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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 20841
Decret 117/2005, de 18 de novembre, pel qual es nomenen els
senyors Marc González Sabater i Bartomeu A. Frau Llull com a
president i vicepresident, respectivament, del Consell Escolar de
Mallorca.
L’article 16.3 del Decret Legislatiu 11/2001, de 7 de setembre, pel qual
s’aprova la Llei de consells escolars de les Illes Balears, disposa que el president i el vicepresident dels Consells escolars insulars, els designarà el Govern
de les Illes Balears, a proposta del Consell Insular respectiu.
Vist l’escrit de la consellera executiva del Departament de Cultura del
Consell de Mallorca de 28 d’octubre de 2005, així com el certificat que s’adjunta, emès pel Secretari General del Consell de Mallorca sobre l’acord adoptat
pel Ple del Consell de Mallorca el dia 3 d’octubre de 2005 per nomenar els
membres del Consell Escolar de Mallorca així com el seu president i vicepresident.
Per tot això, a proposta del Conseller d’Educació i Cultura i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 18 de novembre de 2005,
DECRET
Article únic:
Es nomenen el Senyor Marc González Sabater i el Senyor Bartomeu A.
Frau Llull president i vicepresident, respectivament, del Consell Escolar de
Mallorca.
Disposició final:
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

DECRET
Article únic
Es modifica el punt 2 de l’article 4 del Decret 17/2003, de 21 de febrer,
pel qual es regula la pesca amb arts menors a les aigües interiors de les Illes
Balears, que queda redactat de la manera següent:
‘2. Característiques tècniques.
a) Tremalls
Les dimensions mínimes de les malles exteriors seran de 220 mil·límetres
(mm), mentre que les de la malla interior seran de 67 mm.
L’alçada màxima del tremall serà de 3 metres (m) mesurats des de la
ralinga inferior a la superior.
Excepcionalment, per a la captura de molls (Mullus spp.), es podrà utilitzar, entre els mesos de juliol i desembre, i a una profunditat màxima de 50 m,
tremalls de dimensions mínimes de malla interior iguals o superiors a 50 mm,
els quals es podran calar únicament a la posta i a la sortida del sol, sense que
puguin romandre calats tota la nit.
b) Xarxes d’una sola tela
La dimensió mínima de les malles no serà inferior a 72 mm i l’alçada
màxima de les xarxes serà de 4 m, mesurats des de la ralinga inferior a la superior.
Excepcionalment, per a la captura del ‘caramel’ o gerret (Spicara smaris),
es podran utilitzar, entre els mesos d’octubre i març, i a una profunditat màxima
de 40 m, xarxes de malles no inferiors a 36 mm.
Excepcionalment, per a la captura de molls (Mullus spp.), es podran utilitzar, entre els mesos de juliol i desembre, i a una profunditat màxima de 50 m,
xarxes de malles iguals o superiors a 50 mm, les quals es podran calar únicament a la posta i a la sortida del sol, sense que puguin romandre calades tota la
nit.
c) Boleros
Les dimensions mínimes de les malles exteriors seran de 220 mm, mentre
que les de la malla interior seran de 67 mm. L’alçada màxima de l’art serà de 4
m, mesurats des de la ralinga inferior a la superior.’
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 18 de novembre de 2005
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

Palma, 18 de novembre de 2005

El Conseller d’Educació i Cultura
Francesc Fiol Amengual

—o—

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
La consellera d’Agricultura i pesca
Margalida Moner Tugores

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 20846
Decret 118/2005, de 18 de novembre, pel qual es modifica el
Decret 17/2003, de 21 de febrer, pel qual es regula la pesca amb
arts menors a les aigües interiors de les Illes Balears
El Decret 17/2003, de 21 de febrer, pel qual es regula la pesca amb arts
menors a les aigües interiors de l’arxipèlag balear, estableix en l’article 4.2 les
característiques tècniques que han de tenir les arts d’emmallament, però no preveu la possibilitat de capturar molls (Mullus spp.) amb tremalls iguals o superiors a 50 mil·límetres de malla interior, activitat que tradicionalment han practicat els pescadors professionals, els quals han sol·licitat que es reguli.
Tenint en compte que, d’acord amb el Reglament CEE 3760/1992, del
Consell, de 20 de desembre, pel qual s’estableix un règim comunitari per a la
pesca i l’aqüicultura, i el Reglament CE 1626/1994, del Consell, de 27 de juny,
pel qual s’estableixen determinades mesures tècniques de conservació dels
recursos pesquers de la Mediterrània, s’ha de procurar la protecció i la conservació dels recursos marins i se n’ha de regular l’explotació amb criteris de sostenibilitat, es considera convenient regular la pesca de molls (Mullus spp.) amb
tremalls i xarxes d’una sola tela, i fixar un horari per a la seva calada que permeti augmentar la selectivitat i assegurar l’òptim estat de conservació de les
captures per després vendre-les, per a la qual cosa és necessari modificar el punt
2 de l’article 4 del Decret 17/2003, de 21 de febrer.
D’acord amb l’article 1 del Reglament CE 1626/1994, s’ha complert el
tràmit d’informació del projecte a la Comissió Europea. Així mateix, ha estat
consultat el sector pesquer afectat, a través de la Federació Balear de Confraries
de Pescadors, i es debaté en el transcurs de la vint-i-setena reunió del Consell
Pesquer Interinsular, que va tenir lloc el 6 de març de 2004.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Agricultura i Pesca, d’acord
amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell
de Govern en la sessió de 18 de novembre de 2005,

Num. 20855
Decret 119/2005, de 18 de novembre, pel qual es deroga el Decret
84/1990, de 20 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la
denominació d'origen Binissalem-Mallorca i del seu Consell
Regulador.
El Decret 84/1990, de 20 de setembre, que ha estat modificat en diverses
ocasions, conforma el Reglament de la denominació d'origen Binissalem i del
seu Consell Regulador, que s'aprovà d'acord amb la Llei 25/1970, de 2 de desembre, de l'estatut de la vinya, del vi i dels alcohols.
La Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, deroga expressament
la Llei 25/1970, i en la disposició transitòria segona fixa el termini d'un any, des
de la seva entrada en vigor, perquè els actuals reglaments dels vins de qualitat
produïts en una regió determinada i els seus òrgans de gestió s'adaptin a les previsions que s'hi estableixen.
D'altra banda, la disposició addicional primera del Decret 49/2004, de 28
de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d'altres ens de
gestió i de control de denominació de qualitat, estableix l'obligatorietat d'adaptar al seu contengut l'estructura i la reglamentació de les denominacions existents en el termini d'un any, comptador des del moment que entrà en vigor.
El Decret 11/2002, de 25 de gener, autoritza la persona titular de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca perquè aprovi —mitjançant una ordre— la
normativa de determinades matèries vitivinícoles, i el Decret 106/2002, de 2 d'agost, l'autoritza a dictar disposicions reglamentàries en matèria de denominacions de qualitat de productes agroalimentaris.
Així doncs, per complir la Llei 24/2003 i el Decret 49/2004, correspon
adaptar la reglamentació de la denominació d'origen Binissalem-Mallorca, la
qual cosa, d'acord amb els decrets 106/2002 i 49/2004, s'ha de realitzar mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d'agricultura del Govern de
les Illes Balears.
Atès que la reglamentació que s'ha d'adaptar es va aprovar per decret i d'acord amb el principi de jerarquia normativa, correspon derogar els decrets que

