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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 21104
Decret 94/2006, de dia 17 de novembre, de modificació del
Decret 52/2005, de 20 de maig, pel qual es crea l’Observatori i el
Comissionat per a la convivència escolar en els centres educatius
de les Illes Balears.
El Consell de Govern, en la sessió del dia 20 de maig de 2005 va aprovar
el Decret 52/2005, pel qual es crea l’Observatori i el Comissionat per a la convivència escolar en els centres educatius de les Illes Balears.
En sessió d’1 de juliol de 2005 es va aprovar el Decret 74/2005, en el qual
es modificava, entre d’altres, l’article 7 del Decret 57/2005, de 20 de maig.
Havent transcorregut més d’un any des de la creació de l’Observatori i el
Comissionat per a la convivència escolar en els centres educatius de les Illes
Balears, és necessària l’ampliació del Ple per poder donar compliment a les
demandes de participació realitzades per diversos organismes i institucions, i de
conformitat amb el que disposen els articles 11 c), 38.3 a) i 23 de la Llei 4/2001,
de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i l’article 8.2 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 17 de novembre de 2006
DECRET
Article únic.
Es modifica l’article 7 del Decret 57/2005, de 20 de maig, pel qual es crea
l’Observatori i el Comissionat per a la convivència escolar en els centres educatius de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:
Article 7. Composició del Ple
El Ple de l’Observatori estarà integrat pels següents membres:
1. President: el comissionat de l’Observatori, que pot delegar en algun
membre de l’Observatori en cas de malaltia, absència o altres causes d’impossibilitat.
2. Vocals:
a) Els membres de la Comissió d’experts que seran membres nats.
b) Un representant de Vicepresidència del Govern de les Illes Balears,
designat pel seu titular.
c) Un representant de la Conselleria de Medi Ambient, designat pel seu
titular.
d) Un representant de la Conselleria d’Interior, designat pel seu titular.
e) Un representant de la Conselleria de Salut i Consum, designat pel seu
titular.
f) Un representant de la Conselleria d’Immigració i Cooperació, designat
pel seu titular.
g) Dos representants de la Conselleria de Presidència i Esports, designats
pel seu titular.
h) Un representant del Departament d’Inspecció Educativa, designat pel
director general d’Administració i Inspecció Educativa.
i) Dos representants de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat, designats pel seu titular.
j) Un representant de la Direcció General de Formació Professional,
designat pel seu titular.
k) Un representant de la Direcció General de Personal Docent, designat
pel seu titular.
l) Un representant de la Direcció General de Política Lingüística, designat
pel seu titular.
m) Un representant de la Direcció General de Planificació i Centres
Educatius, designat pel seu titular.
n) Un representant de la Direcció General d’Universitat, designat pel seu
titular.
o) Un representant de cada una de les direccions territorials d’Educació i
Cultura, designats pels seus titulars.
p) Un representant de cada un dels Consells Insulars, designats pels seus
titulars, prèvia acceptació de les respectives institucions de la seva participació
en el observatori.
q) Un representant del Consell Escolar de les Illes Balears, designat pel
seu president.
r) Un director dels centres d’educació secundària, designat per la Direcció
General de Planificació i Centres Educatius.
s) Un director dels centres d’educació primària, designat per la Direcció
General de Planificació i Centres Educatius.
t) Un representant de cada una de les següents organitzacions, a proposta
de la seva presidència:
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- COAPA BALEARS
- FAIB
- CONFACEIP
u) El president de la Junta de Personal Docent no Universitari de
l’Ensenyament Públic.
v) Un representant de cadascuna de les següents organitzacions sindicals:
- STEI-i
- CCOO
- UGT
- ANPE
- USO
- FSIE
w) Un representant de cada una de les organitzacions empresarials:
- Educació i Gestió
- CECE
3. Un secretari, sense vot, nomenat per la presidència d’entre els funcionaris de la conselleria competent en matèria d’educació.
4. Els membres del Ple de l’Observatori per a la convivència escolar seran
nomenats per Resolució del conseller amb competències en matèria d’educació,
prèvia proposta de les entitats i òrgans que els hagin de designar per un període
de tres anys, transcorreguts els quals poden tornar a ser nomenats.
Disposició final.
Aquest Decret entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al
BOIB.
Palma, 17 de novembre de 2006
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 21105
Decret 95/2006, de 17 de novembre, pel qual s’estableix la llicència de pesca marítima recreativa per a l’embarcació
El Decret 69/1999, de 4 de juny, pel qual es regula la pesca esportiva i
recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear, modificat pel Decret
61/2002, de 19 d’abril, entre d’altres aspectes establí quatre tipus de llicències
per poder practicar la pesca marítima recreativa o esportiva a les Illes Balears.
Actualment, ateses l’experiència de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en la gestió d’aquesta matèria i les demandes del sector, sembla oportú
adaptar a la realitat el sistema de llicències vigent i, consegüentment, establir
una llicència de pesca marítima recreativa per a l’embarcació. Aquesta llicència
farà possible una simplificació del nombre de tràmits administratius i serà el
punt de partida per crear un cens d’embarcacions de pesca d’esplai, element
essencial per conèixer l’esforç real d’aquest sector. A més, permetrà implicar
més els patrons de les embarcacions en la pràctica d’una pesca responsable, així
com en la preservació dels recursos pesquers.
D’altra banda, en la Mesa sobre Pesca Recreativa que va tenir lloc en el
marc del procés d’elaboració del Llibre blanc de la pesca ja es va fer palesa la
conveniència d’establir aquesta llicència de pesca recreativa per a l’embarcació.
D’acord amb el que es disposa en l’article 1 del Reglament CE 1626/1994,
s’ha complert el tràmit de comunicació del projecte a la Comissió Europea. Així
mateix, han estat consultades les entitats representatives del sector pesquer afectat.
Aquest Decret es dicta en virtut de la competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de pesca i d’activitats recreatives en aigües
interiors, que s’estableix en l’article 10.19 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears.
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 17 de novembre de 2006,
DECRET
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest Decret té per objecte establir la llicència de pesca marítima recre-

