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37134169-Z
36567140-S
18220499-Z
18227966-Y

TIC del cep Palma 1
Llengües estrangeres del cep Palma 2
Educació infantil cel cep de Manacor
Llengües estrangeres del cep de
Manacor
42954832-D TIC del cep Palma 2
42992908-C Educació secundària del cep Palma 2
41452654-F Educació secundària del cep d’Eivissa
Formentera
42969050-J TIC del cep d’Inca
42992946-N Educació infantil del cep d’Inca
43009148-E Educació infantil del cep Palma 2
18218230-E Educació secundària del cep Manacor
42988371-Z Educació infantil del cep Palma 1
43034614-G Convivència i organització escolar del
cep Palma 1
41500532-E Educació infantil del cep de Menorca
41737691-M Formació professional del cep de
Menorca
4860695-G
Educació secundària del cep de Menorca
42983274-T Formació professional del cep Palma 1
43013784-N Llengua catalana del cep Palma 2
19846999-T Educació Secundària del cep d’Inca
43014319-H Atenció a la diversitat del cep d’Inca
78213462-F Educació primària del cep de Manacor
42943492-P Educació secundaria del cep Palma 1
42957222-F Atenció a la diversitat del cep de
Manacor
43026670-H Educació infantil del cep d’Eivissa
Formentera
41442721- X Atenció a la diversitat del cep d’Eivissa
Formentera
41437376-R Educació primària del cep d’Eivissa
Formentera
42981775-L Educació primària del cep Palma 2
18220000-K Formació Professional del cep Palma 2
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 12793
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 19 de juny de
2007, de modificació de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 24 d’octubre de 2006, per la qual s’estableixen les normes per a la utilització de la indicació geogràfica ‘Illes Balears’
en vins de taula amb dret a la menció ‘vi de la terra’
L’article 4 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 24 d’octubre de 2006, per la qual s’estableixen les normes per a la utilització de la indicació geogràfica ‘Illes Balears’ en vins de taula amb dret a la menció ‘vi de la
terra’, estableix les varietats de raïm autoritzades per a l’elaboració del vi.
El 22 de març de 2007 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 de març de 2007,
per la qual es modifica la classificació de varietats de raïm autoritzades a les
Illes Balears, i s’hi inclou com a autoritzada la varietat de raïm ‘viognier’.
Atès l’interès que han manifestat els vinicultors de les Illes Balears per
incloure la varietat de raïm ‘viognier’ en l’elaboració de vi blanc amb la denominació vi de la terra Illes Balears, es considera necessari modificar l’Ordre de
la consellera d’Agricultura i Pesca de 24 d’octubre de 2006 en aquest sentit.
Per això, en virtut de l’autorització per dictar disposicions de desplegament de la normativa europea i estatal referida al sector vitivinícola que em concedeix el Decret 11/2002, de 25 de gener; a proposta de la Direcció General
d’Agricultura, i consultats els sectors afectats, dict la següent
ORDRE
Article únic

monestrell, sirà, ull de llebre i pinot noir.
Raïm blanc: chardonnay, macabeu, malvasia, moscatell d’Alexandria,
moscatell de gra menut, parellada, moll (prensal blanc), riesling, sauvignon
blanc i viognier.
Disposició final primera
D’acord amb l’article 32 de la Llei 24/2003, s’ha de comunicar aquesta
disposició al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè es publiqui en
el Butlletí Oficial de l’Estat i perquè es comuniqui a la Comissió de la Unió
Europea.
Disposició final segona
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores
Palma, 19 de juny de 2007
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Num. 12802
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 19 de juny de
2007 de 2007, de modificació de l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005, per la qual s’aprova el Reglament de la denominació d’origen Binissalem, del
seu Consell Regulador i del seu Òrgan de Control
La Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, en l’article 26 d disposa que és funció dels òrgans de gestió dels consells reguladors, en el marc del
reglament dels vins de qualitat produïts en una regió determinada (VQPRD),
establir per a cada campanya, segons els criteris de defensa i millora de la qualitat i dins els límits fixats pel reglament, els rendiments, els límits màxims de
producció i transformació, l’autorització de la forma i les condicions de reg, o
qualsevol altre aspecte de conjuntura que pugui influir en aquests processos. De
la mateixa manera es regula en l’article 6.3, lletra n, del Decret 49/2004, de 28
de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de
gestió i de control de denominació de qualitat.
L’article 26 b de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, disposa que correspon
als òrgans de gestió proposar el reglament del VQPRD, i també les possibles
modificacions. En el mateix sentit es regula en l’article 6.3, lletra a, del
Decret 49/2004, de 28 de maig.
El Decret 11/2002, de 25 de gener, d’autorització al conseller
d’Agricultura i Pesca per a l’aprovació de normativa en determinades matèries
vinícoles, l’autoritza per desplegar mitjançant ordres de la Conselleria la normativa europea i estatal referent a determinades matèries del sector vitivinícola
en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
L’article 8 del Reglament de la denominació d’origen Binissalem, del seu
Consell Regulador i del seu Òrgan de Control, que s’aprovà mitjançant l’Ordre
de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005, regula la producció màxima admesa per hectàrea i també els supòsits pels quals es poden
modificar aquests límits.
Atesa la sol·licitud que ha presentat el Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Binissalem, i tenint en compte que la decisió és condicionada per les condicions meteorològiques i agràries dels dies previs a la verema, a fi de no impedir que es desenvolupi amb normalitat, és necessari dotar el
Consell Regulador d’un sistema que permeti agilitar els tràmits i la presa de
decisions.
Per tot això, en virtut de l’autorització per dictar disposicions de desplegament de la normativa europea i estatal referida al sector vitivinícola que em
concedeix el Decret 11/2002, de 25 de gener; a proposta de la Direcció General
d’Agricultura, i consultats els sectors afectats, dict la següent

Es modifica l’article 4 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de
24 d’octubre de 2006, que queda redactat de la manera següent:
Article 4
Varietats de raïm autoritzades
Els vins designats amb la menció ‘vi de la terra Illes Balears’ han de procedir exclusivament de raïms de les varietats següents:
Raïm negre: manto negro, cabernet sauvignon, callet, fogoneu, merlot,
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ORDRE
Article únic
Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 del Reglament de la denominació
d’origen Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu Òrgan de Control, que
s’aprovà mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de
novembre de 2005, el qual queda redactat de la manera següent:
Article 8
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[…]
2. Aquest límit el pot modificar en determinades campanyes el Consell
Regulador, a iniciativa pròpia o a petició dels viticultors interessats, efectuada
abans de la verema, amb els assessoraments i les comprovacions necessaris previs. En cas que aquesta modificació es produeixi, no pot superar el 25 per cent.

26-06-2007

Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
El director gerent del Servei de Salut dels Illes Balears
Sergio Bertrán Damián

Disposició final primera
Palma, a 5 de juny de 2007.
D’acord amb l’article 32 de la Llei 24/2003, s’ha de comunicar aquesta
disposició al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè es publiqui en
el Butlletí Oficial de l’Estat i perquè es comuniqui a la Comissió de la Unió
Europea.

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

Disposició final segona
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores
Palma, 19 de juny de 2007

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 12522
Resolució del Director Gerent del Servei de Salut de les Illes
Balears per la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajuntament
de Marratxí a favor del Servei de Salut de l’immoble de propietat municipal situat en el terme municipal de Marratxí, terreny
de 6.100 m2 de superfície, amb una construcció de 857’38 m2,
que actualment ocupa el Centre de Salut de Muntanya, ubicat al
polígon de Son Ramonell, per a la seva ampliació i remodelació.
1.- La Llei de Salut 5/2003, de 4 d’abril descriu el Servei de Salut com ens
públic de caràcter autònom, dotat de personalitat jurídica i patrimoni propis i
amb plena capacitat per actuar en el compliment dels seus fins, al qual es confia la gestió dels serveis públics sanitaris amb caràcter assistencial de les Illes
Balears.
2.- L’article 38 de la Llei 6/2001 enumera com a forma d’adquirir béns els
traspassos de qualsevol administració pública i la Llei 3/1989 assenyala que els
béns adquirits per les entitats autònomes de la CAIB han de incorporar-se al seu
patrimoni.
3.- L’article 40 dels Estatuts del Servei de Salut dels Illes Balears assenyala que aquest pot adquirir béns i drets per qualsevol dels mitjans establerts en
l’ordenament Jurídic.
4.- L’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears, ha estat modificada mitjançant el Decret 37/2006, de 7 d’abril, creant-se, entre d’altres, la Zona
Bàsica de Salut de Muntanya (Marratxí).
Per això, i atès que l’Ajuntament de Marratxí està interessat en l’ampliació i remodelació del Centre de Salut de Muntanya, en data 27/02/2007 el ple de
l’Ajuntament va acordar, entre d’altres, aprovar l’expedient de cessió gratuïta
del Centre de Salut Camí de Muntanya al Servei de Salut dels Illes Balears,
organisme autònom de la Conselleria de Salut i Consum, als efectes de funcionament, manteniment i equipament, acordant la rectificació de l’acord plenari
de data 28/11/2006.
5.- Segons les certificacions aportades per l’Ajuntament la finca en qüestió es troba lliure de càrregues i gravamens, així com d’arrendaments i ocupants.
6.- La finca objecte de cessió és la núm. 14.675 i apareix inscrita a favor
de l’Ajuntament de Marratxí, per adjudicació, mitjançant escriptura de 2 d’abril
de 1992 davant el notari de Palma, Don Emilio Mulet Saez, que va motivar la
seva inscripció al foli 147, del tom 5.231 de l’Arxiu, llibre 289. Llinda al nord
amb vial un; Sud, amb torrent de Coa Negra; Est, camí; i Oest amb terrenys destinats a zona verda pública, lletra a, i en part amb terrenys destinats a zona de
serveis, lletra r.
Atès el que s’exposa i en virtut de les competències que m’atribueix la
Llei de Salut 5/2003, tinc a bé dictar la següent,
Resolució
Primer. Acceptar la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Marratxí a favor
del Servei de Salut, de l’immoble de propietat municipal, terreny de 6.100 m2
de superfície, amb una construcció de 857’38 m2, amb referència cadastral
5553610DD7855S0001RH, situat al terme municipal de Marratxí, polígon de
Son Ramonell, per a l’ampliació i remodelació del Centre de Salut Camí de
Muntanya.
Segon. El destí d’aquesta cessió gratuïta és el d’ampliació i remodelació
de l’edifici que actualment ocupa el Centre de Salut de Muntanya.
Respecte de la reversió dels béns cedits pel present acord, operarà allò
establert a l’article 111 del Reial decret 1372/86, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

Num. 12780
Resolució de la consellera de Presidència i Esports d’11 de juny
de 2007 de correcció d’errades observades a la Resolució de la
consellera de Presidència i Esports de 4 de maig de 2007 per la
qual s’adopten mesures provisionals en relació amb les activitats
de temps lliure infantils o juvenils
En el BOIB núm. 70, de 10 de maig, i amb núm. d’edicte 9201, es va
publicar la Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 4 de maig de
2007 per la qual s’adopten mesures provisionals en relació amb les activitats de
temps lliure infantils o juvenils. Una vegada publicada, s’hi han observat errades en alguns dels seus apartats.
L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la
rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l’òrgan que hagi dictat l’acte o la disposició.
Resolució
Atès tot això, resolc
1. Aprovar la rectificació de els errors següents detectats en la Resolució
esmentada.
— En la mesura primera, on diu:
«Aquestes regles s’han d’aplicar a les activitats de temps lliure que compleixin els requisits establerts en l’article 1.2 i 2 del Decret 129/2005 i no estiguin excloses d’acord amb l’article 4.
»Igualment, s’han d’aplicar aquestes regles a les activitats que s’ofereixin
en centres escolars docents, públics, privats o concertats, durant les vacances
escolars, per a persones menors d’edat, quan hi participin menys d’un 80% d’alumnes del centre o quan les activitats no les gestioni directament el centre escolar, per mitjà dels seus professors o, com a mínim, professors amb les titulacions
requerides per a cada cas per la normativa de l’administració educativa competent, sinó que ho faci una altra entitat.
»Durant la vigència d’aquestes mesures provisionals no s’exigirà el compliment dels requisits establerts quant al nombre i la formació de l’equip dirigent a les activitats de temps lliure següents:
»a) Les activitats que es fan amb persones menors d’edat amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que promouen o organitzen entitats, la raó social
de les quals sigui treballar amb aquests col·lectius, i que hi treballen de manera
continuada, sempre que les dirigeixin els educadors i en siguin els responsables
del desenvolupament.
»b) Qualsevol modalitat d’acampada, subjecta al que disposa el Decret
13/1986, de 13 de febrer, sobre ordenació dels campaments de turisme.
»c) Les concentracions esportives federades quan s’organitzin per fer
entrenaments esportius.
»d) Les activitats esportives d’aprofundiment o tecnificació d’una mateixa disciplina impartida per personal tècnic habilitat per la federació corresponent.
»e) Les activitats organitzades per les entitats esportives inscrites en el
Registre d’Entitats Esportives subjectes a la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de
l’esport de les Illes Balears.
»f) L’esport escolar fet en horari no lectiu durant el curs escolar d’acord
amb la normativa d’esports.
»g) Les activitats de formació no reglada, les de caràcter acadèmic de
reforç o ampliació d’estudis, que es facin en acadèmies, centres d’estudis o llocs
anàlegs amb finalitat exclusivament formativa.’
Hi ha de dir:
«Aquestes regles s’han d’aplicar a les activitats de temps lliure que compleixin els requisits establerts en l’article 1.2 i 2 del Decret 129/2005 i no esti-

