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Num. 74

çar el primer llinatge dels sol·licitants, abans de la publicació de les llistes provisionals de persones admeses en el torn d’accés amb requisits acadèmics. S’han
d’admetre les persones que tenguin les inicials del primer llinatge coincidents
amb la combinació de lletres que ha resultat al sorteig. Si no n’hi ha cap llinatge dels sol·licitants que comenci per aquesta combinació es farà servir la combinació de lletres que segueix segons l’ordre alfabètic.
NOTES SOBRE EL CÀLCUL DE LA NOTA MITJANA DE L’EXPEDIENT
1. La nota mitjana de l’expedient de les persones que tenguin el títol de
batxiller o de tècnic superior que s’ha de tenir en compte és la que s’acredita en
el títol o en el llibre de qualificacions o, quan no n’hi hagi, en un certificat acadèmic personal.
2. En la resta d’estudis que hi donen accés directe, el càlcul de la nota mitjana s’ha de fer amb la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en
cadascuna de les matèries que consten al certificat acadèmic personal, després
d’haver transformat la qualificació qualificativa en quantitativa de conformitat
amb el barem següent:
Suficient: 5,5
Bé: 6,5
Notable: 7,5
Excel·lent: 9
Matrícula d’honor (MH) : 9,5
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Num. 8469
Resolució del director general de Personal Docent per la qual es
cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós
administratiu número 94/2005, seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma de Mallorca
Atès que el senyor Vicente Vidal Amengual ha interposat recurs contenciós administratiu, número d’actuacions 94/2005, que es segueix pels tràmits del
procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Palma, contra la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 4 de febrer de
2005 per la qual s’estima parcialment el recurs d’alçada interposat per Vicente
Vidal Amengual contra la Resolució del director general de Personal Docent, de
dia 10 d’agost de 2004, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva
dels aspirants admesos i exclosos ordenada segons la puntuació obtinguda per
cada aspirant en els diferents cossos docents dels centres públics d’ensenyament
no universitari de les Illes Balears.
Atès el què disposa l’article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener.
Resolc
1.- Notificar a les persones interessades la iniciació del recurs contenciós
administratiu número 94/2005, que es segueix pels tràmits dels procediment
abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma de
Mallorca, per tal que puguin comparèixer en qualitat de demandades i presentar-se davant aquest Jutjat, assistits de Lletrat, en el termini de nou dies des de
la publicació d’aquesta Resolució.
2.- Comunicar a les persones interessades que si es presenten fora del termini indicat, se les considerarà com a part, sense que per això s’hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i que si no s’hi presenten oportunament, continuarà el procediment pels seus tràmits, sense que sigui necessari
fer-los cap altra notificació.
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de la zona de protecció màxima de la reserva, assenyala les activitats que hi són
permeses i les condicions en què aquestes ho són.
D’altra banda, l’article 4 faculta la Direcció General de Pesca per definir
anualment les modalitats i els períodes d’utilització dels arts i ormeigs autoritzats pels pescadors professionals i recreatius, i també, depenent dels resultats
del seguiment de la zona, establir anualment períodes de veda i altres limitacions amb l’objectiu de preservar els seus recursos naturals i pesquers.
Amb l’objectiu de continuar amb el desenvolupament i la gestió de la
reserva marina dels Freus d’Eivissa i Formentera, el 24 de novembre de 2004,
tengué lloc la sisena reunió de la seva Comissió de Seguiment, en la qual es proposaren alguns canvis en relació amb la regulació de la pesca professional i
recreativa dins les aigües de la reserva.
Per això, fent ús de les facultats que tenc conferides, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
S’estableixen les limitacions següents per a la pesca professional d’arts
menors en la reserva marina dels Freus d’Eivissa i Formentera, fora de la zona
de protecció màxima, que haurà de respectar en tot cas el règim jurídic aplicable a ella:
a) Ormeigs permesos per a la pesca professional d’arts menors:
Arts fixos de xarxa:
- Tremall de malla mínima de 80 mm (5 passades) durant el període comprès entre l’1 d’agost i el 29 de febrer, i de 67 mm (6 passades) durant el període comprès entre l’1 de març i el 31 de juliol.
- Xarxes per a molls.
Arts de parada:
-Soltes i almadraves.
Gerretera.
Palangró, màxim de 500 hams.
Volantí, excepte a la zona de veda temporal per a la pesca esportiva.
Fluixa.
Curricà de fons.
Potera.
Morenell.
Nanses per a llagosta.
b) Només podran practicar la pesca professional d’arts menors les embarcacions adscrites a les confraries de pescadors de les Illes Pitiüses que acreditin
professionalitat d’acord amb la normativa vigent a les Illes Balears, i amb autorització prèvia de la Direcció General de Pesca.
Segon
S’estableixen els ormeigs i les modalitats permesos per a la pesca recreativa des de terra i embarcació dins la reserva marina dels Freus d’Eivissa i
Formentera, excepte a la zona de protecció màxima i a la zona de veda per a la
pesca esportiva, que seran els següents:
Volantí i canya.
Potera.
Fitora (pesca diürna).
Salabre.
Fluixa.
Curricà de fons.
Rall, amb autorització especial del Consell d’Eivissa i Formentera.
Tercer
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 11 de maig de 2005
El director general de Personal Docent
Cristòfol Vidal Vidal
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 8035
Resolució del director general de Pesca de 3 de maig de 2005, per
la qual s’especifiquen els ormeigs de pesca professional i recreativa permesos dins la reserva marina dels Freus d’Eivissa i
Formentera.
El Decret 63/1999, de 28 de maig, crea la reserva marina dels Freus
d’Eivissa i Formentera, i regula en el seu article 3, el règim jurídic aplicable fora

Palma, 3 de maig de 2005
El director general de Pesca
Miquel Àngel Calviño Juliá
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 8303
Resolució de la Direcció General de Farmàcia per la qual s’autoritza una nova oficina de farmàcia en la zona farmacèutica de
Marratxí.
Vist l’expedient tramitat per aquesta Direcció General de Farmàcia per
autoritzar una nova oficina de farmàcia en la zona farmacèutica de Marratxí, es

