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Article 84
Són causes de dissolució dels clubs esportius:
a)L’acord dels socis adoptat en assemblea general extraordinària convocada a aquest efecte.
b)La impossibilitat manifesta de dur a terme la finalitat del club.
c)La no participació del club durant dos anys consecutius en competicions
esportives oficials.
d)L’acord dels socis adoptat en assemblea general extraordinària convocada a aquest efecte, per majoria absoluta dels seus socis o per majoria qualificada
que estableixin els estatuts, en la qual s’acordi la fusió o absorció del club. En el
cas de l’absorció, la dissolució serà només del club absorbit.
d)La pèrdua total i irrevocable del patrimoni del club.
e)Qualsevol altra causa que fixin els estatuts.
Article 85
La dissolució del club obre el període de liquidació. En aquest període, el
club conserva la seva personalitat jurídica, i s’hi aplicaran totes les normes que
fixa la Llei de l’esport, aquest Decret i els estatuts.
Article 86
1.Amb l’obertura del període de liquidació, cessaran dels seus càrrecs els
membres de la junta directiva. Els que siguin membres de la junta directiva es
convertiran en liquidadors, excepte que, per decisió de l’assemblea general, se’n
designin d’altres. En el cas que l’òrgan de representació coincideixi amb l’òrgan
d’administració del club, podrà haver-hi liquidador únic.
2.En cas de mort, cessament o incapacitat del liquidador únic, de tots els
liquidadors solidaris, d’algun dels liquidadors que actuïn conjuntament o de la
majoria dels liquidadors que actuïn col legiadament, sense que hi hagi suplents,
qualsevol liquidador, soci o persona amb interès legítim, podran sol licitar la
convocatòria d’assemblea general per nomenar els nous liquidadors.
3.Si l’assemblea convocada a l’efecte del que preveu el punt anterior no
nomena els liquidadors, qualsevol persona interessada podrà sol licitar la seva
designació a la Direcció General d’Esports del Govern Balear.
Article 87
1.Llevat que els estatuts disposin el contrari, els liquidadors podran exercir
el càrrec per un temps màxim d’un any.
2.Els liquidadors podran ser separats del càrrec per acord majoritari de
l’assemblea general, encara que aquest punt no consti en l’ordre del dia.
Article 88
1.En un termini de dos mesos, a comptar des de l’obertura del temps de
liquidació, els liquidadors formularan un inventari i un balanç del club, amb
referència al dia en què es va adoptar l’acord de liquidació.
2.Si la liquidació s’allarga més d’un any, es convocarà junta general en la
qual s’informarà amb exactitud sobre l’estat del procés de liquidació.
Article 89
Correspon als liquidadors del club:
l.Tenir cura del patrimoni del club i dur-ne la comptabilitat.
2.Concloure les operacions pendents i realitzar les que siguin necessàries
per a la liquidació del club.
3.Percebre’n els crèdits i pagar els deutes del club.
4.Alienar els béns del club.
5.Comparèixer en els processos judicials que se suscitin i concertar
transaccions i arbitratges, quan siguin d’interès per al club.
6.Revertir l’actiu resultant a la federació balear corresponent a la modalitat
esportiva a la qual el club estigui adscrit amb caràcter principal.
Article 90
Els estatuts podran establir a favor d’un o més socis el dret que, de la quota
resultant de la liquidació del club, les siguin restituïdes les aportacions no
dineràries realitzades, o mitjançant el lliurament d’altres béns del club, si
subsisteixen en el patrimoni del club, d’acord amb el valor real que tinguin en
aprovar-se la dissolució del club.
En aquest cas, els liquidadors hauran d’alienar primer els altres béns socials
i, un cop pagats els creditors, procedir a la restitució de la quota resultant a aquests
socis.
Article 91
1.La dissolució del club s’elevarà a escriptura pública en la qual els
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liquidadors manifestaran que s’ha procedit al pagament dels creditors i al balanç
final de la liquidació.
2.La dissolució del club s’inscriurà en el Registre d’Associacions Esportives
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició transitòria
Els clubs esportius adaptaran els estatuts al que preveu aquest Decret en un
termini d’un any, acomptar des del dia següent al de l’entrada en vigor.
Fins que no es realitzin les modificacions, quedaran sense efecte les
disposicions estatutàries contràries a aquest Decret, que seran substituïdes, en cas
de llacuna, pel que aquest Decret i les normes reglamentàries que el desenvolupen
estableixen.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin
al que estableix aquest Decret, i en particular el Decret 24/1984, de 22 març, sobre
constitució i funcionament d’associacions esportives.
Disposició final primera
S’autoritza el conseller de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear per
dictar les normes necessàries per al desenvolupament i l’aplicació del que disposa
aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 21 de novembre de 1997
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Educació, Cultura i Esports
Manuel Ferrer Massanet
— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm. 23036
Decret 148/1997, de 21 de novembre, pel qual es modifica el
Reglament de la Denominació d’Origen Binissalem-Mallorca,
aprovat per Decret 84/1990, de 20 de setembre.
El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Binissalem-Mallorca,
com a fruit de la investigació duta a terme en les seves bodegues inscrites i per tal
de diversificar l’oferta de productes emparats per la denominació, considera
convenient, i així ho assumeix la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria,
que s’autoritzin altres varietats de raïms i es varien els percentatges admesos per
a l’elaboració dels vins protegits. Així mateix, aquest Consell proposa l’ampliació
de la denominació als vins espumosos i la possibilitat d’aplicar el reg a les vinyes
inscrites.
Per això, és necessari la modificació del Reglament de la Denominació
d’Origen BinissalemMallorca i del seu Consell Regulador, aprovat per Decret 84/1980, de 20 de
setembre, modificat pel Decret 79/1994, de 9 de juny, i pel Decret 51/1995, de 18
de maig.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, i
havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 21 de novembre de
1997,
DECRET
Article únic
Es modifiquen, amb una nova redacció, en cada cas, els preceptes següents
del Reglament de la Denominació d’Origen Binissalem-Mallorca i del seu Consell
Regulador, aprovat pel Decret 84/1980, de 20 de setembre, modificat pel Decret
79/1994, de 9 de juny, i pel Decret 51/1995, de 18 de maig:
Primer.-Els apartats 1 i 2 de l’article 5è quedaran redactats de la forma
següent:
“1.-L’elaboració dels vins protegits es realitzarà amb raïms de les varietats
següents:
Negres: manto negro, callet, tempranillo, monestrell i cabernet sauvignon.
Blancs: moll o prensal blanc, parellada, macabeu, moscatell i chardonnay.
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Es consideren com a principals les varietats manto negro, moll i moscatell.
2.-L’elaboració dels vins negres protegits es realitzarà a partir de raïms de
manto negro en un 50%, com a mínim. En aquest tipus de vins, l’ús de la varietat
cabernet sauvignon es restringeix a un màxim del 30%, mentre que en els vins
blancs s’estableix un mínim d’un 70% dels raïms moll o moscatell. L’elaboració
d’espumosos es realitzarà a partir de les varietats moll o prensal blanc (amb un
mínim d’un 70%), parellada, macabeu i chardonnay.”
Segon.-S’incorpora el punt 7 a l’article 6è amb la redacció següent:
“7.-Es faculta el Consell Regulador de la Denominació d’Origen BinissalemMallorca per autoritzar el rec en les vinyes inscrites, d’acord amb les condicions
ecològiques de la zona en cada campanya.
El Consell Regulador establirà la regulació dels recs així autoritzats.”
Tercer.-Es modifica el punt 1 i s’afegeixen els punts 4 i 5 a l’article 15, que
queda redactat de la forma següent:
“1. Els tipus de vi emparats per la Denominació d’Origen BinissalemMallorca són:
Classe

Graduació alcohòlica adquirida mínima

Negres 11,5
Rosats 11
Blancs 10,5
Espumosos

10,5

La graduació alcohòlica màxima adquirida per a la classe espumosos serà
de 13º graus.
4.-Els vins espumosos s’elaboraran segons el mètode tradicional, a partir de
vi blanc o rosat amb les condicions establertes a l’article 5è d’aquest Reglament.
La graduació alcohòlica mínima del vi base serà de 10,0. El període d’envelliment
en botella fins al degollament, inclosa la segona fermentació, haurà de tenir una
durada mínima de nou mesos.

«Vist que l’article 3, apartat 4, lletra b) del Decret 10/1997, de 23 de gener,
pel qual es crea el Consell Superior de Fundacions de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, modificat pel Decret 135/1997, de 7 de novembre, s’estableix que
formaran part com a vocals de l’esmentat òrgan consultiu i assessor sis representants
de les fundacions constituïdes a l’empara de la Llei 30/1994, de 24 de novembre
de fundacions i incentius fiscals a la participació privada en activitats d’interès
general, designats pel president del Consell, per a un període de tres anys, a
proposta, dos d’ells, de les fundacions culturals, inscrites en el Registre de
Fundacions de la Conselleria d’ Educació, Cultura i Esports; altres dos, per les
fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de la Conselleria de Presidència;
i, els dos restants, per les fundacions d’àmbit nacional, domiciliades a Baleares o
que desenvolupin principalment les seves activitats en territori balear.
Em complau convocar a les fundacions interessades, el pròxim dia 15 de
desembre, a la Capella del Consolat de la Mar, per:
a) a les 17’00 hores per a procedir a la selecció de dos representants de les
fundacions inscrites en el Registre de la Conselleria de Presidència que, a proposta
d’aquestes, s’integraran en el Consell.
b) a les 18’30 hores, per a procedir a la selecció dels dos representants de les
fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esports que, a proposta d’aquestes, s’integraran en el Consell.
c) Y a les 20’00 hores, per a procedir a la selecció dels dos representants de
les fundacions d’àmbit nacional, domiciliades a la CAIB.
La selecció es realitzarà conforme als criteris que les fundacions representades
acordin per majoria.
Si no existeix acord sobre els criteris que han de regir la selecció assenyalada
en els paràgrafs anteriors, es procedirà , en la mateixa comvocatòria, pels qui
representin vàlidament les fundacions, i d entre les candidatures que s hagin
proposat, a l elecció dels membres de les fundacions, que, a proposta d’aquestes,
s integraran en el Consell.
Palma, 1 de desembre de 1997
EL DIRECTOR GENERAL
DE PATRIMONI
Carlos Delgado Truyols

5.-Els vins espumosos hauran de complir el que s’estableix en els reglaments
(CEE) 2332/92 i 2333/92, de 13 de juliol.”
Quart.-L’apartat 1 de l’article 41 quedarà redactat de la forma següent:
“1. Pel Consell, s’establirà un comitè de qualificació dels vins, format per
experts i un delegat del president del Consell, que tendrà com a missió informar
sobre la qualitat dels vins que es destinin al mercat. Aquest comitè podrà comptar
amb els assessoraments tècnics que cregui necessaris.”
Disposició addicional única
Aquest Decret es presentarà al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
per a la ratificació de les modificacions aprovades.
Disposició final única
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al BOCAIB.
Palma, 21 de novembre de 1997
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria
Josep Juan i Cardona
— o —-

3.-D’altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 23021
RESOLUCIÓ del Director General de Patrimoni de la Conselleria
de Presidència, per la qual, es convoca la selecció de vocals, en
representació de les fundacions, al Consell Superior de Fundacions.
Que es publiqui, per coneixement de les fundacions interessades , la
convocatoria de selecció de vocals representants de les fundacions, al Consell
Superior de Fundacions, que es durà a terme, de la manera següent:

— o —-

CONSELLERIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR
Núm. 22490
Resolució de la Consellera de la Funció Pública I Interior Per la
Qual Es Dóna Publicitat a la de 28 D’octubre de 1997 de la
Dirección General de la Función Pública, del Ministeri Per a Les
Administracions Públiques, Convocant el Concurs Unitari Per a la
Provisió de Llocs de Feina Reservats a Funcionaris D’administració
Local Amb Habilitació de Carácter Nacional.
Per donar compliment al que es disposa a l’article 13.3 de l’Ordre de 10
d’agost de 1994, del Ministeri per a les Administracions Públiques, i
Vists els preceptes legals d’aplicació al cas, en ús de les atribucions
conferides, i a proposta del Director General d’Interior d’aquesta Conselleria, em
complau de dictar la següent
RESOLUCIÓ
Trametre al Butlletí Oficial d’aquesta Comunitat Autònoma, per a la seva
publicació, la Resolució de 28 d’octubre d’enguany de la Dirección General de la
Funció Pública del Ministeri per a les Administracions Públiques, per la qual es
convoca el concurs unitari per a la provisió de llocs de feina reservats a funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, (publicada en el
Boletín Oficial del Estado núm. 277 de data 19 de novembre).
Marratxí, 20 de novembre de 1996.
La Consellera de la Funció Pública i Interior
Sgt.: M. Pilar Ferrer Vanrell

Resolució de 28 d’octubre de 1997 de la Direcció General de la Funció
Pública, per la qual es convoca concurs unitari per al proveïment de llocs de
treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional.

