeubetx, assenyala, en el seu article 2, que dins aquesta es podrà practicar la pesca recreativa des d’embarcació amb les condicions
reguladores establertes al punt 2 d’aquest article. Així mateix, i d’acord amb el que disposa l’article 4 d’aquesta Ordre, la Direcció General de Pesca, actualment
Direcció General del Medi Rural i Marí, podrà establir anualment períodes de veda per a la pesca artesanal i recreativa i limitacions d’activitats per tal de preservar els recursos marins i pesquers en funció dels resultats del seguiment científic.
Actualment, com ja es va posar de manifest a la tercera reunió de la Comissió de Seguiment de les reserves, que va tenir lloc el 8 d’octubre de 2009, sembla
adequat complementar la regulació temporal de les vedes per a alguns ormeigs i limitar algunes modalitats de pesca recreativa.
Atès que l’àrea marina inclosa dins la reserva te un alt valor ecològic i pesquer per la diversitat d’hàbitats, de comunitats bentòniques i de peixos que hi podem
trobar, la qual cosa es posà de manifest en l’estudi realitzat per la Societat d’Història Natural de les Balears l’any 1994.
Atès que les poblacions d’anfós Epinephelus marginatus i d’anfós llis Epinephelus costae es reprodueixen dins d’aquesta zona; atès que són abundants les
espècies objectiu tant de la pesca recreativa com de la pesca professional, la protecció de les quals es vol incrementar, tal com demostren els resultats dels estudis
que realitza la Direcció General de Medi Rural i Marí des de 2006 i que van ser exposats a la tercera Comissió de Seguiment.
Atès que els fons i espècies d’aquesta reserva marina tenen un gran atractiu per al busseig recreatiu i que el desenvolupament d’aquesta activitat no està
exempta de risc si a la mateixa àrea hi conflueixen activitats com la pesca de curricà i volantí.
Per tot això, en virtut de les competències per establir mesures de control i regulació atribuïdes a la Direcció General de Medi Rural i Marí per l’ordre de creació de la reserva ja mencionada, un cop escoltada la Comissió de Seguiment i revisada la proposta de regulació amb els sectors afectats, dict la següent
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Primer
Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquesta resolució és establir mesures complementàries de
regulació de la pesca recreativa dins la reserva marina de l’Illa del Toro.
Segon
L’exercici de la pesca marítima recreativa des d’embarcació es podrà realitzar amb els següents ormeigs i condicions:
a) Potera per a cefalòpodes entre l’1 d’octubre i el 31 de març
b) Volantí des d’embarcació entre l’1 de gener i el 31 de març
Tercer
S’estableix una veda indefinida per als ormeigs de curricà de fons i de
superfície supeditada als resultats del seguiment científic.
Quart
Publicació
Aquesta Resolució entra en vigor al dia següent de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

10-05-2012

bivalves existents a les Illes Balears com a zones de tipus A, a l’empara del
Reglament (CE) 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril
de 2004, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, i del Reglament (CE) 854/2004, del Parlament Europeu i del
Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen normes específiques per a
l’organització de controls oficials dels productes d’origen animal destinats al
consum humà.
L’Ordre de conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori d’11 de
gener de 2012 per la qual es modifica la classificació de la zona de producció de
mol·luscs i altres invertebrats marins BAL1/01 Port de Maó, va reclassificar la
zona BAL1/01 Port de Maó com a zona de tipus B com a conseqüència dels
resultats dels anàlisis microbiològics, que indicaven que la zona no complia els
requisits per a mantenir la classificació d’aquesta com a zona de tipus A.
Les noves anàlisis microbiològiques donen resultats per davall del límit
legal establert al Reglament (CE) 2073/2005, de la Comissió, de 15 de novembre de 2005, relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentàries, per la qual cosa és adient reclassificar novament la zona com a de tipus
A segons el mencionat Reglament (CE) 854/2004.

Palma, 23 d’abril de 2012
La directora general de Medi Rural i Marí
Margaret Mercadal Camps

D’altra part, els mariscadors professionals han manifestat, mitjançant els
seus representants, interès en l’explotació del bogamarí a Menorca, raó per la
qual s’inclou al llistat d’espècies de referència d’una de les zones de producció
de Menorca.

—o—
Num. 8968
Resolució de la directora general de Medi Rural i Marí de 2 de
maig de 2012 per la qual s’estableixen mesures de protecció per
a la ferrassa (Dasyatis pastinaca) a la Reserva Marina de la
Badia de Palma
L’article 11 de l’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, estableix que la Direcció General de Pesca -ara Direcció General de
Medi Rural i Marí- pot establir mesures per regular la pesca professional d’arts
menors dins la reserva.
La Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca d’11 de maig de 2009
per la qual s’estableixen mesures de protecció per a la ferrassa (Dasyatis pastinaca) a la Reserva Marina de la Badia de Palma va establir un període de veda
per al calament de tremalls al sud del paral·lel 39º 28’ 60’’ N. La vigència d’aquesta norma acaba el 23 de maig de 2012.
Per això, i atès que el Servei de Recursos Marins aconsella mantenir les
mesures de protecció d’aquesta espècie, en ús de les facultats que tenc conferides, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. S’estableix, per al període comprès entre l’1 de juny i el 29 de febrer,
una zona de veda per al calament de tremalls en les aigües de la Reserva Marina
de la Badia de Palma que queden al sud del paral·lel 39º 28’ 60’’ N (aquesta línia
s’interseca amb la costa al cap Enderrocat).
2. Aquesta Resolució tendrà una vigència de tres anys a partir de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 de maig de 2012
La directora general de Medi Rural i Marí
Margaret Mercadal Camps

—o—
Num. 8978
Resolució de la directora general de Medi Rural i Marí de 31 de
gener de 2012, per la qual es classifica la zona de producció de
mol·luscs i altres invertebrats marins BAL1/01 Port de Maó com
a zona de tipus A
L’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 2 de juliol de 2009 per
la qual s’estableixen les zones de producció de mol·luscs i altres invertebrats
marins a les Illes Balears va classificar les dues zones de producció de mol·luscs

L’article 30.22 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Comunitat
Autònoma competència exclusiva en matèria de cria i recollida de marisc. La
mencionada Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori d’11 de
gener de 2012 faculta la directora general de Medi Rural i Marí per modificar la
classificació de les zones de producció i la llista d’espècies de referència.
Per tot l’anterior, a proposta del Servei de Recursos Marins, fent ús de les
facultats que se m’han conferit, dict la següent.
RESOLUCIÓ
Primer
Es classifica la zona de producció de mol·luscs i altres invertebrats marins
anomenada BAL1/01 Port de Maó com a zona de tipus A.
Segon
S’inclou Paracentrotus lividus dins de les espècies de referència de la zona
BAL1/02 Costa est de Menorca.
Tercer
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 31 de gener de 2012
La directora general de Medi Rural i Marí
Margaret Mercadal Camps

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 8691
Resolució del conseller d’Administracions Públiques per la qual
s’autoritza la pròrroga de la cessió d’ús gratuïta i temporal de
part de l’immoble situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, a
l’Associació de Celíacs de les Illes Balears
Antecedents
1. L’Ajuntament de Palma va cedir a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears l’edifici situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, per un període de 99
anys, mitjançant un conveni subscrit el 15 de maig de 1995 i aprovat pel Consell
de Govern de 4 de maig de 1995.
2. En data 30 d’abril de 2004, l’aleshores conseller d’Economia, Hisenda
i Innovació i la secretària de l’Associació de Celíacs de les Illes Balears signaren un conveni, juntament amb una acta de lliurament, en virtut del qual
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears cedia a l’altra
part l’ús d’un espai dins l’immoble situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, per
un període de quatre anys comptadors des del dia 1 de maig de 2004 fins al dia
30 d’abril de 2008, prorrogable expressament en períodes de quatre anys.

