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Menorca amb veu però sense vot, i n’ha d’actuar com a secretari.

Aquest decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Article 20
Competències de les juntes insulars d’aigües

Palma, 18 d’octubre de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Medi Ambient
Margalida Rosselló i Pons

Les juntes insulars d’aigües de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
exerceixen, en els àmbits territorials respectius, les funcions següents:
a) Participar com a òrgans consultius i assessors en la planificació dels
recursos hidràulics de l’illa, sense perjudici del règim concessional i dels drets dels
usuaris.
b) Formular propostes a la Direcció General de Recursos Hídrics i a la Junta
de Govern sobre els criteris i les directrius per a la planificació hidrològica i sobre
qualsevol altre assumpte relacionat amb el paràgraf anterior.
c) Conèixer i informar sobre el Pla hidrològic i les revisions posteriors que
se’n facin quan afectin l’àmbit insular corresponent.
d) Informar sobre les qüestions relatives a l’ordenació del domini públic
hidràulic, com també qualssevol altres que per considerar-se d’interès general la
Junta de Govern o el president les hi sotmeti a consideració.
e) Controlar i fer un seguiment de l’evolució i del règim d’explotació dels
aqüífers compresos dins l’àmbit territorial corresponent, en coordinació amb la
resta d’òrgans de l’administració hidràulica.
f) Qualssevol altres funcions que reglamentàriament se li atribueixin.
g) Ser escoltada en l’adopció de les mesures especials previstes en l’article
56 de la Llei d’aigües, en el cas que afectin un únic àmbit geogràfic insular.
Article 21
Funcionament
1. El règim de constitució, convocatòria, funcionament i adopció d’acords
de les juntes insulars d’aigües, com també de les juntes d’explotació per als
aqüífers específics, són els que estableixen per als òrgans col·legiats l’article 22
i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada amb
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
2. Les juntes insulars d’aigües s’han de reunir com a mínim una vegada a
l’any. També s’han de reunir amb caràcter extraordinari sempre que el president
ho consideri oportú o li ho demani el mateix nombre de membres que representi
si més no un terç dels vocals.
3. En els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat,
al president de la Junta Insular d’Aigües, el substitueix el vicepresident; al
vicepresident, el substitueix el secretari general tècnic de la Conselleria de Medi
Ambient; i a la resta de vocals, els substitueixen els suplents.
Al cap del Departament Jurídic Administratiu, el substitueix el funcionari
que designi el president.
Article 22
Juntes d’explotació per aqüífers específics
1. Per ordre de la Conselleria de Medi Ambient es poden crear unes juntes
d’explotació per aqüífers específics, quan les circumstàncies que s’hi produeixin,
com són el nombre d’usuaris i les característiques geogràfiques o hidrològiques,
ho justifiquin. Correspon a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient,
havent escoltat la Junta Insular d’Aigües, fixar-ne l’àmbit i la composició.
2. Presideix aquestes juntes la persona titular de la Direcció General de
Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i n’ha d’actuar com a
secretari, amb veu però sense vot, el funcionari de la mateixa Direcció General que
designi el president.
3. També hi poden assistir, amb veu però sense vot, dos tècnics adscrits a
la Direcció General de Recursos Hídrics, que els ha de designar el president.
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CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA
Núm. 20902
Decret 130/2002, de 18 d’octubre, pel qual es modifica el Decret 84/
1990, de 20 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la
denominació d’origen Binissalem-Mallorca i del seu Consell
Regulador
Mitjançant el Decret 84/1990, de 20 de setembre, s’aprovà el Reglament de
la denominació d’origen Binissalem-Mallorca, modificat pel Decret 79/1994, de
9 de juny; pel Decret 51/1995, de 18 de maig, i pel Decret 148/1997, de 21 de
novembre.
El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Binissalem-Mallorca
està impulsant una contínua tasca d’investigació i estudi tant de les produccions
de noves varietats de raïm com de l’elaboració de nous vins a partir d’incorporarhi aquestes noves varietats, a més d’aprofundir en els estudis tècnics per
aconseguir una major qualitat del productes emparats en la denominació d’origen
Binissalem-Mallorca.
Amb l’aprovació del Reial decret 1472/1999, de 27 d’agost, s’autoritzà el
cultiu i la vinificació de la varietat sirà a les Illes Balears. Des d’aquesta data, a
la comarca de la denominació d’origen Binissalem-Mallorca s’ha experimentat
amb aquesta varietat per tal de conèixer el seu comportament i la seva adaptació
a las condicions mediambientals i edàfiques, a més de conèixer les seves qualitats
com a integrant dels vins emparats en aquesta denominació d’origen.
Els resultats d’aquestes experimentacions han estat sotmesos a la consideració
del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Binissalem-Mallorca, que
valorà molt positivament aquesta nova varietat de raïm per a l’elaboració de vins
negres, per la qual cosa 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 Binissalem-Mallorca i establí els màxims de produccions de raïm
per hectàrea, a més d’establir els percentatges màxims d’ús d’aquesta varietat.
Els estudis fets per part del Consell Regulador de la Denominació d’Origen
Binissalem-Mallorca han determinat, a més, que el nombre de ceps/hectàrea de
les varietats autoritzades pel Reglament, en les actuals condicions de producció
han d’ésser reconsiderades, ja que un dels objectius d’aquest Reglament és
aconseguir un bon nivell de qualitat del vins emparats, i per això s’ha estimat que
amb els estudis agronòmics i tecnològics fets, s’han de modificar les densitats
del ceps/hectàrea encara que es mantenen les produccions màximes per hectàrea
de les varietats de raïm, la qual cosa assegura la disminució de produccions per peu
i això permetrà obtenir una major qualitat del raïm obtingut.
El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Binissalem-Mallorca,
d’acord amb el que disposa l’article 5 del seu Reglament, aprovà per unanimitat
proposar a la Conselleria d’Agricultura i Pesca les modificacions reglamentàries
amb la finalitat d’adaptar-lo a la nova realitat.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura i Pesca, consultats els
sectors afectats, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de 18
d’octubre de 2002,
DECRET

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que
s’oposin al que disposa aquest Decret, i d’una manera expressa el Decret 11/1994,
de 13 de gener, sobre l’organització i el règim jurídic de l’administració hidràulica
de les Illes Balears i les modificacions posteriors fetes mitjançant el Decret 29/
1995, de 23 de març (BOCAIB núm. 42 de 6 d’abril de 1995).

Article únic
Es modifiquen, els següents preceptes del Reglament de la denominació
d’origen Binissalem-Mallorca i del seu Consell Regulador, aprovat pel Decret 84/
1990, de 20 de setembre, i modificat pel Decret 79/1994, de 9 de juny; pel Decret
51/1995, de 18 de maig, i pel Decret 148/1997, de 21 de novembre.
Primer

Disposició final primera
S’autoritza la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient perquè dicti
totes les disposicions que siguin necessàries per desplegar i executar aquest
Decret.
Disposició final segona

24-10-2002

Els apartats 1 i 2 de l’article 5 han de tenir la redacció següent:
“L’elaboració dels vins protegits s’ha de realitzar amb raïms de les varietats
següents:
Negres: manto negre, callet, ull de llebre, monestrell, cabernet sauvignon i
sirà
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Blancs: moll o premsal blanc, parellada, macabeu, moscatell i chardonnay.
Cinquè. Notificar a la Conselleria de Presidència la revocació.
Es consideren com a principals les varietats manto negre, moll i moscatell.”
“L’elaboració dels vins negres protegits es realitzarà a partir de raïms de
manto negre en un 50 %, com a mínim. En aquest tipus de vins, l’ús de les varietats
cabernet sauvignon i sirà es restringeix a un màxim d’un 30 % cada un, mentre que
en els vins blancs s’estableix un mínim d’un 70 % dels raïms de les varietats moll
o moscatell. L’elaboració d’espumosos es realitzarà a partir de les varietats moll
o premsal blanc (amb un mínim d’un 70 %), parellada, macabeu i chardonnay ”.

Sisè. Donar per notificat a la Conselleria de Benestar Social l’acte
administratiu objecte d’aquesta resolució, mitjançant la publicació en el BOIB.
Setè. Publicar aquesta Resolució en el BOIB.
Palma, 14 d’octubre de 2002
El director general de Patrimoni i Entitats Jurídiques
Antoni Garcías i Simón

Segon
L’apartat 2 de l’article 6è queda redactat de la forma següent :
“2. La densitat de plantació ha de ser d’un màxim de 5.200 ceps per hectàrea
i d’un mínim de 2.225 ceps per hectàrea.”
Tercer
L’article 11 tindrà la redacció següent :
“En la producció del most s’han de seguir les pràctiques tradicionals,
aplicades amb una moderna tecnologia orientada a millorar la qualitat dels vins.
S’han d’aplicar pressions adequades per extreure el most del vi i per separar-lo de
les brises, de manera que el rendiment no sigui superior a 70 litres de vi per cada
100 kg de verema. Les fraccions de vi obtingudes amb pressions inadequades, en
cap cas poden destinar-se a l’elaboració de vins protegits. Els límits dels litres de
vi per cada 100 kg de verema pot ser modificat excepcionalment en determinades
campanyes pel Consell Regulador, per pròpia iniciativa o a petició dels elaboradors
que hi estiguin interessats, efectuada amb anterioritat a la verema, amb els
assessoraments i les comprovacions prèvies necessàries, sense que, en cap cas,
pugui superar el 74 litres de vi per cada 100 kg de raïm .”

— o —Núm. 20796
Resolució del director general de Relacions Institucionals de 14
d’octubre de 2002, per la qual es dóna publicitat a la supressió del
lloc de feina d’oficial major de l’Ajuntament de Capdepera

Palma, 18 d’octubre de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé

El Ple de l’Ajuntament de Capdepera, en la sessió d’11 de març de 2002, va
acordar aprovar la plantilla de la corporació i el pressupost per a l’any 2002. En
aquest acord se suprimeix de la plantilla el lloc de feina d’oficial major, reservat
a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional i classificats com de classe
tercera per la Resolució de la consellera de la Funció Pública i Interior d’1 de
desembre de 1997.
Atès que la Subdirecció General de la Funció Pública Local del Ministeri
d’Administracions Públiques ha comunicat a aquesta Direcció General de Relacions
Institucionals que l’esmentat lloc de feina d’oficial major es troba vacant des de
dia 14 de maig de 2001;
Atès el que disposa l’article 159.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, i l’apartat g de l’article 2 de l’RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de feina reservats al personal funcionari d’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional;
Atès que el Decret 2/2002, de Presidència, d’1 de febrer, pel qual s’estableix
l’estructura orgànica de la Conselleria de Presidència, atribueix l’exercici de les
competències derivades de les relacions amb les entitats territorials a la Conselleria
de Presidència;
Per tot això, i d’acord amb el que disposa l’Ordre del conseller de
Presidència de delegació de competències i de delegació de firma de determinats
documents en el director general de Relacions Institucionals, publicada en el
BOIB, núm. 85, de 17 de juliol de 2001,

— o —-

RESOLC

3.- D’altres disposicions

1.Donar publicitat a la supressió del lloc de feina d’oficial major de
l’Ajuntament de Capdepera, adoptada en l’Acord del Ple d’aprovació de la
plantilla de la corporació i del pressupost per a l’any 2002, en la sessió del dia 11
de març de 2002.

Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 20737
Resolució del director general de Patrimoni i Entitats Jurídiques
d’afectació al domini públic i adscripció a la Conselleria de
Benestar Social del tercer pis de l’edifici situat al carrer Lope de
Vega, núm. 3, de Palma (exp. 215/2002)
Vista la sol·licitud de la consellera de Benestar Social de data 1 d’octubre
de 2002;
Vista l’ordre d’inici del conseller de Presidència, de data 7 d’octubre de
2002;
Atès que la vigent Llei 6/2001, d’11 d’abril, de patrimoni de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 49, de 24 d’abril de
2001, m’atribueix, a l’empara de l’article 88 c, la facultat d’afectar al domini
públic i d’adscriure a la direcció general competent en matèria de patrimoni;
Per tot això,
RESOLC

2.Comunicar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Capdepera, al Ministeri
per a les Administracions Públiques i al Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors
i Tresorers d’aquesta comunitat autònoma.
3.Notificar que, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de
Govern en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la recepció de la
notificació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors des
de l’endemà de la recepció de la notificació. No obstant això, s’hi pot interposar
qualsevol altre recurs, sempre que es consideri procedent.
Palma, 14 d’octubre de 2002
El director general de Relacions Institucionals
Antoni Reinés i Pons

Primer. Mantenir l’afectació al domini públic del tercer pis de l’edifici
ubicat al carrer Lope de Vega, núm. 3, de Palma.
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Segon. Revocar a la Conselleria de Presidència l’adscripció de l’esmentat
immoble.

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Tercer. Adscriure l’esmentat espai a la Conselleria de Benestar Social.
Quart. Anotar aquesta adscripció a l’Inventari General de Béns i Drets de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Núm. 20693
Acord del Consell de Govern, de 30 d’agost de 2002, d’aprovació
del Pla estratègic de salut laboral de les Illes Balears
Entre les competències de la Conselleria de Treball i Formació del Govern

