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Num. 19

la qualitat agroalimentària, es considera convenient modificar el sistema de provisió de l'esmentat lloc de treball.
Per tot l'anterior, de conformitat amb el que disposa l'article 33.2. de la
Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera d'Agricultura i Pesca i havent-ho considerat el Consell de Govern en la
sessió de dia 30 de gener de 2004,
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Palma, 30 de gener de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
La consellera d'Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

—o—

Article únic
Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 1 de l'article 5 del Decret
131/2003, de 30 de novembre, de creació de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària, que tendrà la redacció següent:

3.- D'altres disposicions

"Article 5
La direcció de l'Institut serà exercida per un cap de servei que, en l'exercici de les seves funcions, tendrà el tractament de director de l'Institut de
Qualitat Agroalimentària. Tendrà les atribucions següents:"

CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS

Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 30 de gener de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
La consellera d'Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

—o—
Num. 1702
Decret 11/2004, de 30 de gener, pel qual es modifica el
Reglament de la denominació d'origen Binissalem-Mallorca,
aprovat pel Decret 84/1990, de 20 de setembre
El Reial decret 1472/2000, de 4 d'agost, pel qual es regula el potencial de
producció vitícola, autoritza el cultiu i la vinificació de raïms de la varietat merlot a les Illes Balears. Com a conseqüència d'aquesta autorització, a la delimitació geogràfica de la denominació d'origen Binissalem-Mallorca, s'ha experimentat amb aquesta varietat, a fi de conèixer el seu comportament i l'adaptació
a les condicions mediambientals i edàfiques de la zona, així com les seves qualitats com a integrant dels vins protegits.
El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Binissalem-Mallorca,
ha valorat positivament aquestes experiències i aprovat per unanimitat, proposar a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la inclusió de la varietat merlot a l'elaboració de vins protegits amb la seva denominació.
Per a això, és necessari procedir a modificar el Reglament de la denominació d'origen Binissalem-Mallorca, aprovat pel Decret 84/1990, de 20 de
setembre, modificat pel Decret 79/1994, de 9 de juny; pel Decret 51/1995, de 18
de maig; pel Decret 148/1997, de 21 de novembre i pel Decret 130/2002, de 18
d'octubre.
Per l'anterior, a proposta de la consellera d'Agricultura i Pesca, consultats
els sectors afectats, i haver-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia
30 de gener de 2004
DECRET
Article únic
Es modifica l'article 5 punts 1 i 2, 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; pel Decret 148/1997, de 21 de novembre i pel
Decret 130/2002 ,de 18 d'octubre, que queda redactat de la manera següent :
"Article 5
1. 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,
sirà i merlot.
Blancs: moll o premsal blanc, parellada, macabeu, moscatell i chardonnay.
Es consideren com a principals les varietats manto negre, moll i moscatell
2. L'elaboració dels vins negres protegits es realitzarà a partir de raïms de
la varietat manto negre en un 50%, com a mínim. En aquests tipus de vins, l'ús
de les varietats cabernet sauvignon, sirà i merlot, es restringeix a un màxim d'un
30% per a cada una, mentre que en els vins blancs s'estableix un mínim d'un
70% dels raïms de les varietats moll o moscatell. L'elaboració d'escumosos es
realitzarà a partir de les varietats moll o premsal blanc (amb un mínim d'un
70%), parellada, macabeu i chardonay ".
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Num. 1589
Ordre de la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals de suplència d’alts càrrecs de la Conselleria de
Relacions Institucionals en els supòsits d’absència, malaltia o
vacant
L’article 32 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que els òrgans de l’Administració
de la comunitat autònoma s’han de substituir en els seves funcions, de manera
temporal, en els supòsits d’absència, de malaltia o de vacant, i que aquesta
suplència es pot establir per a un àmbit general.
Segons disposa l’article 33.1.a de la Llei 3/2003, de 26 de novembre, de
règim jurídic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de conformitat
amb el que estableix l’article 17 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
correspon al conseller designar la suplència dels òrgans directius de la conselleria.
Atès que, per assolir una operativitat millor, es considera necessari establir un règim de suplència per a un àmbit general en els casos d’absència, malaltia o vacant dels òrgans directius de la Conselleria, i d’acord amb el que preveuen els articles 32, 33 i 10.i de la Llei 3/2003, de 26 de novembre, de règim
jurídic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Article 1
1.En els supòsits d’absència, malaltia o vacant del titular de la Secretaria
General de la Conselleria de Relacions Institucionals, l’ha de suplir a tots els
efectes i per aquest ordre:
-- el titular de la Direcció General de Relacions Institucionals
-- el titular de la Direcció General de Relacions amb el Parlament i de
Coordinació Normativa
-- el titular de la Direcció General de Projectes i Coordinació
Departamental
-- el titular de la Direcció General de Comunicació
2.Segons l’ordre fixat, han d’exercir les funcions que per llei o per delegació tengui atribuïdes el secretari general suplert.
Article 2
1.En els supòsits d’absència, malaltia o vacant de qualsevol dels directors
generals de la Conselleria de Relacions Institucionals, els ha de suplir a tots els
efectes el titular de la Secretaria General d’aquesta Conselleria; en els casos
d’absència, malaltia o vacant d’aquest darrer, els ha de suplir el titular de la
direcció general que correspongui segons l’ordre fitxat en l’article anterior.
2.En els casos esmentats, el suplent ha d’exercir les funcions que per llei
o per delegació tengui atribuïdes el director general suplert.
Disposició final
Aquesta Ordre és efectiva a partir de l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 28 de gener de 2004
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals,
María Rosa Estaràs Ferragut

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 1722
Acord del Consell de Govern de dia 30 de gener de 2004, de resolució del requeriment formulat pel senyor Miquel Ramis
Martorell, batle president de l’Ajuntament de Muro, en nom i
representació d’aquest, contra el Decret 52/2003, de 16 de maig,
de modificació del Decret 4/1988, de 28 de gener, de declaració
del parc natural de l’Albufera de Mallorca, referent a modificar
la delimitació del parc natural.
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de Medi
Ambient, en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2004, adoptà, entre altres,
l’Acord següent:

