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Article únic

Aquest Decret comença a vigir l’endemà de publicar-se en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 25 de gener de 2002
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
El conseller d’Hisenda i Pressuposts
Joan Mesquida i Ferrando

ANNEX
____________________, secretari del Consell Escolar de les Illes Balears,
CERTIFIC que el Sr./ la Sra.____________________________________
ha acreditat, com a conseqüència de l’assistència a la sessió del
___________________________ del Consell Escolar de les Illes Balears, duta
a terme en data ________________, i per raó del seu càrrec:
__________________ dietes ___________________________ PTA

S’autoritza el conseller d’Agricultura i Pesca per desplegar mitjançant
ordres de la Conselleria la normativa europea i estatal referent al sector
vitivinícola en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears en les
matèries següents:
- Potencial de producció vitícola.
- Mecanismes de mercat en el sector del vi.
- Agrupacions de productors i organitzacions sectorials en el sector del vi.
- Pràctiques i tractaments enològics, designació, denominació, presentació
i protecció.
- Vins de qualitat produïts en regions determinades.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Palma, 25 de gener de 2002
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé

__________________ quilòmetres ________________________ PTA
— o —__________________ bitllets ___________________________ PTA
TOTAL _____________________PTA
Certific això als efectes de la corresponent liquidació, que s’abonarà a nom
del titular del c/c o llibreta núm. _______________________________,
banc/caixa d’estalvis ____________________, sucursal______________
adreça______________________________, localitat________________.

Palma, _______de _________de ________
— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA
Núm. 1502
Decret 11/2002, de 25 de gener, d’autorització al conseller
d’Agricultura i Pesca per a l’aprovació de normativa en
determinades matèries vitivinícoles
El Reglament (CE) núm. 1493/1999, del Consell, estableix l’organització
comuna del mercat vitivinícola. Aquest Reglament ha estat modificat pels
reglaments (CE) núm. 1662/2000 i núm. 2826/2000.
Així mateix, l’esmentat Reglament ha estat desplegat per diversos reglaments
de la Comissió, entre els quals cal destacar els següents: 227/2000, 1607/2000,
1608/2000 (modificat pels reglaments 2237/2000, 2631/2000, 491/2001, 2352/
2001 i 2353/2001), 1622/2000 (modificat pels reglaments 2676/2000, 2451/
2000, 885/2001, 1609/2001, 1655/2001, 2066/2001), 1623/2000 (modificat pels
reglaments 2409/2000, 2786/2000, 545/2001, 1282/2001, 1660/2001, 2022/
2001, 2047/2001).
Així mateix, aquests reglaments han estat aplicats per altres reglaments i
diferents decrets i ordres del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. El
mateix Consell de Ministres ha delegat en el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació l’aprovació de determinades normes tècniques.
La vinya a les Illes Balears té una superfície de 1.400 hectàrees, segons el
darrer cadastre vitícola realitzat, la qual cosa suposa el 0,12 % de les terres de
cultiu de les Illes Balears.
Tenint en compte el gran nombre de disposicions que regulen el sector
vitivinícola, com també la seva freqüent variació, es fa necessari disposar d’un
mecanisme àgil que faci que la normativa de les Illes Balears es pugui adaptar
fàcilment a la normativa estatal i europea; per això, és convenient habilitar el
conseller d’Agricultura i Pesca per desplegar mitjançant ordre la normativa
europea i estatal referent al sector vitivinícola a l’àmbit de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura i Pesca, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 25 de gener de 2002,
DECRET

Núm. 1500
Decret 10/2002, de 25 de gener, pel qual es modifica el Decret 192/
1999, de 27 d’agost, que aprova el Reglament de la denominació
d’origen Pla i Llevant
Mitjançant el Decret 192/1999, de 27 d’agost, s’aprovà el Reglament de la
denominació d’origen Pla i Llevant.
El Reial decret 1472/2000, de 4 d’agost (BOE de 05-08-2000), autoritza el
cultiu i vinificació de la varietat sirà a les Illes Balears atesos els resultats
favorables de l’experimentació sobre el seu comportament, tant d’adaptació a les
condicions edàfiques i mediambientals, com a la producció de vi de qualitat. Part
d’aquestes proves foren realitzades a la comarca vitivinícola del Pla i Llevant,
que actualment està qualificada com a productora de vins de qualitat produïts a
la regió determinada Pla i Llevant.
Les experiències de cultiu de la varietat sirà foren continuades i ampliades
amb la determinació de la qualitat del vi obtingut i la seva aptitud per tenir la
consideració de vi protegit per la denominació d’origen Pla i Llevant.
Els resultats d’aquestes experiències han estat sotmesos a la consideració
del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant, el qual els
valorà positivament i acordà la conveniència d’incloure la varietat sirà entre les
varietats autoritzades per produir vins emparats en la denominació d’origen Pla
i Llevant.
L’apartat 3 de l’article 5 del Reglament de la denominació d’origen Pla i
Llevant disposa que el Consell Regulador pot proposar a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca la inclusió de noves varietats, una vegada comprovat que
produeixen mostos de qualitat aptes per a l’elaboració de vins emparats.
Partint d’aquestes experiències, el Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Pla i Llevant aprovà per unanimitat proposar a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca la inclusió de la varietat sirà com a varietat autoritzada a la
comarca vitivinícola de Pla i Llevant.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura i Pesca, havent
consultat els sectors afectats, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la
sessió de 25 de gener de 2002,
DECRET
Article únic
Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 del Reglament de la denominació
d’origen Pla i Llevant, aprovat per Decret 192/1999, de 27 d’agost, que queda
redactat de la manera següent:
“L’elaboració de vins emparats s’ha de realitzar amb raïm de les varietats
següents:
— Blanques: moscatell, premsal blanc, macabeu, parellada i chardonnay.
— Negres: callet, fogoneu, ull de llebre (“tempranillo”), manto negre,
monastrell, cabernet sauvignon, merlot i sirà”.
Disposició final única
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Aquest Decret entra en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Palma, 25 de gener de 2002
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé
— o —-

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D’INTERIOR
Núm. 1287
Resolució del conseller d’Interior per la qual s’ordena la publicació
de la llista d’aspirants que han superat l’oposició al Cos Superior
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
Escala d’Inspecció de Transports Terrestres, de les oposicions
lliures per a l’ingrés a determinats cossos i escales dels grups A i
B de l’Administració general de la CAIB, i es fa pública la llista
de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació
Acabades les proves selectives per a l’ingrés al Cos Superior de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Escala d’Inspecció
de Transports Terrestres, convocades per la Resolució del conseller d’Interior de
23 d’abril de 2001 (BOIB núm. 51 ext., de 30-04-2001), mitjançant la qual es
convoquen oposicions lliures per a l’ingrés a determinats cossos i escales dels
grups A i B de l’Administració general de la CAIB; vista la proposta del Tribunal
Qualificador de data 21 de gener de 2002; d’acord amb el que disposen les bases
12.7 i 8 de l’esmentada Resolució, i fent ús de les atribucions que em confereix
la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears,
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anterior, dins el mateix termini, els aspirants han de fer l’elecció, de major a
menor interès, dels llocs de treball d’entre els oferts en l’annex II, i emplenar el
model que s’adjunta com a annex III d’aquesta Resolució. Els aspirants han de
sol·licitar la totalitat dels llocs.
CINQUÈ. Qui dins el termini fixat, llevat de casos de força major, no
presenti la documentació, o si de l’examen d’aquesta es dedueix que manca
d’algun dels requisits assenyalats, no podrà ser nomenat funcionari i restaran
anul·lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi
incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.
SISÈ. D’acord amb el que disposa la base 1.7 de la convocatòria, en relació
amb l’art. 36 del Decret 27/1994, d’11 de març, l’adjudicació de les places s’ha
de fer segons l’ordre final de prelació, d’acord amb la petició de destinació
efectuada per la persona interessada.
SETÈ. Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Interior, en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb allò que disposen els articles
10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Marratxí, 21 de gener de 2002
El conseller d’Interior
Josep M. Costa i Serra

RESOLC
PRIMER. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
de la llista definitiva d’aspirants que han superat les oposicions lliures per a
l’ingrés al Cos Superior de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, Escala d’Inspecció de Transports terrestres, convocades per la Resolució
del conseller d’Interior de 23 d’abril de 2001 (BOIB núm. 51 ext., de 30-042001), que figura en l’annex I d’aquesta Resolució.
SEGON. Publicar, com a annex II d’aquesta Resolució, la llista de vacants
que s’ofereixen, a l’efecte de l’adjudicació, als aspirants que han superat les
proves selectives.
TERCER. En el termini de vint dies naturals, comptadors des de l’endemà
de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB, els aspirants que han superat
l’oposició han de presentar en el Registre General de la Conselleria d’Interior,
la documentació enumerada en la base 13.1 de la convocatòria:
a)
Fotocòpia acarada del títol acadèmic exigit en la base 2.g) de la
convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver realitzat tots els estudis
per a l’obtenció del títol.
b)
Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant
expedient disciplinari, de cap administració pública ni trobar-se inhabilitat per
a l’exercici de funcions públiques, segons el model que ha de facilitar la Direcció
General de la Funció Pública.
c)
Certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de no patir cap
malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les
funcions del cos o escala al qual s’accedeix.
d)
Els aspirants que han aprovat pel torn de reserva de discapacitats
amb grau de discapacitat igual o superior al 33% han de presentar també la
certificació de tenir reconeguda la condició legal de discapacitat en un grau igual
o superior al 33% i acreditar, mitjançant un certificat de l’Equip Oficial de
Valoració de Minusvàlids de l’IBAS, la compatibilitat per a l’exercici de les
tasques i funcions corresponents al cos o escala o especialitat del qual hagin
aprovat les proves, i que determini, si s’escau, les adaptacions que necessiti per
a l’exercici de les funcions corresponents.
QUART. Juntament amb la documentació a què es refereix l’apartat

ANNEX I

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LES
OPOSICIONS PER A L’INGRÉS AL COS SUPERIOR DE L’ADMINISTRACIÓ
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, ESCALA
D´INSPECCIÓ DE TRANSPORTS TERRESTRES, CONVOCADES PER
RESOLUCIÓ DEL CONSELLER D’INTERIOR DE 23 D’ABRIL DE 2001
(BOIB NÚM. 51 EXT., DE 30-4-2001)

Ordre Llinatge 1
1
CATANY
2
PAYERAS

Llinatge 2
VENTAYOL
PIÑA

Nom
DNI
JOSE ROMUALDO 18233402
JOSÉ AUGUSTO
43063507

Total
25,0425
23,1625

ANNEX II
LLISTA DE VACANTS QUE S’OFEREIXEN ALS ASPIRANTS QUE
HAN APROVAT A LES OPOSICIONS PER A L’INGRÉS AL COS SUPERIOR
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS, ESCALA D’INSPECCIÓ DE TRANSPORTS TERRESTRES

