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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 3192
Decret 16/2006, de 17 de febrer, de concessió dels Premis Ramon
Llull de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l’any
2006.
El Premi Ramon Llull de la comunitat autònoma de les Illes Balears va ser
creat mitjançant el Decret 5/1997, de 23 de gener, publicat en el BOCAIB núm.
15 del 4 de febrer del mateix any.
Aquesta distinció té com a finalitat honrar les persones naturals o jurídiques que hagin destacat en els serveis prestats a les Illes Balears i distingir-ne
els mèrits en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, d’ensenyament i lingüístic. L’objectiu és de premiar la labor
individual o col·lectiva que hagin dut a terme l’any anterior en els àmbits indicats abans. L’atorgament s’ha de fer per decret, amb la deliberació prèvia del
Consell de Govern.
Per tot això, a proposta del President, i havent-ho considerat el Consell de
Govern a la sessió de dia 17 de febrer de 2006,
DECRET
Article únic
S’atorga el Premi Ramon Llull de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a les persones següents:
MIQUEL CODOLÀ CAMPS
Empresari i tècnic en activitats turístiques. En reconeixement de la seva
trajectòria empresarial en el sector hoteler mallorquí i pel seu paper pioner al
capdavant de la Federació Hotelera de Balears de la que va ser membre fundador i primer president. Per la tasca promotora de la nostra comunitat que ha
contribuït activament a la internacionalització del nom de les Illes Balears.
FUNDACIÓN JUAN MARCH
En reconeixement de mig segle d’obra social, cultural i científica, sempre
a la recerca de la qualitat i l’excel·lència de la seva programació. En gratitud al
paper innovador que va jugar en la concessió altruista de beques d’estudi de projecció internacional que possibilitava als joves amb talent i sense recursos
ampliar les seves inquietuds acadèmiques a l’estranger.
MARGARITA RETUERTO BUADES
(a títol pòstum)
Política i llicenciada en dret. En reconeixement de la seva llarga trajectòria en què ha exercit nombrosos càrrecs d’alta responsabilitat institucional; per
la labor realitzada en la defensa dels drets dels ciutadans des de les oficines del
Defensor del Poble i de la Defensora del Pacient de la Comunitat de Madrid. En
gratitud per la seva aportació en el camp dels drets humans, que la van fer
mereixedora de diversos títols i condecoracions al llarg de la seva dilatada carrera.
CONCHA GARCÍA CAMPOY
Periodista. En reconeixement de la seva trajectòria com a comunicadora
en l’àmbit radiofònic i televisiu nacionals, i com a conductora de diversos programes de gran prestigi i ressò popular, que l’han feta mereixedora dels
guardons més prestigiosos atorgats pel món de la comunicació als professionals
més destacats. Pels estrets vincles d’unió que sempre ha mantengut amb la l’illa d’Eivissa.
FÈLIX GRASES FREIXEDAS
Químic. En reconeixement de la seva tasca docent i de la seva brillant
labor d’investigació dins el camp de la química analítica aplicada a la medicina
renal. Pel rigor amb què sempre ha duit a terme les seves recerques, rigor que li
ha reportat un gran prestigi professional i importants èxits en la seva disciplina
científica.
MARGALIDA LLOBERA LLOMPART MARGALUZ
(a títol pòstum)
Actriu, cantant i ballarina. En reconeixement al seu gran talent i la seva
dilatada i versàtil carrera artística que la van convertir durant quatre dècades en
la primera dama del teatre mallorquí. Referent indiscutible en la història de
l’escena de les Illes Balears, s’ha de destacar la seva gran qualitat humana que
la va fer mereixedora de l’admiració dels seus companys de professió i de l’estimació de tots.
ERWIN BECHTOLD
Pintor. En reconeixement de la seva dilatada trajectòria artística sempre en
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l’avantguarda de l’art contemporani, que va des de l’informalisme fins a l’austeritat de les variacions geomètriques; pel seu paper fonamental com a membre
fundador del Grup Ibiza 59, que va divulgar el nom d’Eivissa en els cercles
artístics més capdavanters de l’època.
JOSEP ORLANDIS ROVIRA
Historiador i prevere. En reconeixement dels seus mèrits com a especialista en la història de l’Església i la problemàtica religiosa i cultural contemporània. Pel seu incansable treball d’investigació i de recerca que s’ha traduït en
la publicació d’un gran nombre d’obres que s’han convertit en una valuosa font
de consulta per als estudiosos en la matèria.
CRISTÒFOL VENY MELIÀ
Arqueòleg i prevere. En reconeixement de la seva destacada labor científica i per les importants excavacions arqueològiques realitzades a les illes de
Mallorca i de Menorca. Per una vida dedicada a aquesta disciplina que l’ha convertit en un referent inqüestionable en temes sobre la prehistòria balear, matèria
que ha difós a través de destacades publicacions especialitzades.
JOSEP MIQUEL VIDAL HERNÁNDEZ
Físic. En reconeixement de la seva brillant i llarga trajectòria científica i
cultural. Per la seva feina d’investigació i de recerca multidisciplinar projectada
en un important nombre de publicacions de matèria diversa, que van des dels
temes mèdics i històrics, passant per l’astrologia. Com a gran coneixedor
d’aquestes disciplines, ha estat membre destacat de diverses societats
acadèmiques de les Illes i de la resta de l’Estat.
JOSEP COLOMAR JUAN
Empresari i director hoteler. En reconeixement a la seva tasca empresarial per promoure el turisme de qualitat a Eivissa, fruit de l’experiència adquirida
a diversos països europeus, que l’impulsà a posar en marxa el primer hotel de
luxe a la Pitiüsa gran. Per difondre la filosofia estètica sorgida del moviment
hippy a través de la moda Adlib, de la qual va ser promotor i creador de la
denominació que l’ha feta coneguda arreu del món.
JOSÉ CERDÀ GIMENO
Notari. En reconeixement de la seva carrera professional que el va dur a
ser el titular de la primera notaria de Formentera. Per la seva incansable labor
com a estudiós del dret foral de les Illes Balears, que l’ha convertit en un especialista de primer nivell en aquesta matèria i ha fet que fos designat ponent especial per a la revisió de la compilació de dret civil de Balears.
MIQUEL BOSCH FLEXAS
Capità de fragata de l’Armada espanyola jubilat. En reconeixement de la
brillant i impecable carrera militar durant més de trenta anys, devuit dels quals
va estar al front de la Base Naval de Sóller, que li han valgut diverses condecoracions. Per la seva inestimable contribució civil dins la Creu Roja de Sóller, de
la qual és actualment el president.
MARÍA VÁZQUEZ PULGARÍN
(a títol pòstum)
En reconeixement a la seva rellevant labor humanitària al capdavant de la
Creu Roja de Sóller, des d’on va deixar una empremta inesborrable per la seva
gran vinculació a la vida social i cultural del municipi, amb projectes d’ajuda
com la acollida d’immigrants de la guerra dels Balcans o la formació del cos de
voluntaris de la Creu Roja. Amb gratitud per la seva gran talla humana que la
van convertir en una de les veïnades més estimades de la vall.
RAFEL SOCIAS MIRALLES
En reconeixement de la seva incansable lluita per aconseguir el benestar
dels pensionistes de la nostra comunitat. Per la seva tenacitat a l’hora de transformar el moviment associatiu dels majors de seixanta-cinc anys en una oportunitat única per gaudir d’una segona joventut. En gratitud per haver convertit les
inquietuds de la gent gran en la inquietud de tots i les seves necessitats en una
qüestió de solidaritat entre generacions.
ERNESTO RAMON FAJARNÉS
Tècnic turístic. En reconeixement de la seva labor en el camp de la docència on va ser pioner amb la creació, fa més de quaranta anys, de l’Escola de
Turisme d’Eivissa, des d’on possibilità que els ciutadans pitiüsos poguessin
accedir a la direcció d’empreses del sector. Per haver contribuït activament a la
professionalització de la principal activitat econòmica de les Illes Balears.
RAFEL MARÍ LLACER
(a títol pòstum)
Empresari turístic. En reconeixement del seu esperit emprenedor i del seu
afany de superació a l’hora de construir la primera instal·lació hotelera de Sant
Antoni de Portmany. És un clar exemple de constància, esforç i tenacitat, qualitats que li van permetre assolir importants fites professionals i forjar una sòlida empresa turística.
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BARTOLOMÉ MARÍ-MAYANS TUR
(a títol pòstum)
Empresari destil·lador. En reconeixement de la seva contribució a la consolidació del sector productiu pitiús, com a impulsor de l’empresa familiar fundada a les darreries del segle XIX. Constitueix un destacat exponent del producte balear tradicional de qualitat que, basat en matèries primeres del camp
pitiús, ha perpetuat un marca que projecta el nom d’Eivissa arreu del món.
MATEU CLADERA MATAS
Periodista. En reconeixement de la professionalitat amb què ha exercit els
càrrecs de cap de premsa i de relacions externes i protocol de l’aeroport de
Palma durant més vint anys. Des d’aquestes responsabilitats ha vetlat per donar
resposta eficaç a les necessitats i per fer més còmoda l’estada dels professionals
que es donaven cita a la terminal mallorquina.
JOAN LLOMPART COLL TORRELLÓ
Fotògraf. En reconeixement d’una vida dedicada a captar l’actualitat
informativa de les Illes Balears a través d’imatges que recullen els episodis més
significatius dels darrers trenta anys. En gratitud per haver reflectit la realitat
local des d’una perspectiva singular i haver-nos deixat en herència un fons gràfic de gran valor documental.
TOMÀS MONSERRAT DOMINGO
Fotògraf. En reconeixement d’un vida dedicada a plasmar en imatges la
història de l’esport balear al llarg de més de quatre dècades. Per haver transmès
amb entusiasmes les fites dels esportistes de les Illes, a través de la paraula amb
unes cròniques apassionades que han complementat un testimoni visual ja de
per si suficientment il·lustratiu.
BARTOMEU SALLERAS FUSTER
(a títol pòstum)
Fotògraf institucional. En reconeixement a tota una carrera professional
dedicada a deixar constància gràfica del naixement i de la consolidació de les
institucions de les Illes Balears. En gratitud per haver dedicat més d’un quart de
segle a captar l’evolució de l’autogovern amb imatges que testimonien la
història autonòmica, fent a la ciutadania beneficiària d’un llegat gràfic de gran
valor històric.
DEMETRIO J. PEÑA COLLADO
Empresari. En reconeixement de la seva labor incansable a favor de la
petita i mitjana empresa de Mallorca, que el va dur a impulsar i promoure el
moviment associatiu del comerç illenc. Per la tenacitat i entusiasme amb què ha
dedicat la seva vida professional al petit comerç, com a president de les seves
organitzacions més representatives.
MARIANO RIBAS RIBAS
Empresari. En reconeixement de tota una vida dedicada a l’empresa
familiar centenària i pionera en el transport terrestre de l’illa pitiüsa. Per haver
facilitat la comunicació diària entre els seu Sant Antoni natal i Vila, contribuint
d’aquesta manera al benestar i a la millora de les condicions de vida dels seus
conciutadans.
JOAN FERRER TORRES
Empresari hoteler. En reconeixement per la seva contribució al desenvolupament turístic de qualitat a l’illa de Formentera. Per haver demostrat al
llarg de més de mig segle les virtuts i els èxits que es poden aconseguir, amb
esforç, constància i il·lusió, en una empresa de base familiar.
JOAN GUASCH MARÍ (Can Bernat Vinya)
Empresari turístic. En reconeixement de tota una vida dedicada a l’activitat turística, a partir d’un petit establiment familiar a Sant Josep. Per la seva
visió empresarial i l’afany de superació que li han permès, amb esforç i tenacitat, construir una empresa sòlida amb presència a quasi tota l’illa d’Eivissa.
JAUME GRIMALT OBRADOR
Enginyer agrònom. En reconeixement d’una llarga trajectòria professional centrada en el sector primari de les Illes Balears en què ha exercit les màximes
responsabilitats de l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma. Per
haver contribuït a la reestructuració del sector lacti amb motiu de la incorporació
d’Espanya a la Unió Europea. En gratitud per haver impulsat la denominació
d’origen Pla i Llevant.
ANTONI PRATS CALBET
En reconeixement a la seva dedicació per ajudar els nins i els adolescents
amb discapacitat psíquica, una labor desinteressada i altruista per afavorir la
integració i la millora de la qualitat de vida d’aquest col·lectiu i de les seves
famílies. Amb gratitud per haver contribuït a la creació de l’associació
Aspanadif, ara fa trenta-cinc anys, que fou pionera a les Pitiüses en aquest camp.
N’AGNETA
En reconeixement de l’esperit acollidor tan típic del poble eivissenc i que
s’ha manifestat sempre en les quatre generacions que han regentat aquest
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establiment des de la seva fundació. En gratitud per haver proporcionat a turistes, viatgers i veïnats de diferents èpoques i estils un punt de trobada comú, on
gaudeixen de l’hospitalitat i l’afecte dels seus propietaris.
MARIA MAYANS JUAN
Cantadora popular. En reconeixement a la tasca de recuperació i consolidació de les tradicions més arrelades al costumari formenterenc, a través de la
glosada popular que l’ha fet coneguda i estimada arreu de l’illa. Per haver
demostrat, amb el seu caràcter obert i alegre entusiasme, les seves habilitats
d’improvisar cançonetes a la manera tradicional.
JOSÉ SERRA COSTA
Cambrer. En reconeixement d’una vida professional dedicada al sector de
la restauració eivissenc, fent de l’amabilitat i el bon tracte als clients el millor
reclam de l’emblemàtica cafeteria Milan de Vila on desenvolupa la seva activitat laboral des que es va fundar l’any 1973.
VICENÇ MAYANS ESCANDELL
Cambrer. En reconeixement a trenta anys de feina dedicats al sector de la
restauració en diferents establiments de renom de Formentera, fent de l’experiència i la professionalitat les eines del seu treball i de la diligència i l’amabilitat unes qualitats reconegudes i apreciades pels clients que gaudeixen de l’entorn privilegiat formenterenc.
ANTONIO CARDONA TORRES
Empresari turístic. En reconeixement del seu esperit emprenedor i innovador que va fer que, des d’uns inicis modestos, desenvolupàs tota una estratègia empresarial que el va dur a obrir el primer establiment hoteler modern a
Eivissa. Per haver esdevingut un model d’aposta ferma per la qualitat en el
servei i la modernització constant com a fonaments de la prosperitat en la indústria turística.
Palma, 17 de febrer de 2006
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 3086
Resolució del conseller d’Interior per la qual es corregeix l’error
observat a la Resolució del conseller d’Interior, de 12 de gener de
2006 (BOIB núm. 13, de 28 de gener)
Advertit un error en l’esmentada Resolució, i de conformitat amb el que
disposa l’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, pel qual ‘les administracions públiques
podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes’,
RESOLC
Primer. Rectificar l’error comès en la Resolució del conseller d’Interior,
de 12 de gener de 2006 (BOIB núm.13, de 28 de gener) en els termes següents:
On diu:
‘ANNEX II
BAREM DE MÈRITS
D.2. Coneixements de llengües estrangeres
Nivells o equivalències
Nivell mitjà de l’EBAP

Puntuació
5è curs d’escola oficial d’idiomes

1,25’

Ha de dir:
‘ANNEX II
BAREM DE MÈRITS
D.2. Coneixements de llengües estrangeres
Nivells o equivalències

Puntuació
5è curs d’escola oficial d’idiomes

1,25’

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes

