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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.
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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.
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3. La Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació en la qual
autoritzava la cessió esmentada es va publicar en el BOIB núm. 58, de 27 d’abril de 2004.
4. L’esmentada Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
preveia la possibilitat de renovar el període de quatre anys fins al màxim permès
per la Llei.
5. Encara que no s’hagués tramitat la pròrroga en el moment i en la forma
adequats, s’havia continuat mantenint la cessió de l’immoble amb les mateixes
condicions estipulades en el conveni de cessió, motiu pel qual es va validar pel
període transcorregut per tal de regularitzar la situació.
6. Per aquest motiu, en data 9 de febrer de 2011, el conseller d’Economia
i Hisenda va autoritzar, a proposta de la directora general de Patrimoni, la validació i la pròrroga de la cessió d’ús gratuïta i temporal de la part de l’immoble
situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, a favor de l’Associació de Celíacs de les
Illes Balears per al període de temps que va des de l’1 de maig de 2008 fins al
30 d’abril de 2012.
7. Per últim, la secretària general de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social ha tramès a la directora general de Patrimoni, Contractes i
Obres Públiques, mitjançant un ofici de 7 de febrer de 2012, l’expedient de pròrroga per al període de temps que va des de l’1 de maig de 2012 fins al 30 d’abril de 2016.
Fonaments de dret
1. Els articles 63, 64 i 87 g de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Els articles 128, 129 i 130 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del
patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 91
ext., de 20 de juny).
4. El Decret 11/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears
(BOIB núm. 91 ext., de 20 de juny).
5. El Decret 23/2011, de 5 d’agost, del president de les Illes Balears, pel
qual es rectifiquen els errors materials i es modifica el Decret 12/2011, de 18 de
juny, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 119, de 6 d’agost).
6. El Decret 81/2011, de 22 de juliol, pel qual es nomena la directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques de la Conselleria
d’Administracions Públiques (BOIB núm. 112, de 23 de juliol).
Proposta de resolució
Propòs al conseller d’Administracions Públiques que dicti una resolució
en els termes següents:
1. Autoritzar la pròrroga de la cessió d’ús gratuïta i temporal de la part de
l’immoble situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, que es va cedir a l’Associació
de Celíacs de les Illes Balears mitjançant el conveni de 30 d’abril de 2004, per
al període de temps que va des de l’1 de maig de 2012 fins al 30 d’abril de 2016.
2. Establir, per a la cessió, les característiques següents:
a) Es mantenen, per a la cessió, les mateixes característiques estipulades
en el conveni de cessió de 30 d’abril de 2004.
b) La cessió gratuïta d’ús comporta l’obligació de la cessionària de retornar l’objecte de la cessió d’ús a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quan
s’acabi la cessió.
c) Si els béns i els drets cedits no es destinen a l’ús que preveu l’acte que
autoritzi la cessió o deixen de destinar-s’hi posteriorment, la cessió es considerarà revocada i revertirà a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que té
dret a percebre del cessionari, havent-ne fet prèviament la taxació pericial pertinent, el valor dels detriments o els deterioraments que hagin experimentat.

10-05-2012

15

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la
Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 3 d’abril de 2012
La directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques
Ana María García Serrano
Conforme amb la proposta. En dict resolució.
Marratxí, 10 abril de 2012
El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero

—o—
SINDICATURA DE COMPTES
Num. 8954
Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, de 8 de maig de 2012, de publicació del resultat de
la fiscalització de l’Informe 65/2011 sobre les magnituds més
significatives dels informes dels comptes generals dels consells
insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
corresponents al període 2002-2007.
L’article 12.3 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears regula els informes o memòries de fiscalització i en preveu
la seva tramesa al Parlament, als subjectes fiscalitzats i al Tribunal de Comptes,
així com la seva publicació al BOIB després del darrer tràmit parlamentari.
L’article 32.1 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de
Comptes estableix que aquesta institució haurà de publicar el resultat de la fiscalització en el BOIB, un cop rebuda la comunicació expressa que s’ha dut a
terme el darrer tràmit parlamentari.
Mitjançant acord del Consell de la Sindicatura de 24 de novembre de
2011, es va aprovar l’Informe sobre les magnituds més significatives dels informes dels comptes generals dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i
d’Eivissa i Formentera corresponents al període 2002-2007.
El president del Parlament de les Illes Balears va comunicar que s’havia
dut a terme el darrer tràmit parlamentari dels informes a la sessió de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts de 3 d’abril de 2012.
Per tot l’anterior i d’acord amb el que preveuen la Llei 4/2004 i el
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes.
Resolc
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el resultat de la fiscalització de l’Informe sobre les magnituds més significatives dels informes dels
comptes generals dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera corresponents al període 2002-2007, que s’adjunta com a annex.
Palma, 8 de maig de 2012

3. Notificar la resolució a les parts interessades.
4. Anotar la cessió gratuïta en l’Inventari General de Béns i Drets de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Economia i
Hisenda en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat

El Síndic major
Pere Antoni Mas Cladera

ANNEX. Informe 65/2011 sobre les magnituds més significatives dels
informes dels comptes generals dels consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera del període 2002 - 2007

I. INTRODUCCIÓ

