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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 1498
Decret 9/2002, de 25 de gener, pel qual s’autoritza la Universitat
de les Illes Balears a dur a terme contractacions de personal
docent, adaptades al que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats

La recent entrada en vigor de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, ha suposat una important alteració en el règim de contractació de
personal docent que no s’integra en els cossos docents universitaris i que
desenvolupa les seves tasques dins d’uns límits  temporals.

La nova Llei orgànica estableix, com a criteri general, que totes les
categories de personal  docent i investigador que estan incloses dins la secció
primera del capítol 1 del títol IX de la Llei han de ser contractats, en endavant,
sota formes de contractes de treball en règim laboral, i no com fins ara es duia a
terme, mitjançant  contractacions de serveis de tipus administratiu.

Aquest fet, juntament  amb la circumstància que la Llei orgànica ha de ser
objecte d’un proper desplegament legislatiu per part de totes les administracions
educatives dins dels seus respectius àmbits de competència, mentre no es
desplegui l’article 48 de l’esmentada Llei 6/2001 i per tal que la Universitat de
les Illes Balears pugui dur a terme les contractacions de professorat associat que
siguin necessàries per a una adequada prestació del servei públic educatiu
universitari;

Per això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern a la sessió de 25 de gener de 2002,

DECRET

Article 1

Mentre no es desplegui el règim de personal docent i investigador contractat
de les universitats, d’acord amb el que disposa l’article 48 de la nova Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, s’autoritza la Universitat de les Illes Balears
perquè, després de comunicar-ho i justificar-ne la necessitat a la Conselleria
d’Educació i Cultura, pugui contractar  professors associats a temps parcial
d’acord amb els procediments, normes, categories i retribucions establerts en els
reials decrets 898/1995, 1086/1989 i successives modificacions, i en els Estatuts
de la universitat. En qualsevol cas, la contractació ha de ser en règim laboral.
S’exclouen d’aquesta excepcionalitat els professors associats als quals sigui
d’aplicació la disposició transitòria cinquena de la Llei orgànica.

Article 2

S’autoritza el conseller d’Educació i Cultura per dictar els actes i les
disposicions de desplegament  d’aquest Decret.

Disposició final

Aquest Decret comença a vigir el dia que es publiqui 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

— o —-

Núm. 1506
Decret 12/2002, de 25 de gener, sobre percepció d’indemnitzacions
per les despeses de desplaçament, manutenció i assistència a les
sessions del Consell Escolar de les Illes Balears

El Consell Escolar de les Illes Balears és l’organisme superior de consulta
i de participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament
no universitari a les Illes Balears, el qual va ser creat per la Llei 9/1998, de 14 de
desembre, dels consells escolars de les Illes Balears, que va ser modificada per
la Llei 11/2000, de 23 de desembre.

Atès que les lleis esmentades preveuen que els membres del Consell

Escolar de les Illes Balears tenen dret a la percepció d’indemnitzacions per
despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions;

Atès que les reunions del Consell Escolar de les Illes Balears es poden dur
a terme a qualsevol de les illes;

Atès que les persones que exerceixen els càrrecs de president, vicepresident
i secretari, a més dels membres del Consell Escolar de les Illes Balears expressament
comissionats a l’efecte, poden realitzar sessions de treball específiques dins i fora
de les Balears;

Per tot això, a proposta del consellers d’Educació i Cultura i d’Hisenda i
Pressuposts, i havent-ho considerat prèviament el Consell de Govern en la sessió
de 25 de gener de 2002,

DECRET

Article 1

L’import de les indemnitzacions que han de percebre els membres del
Consell Escolar de les Illes Balears en l’exercici de les seves funcions són les
següents:

a) Indemnitzacions per assistència a les reunions dels diferents òrgans de
funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, convocades
reglamentàriament: 30,05 euros (5.000 PTA).

b) Indemnització per desplaçament a aquestes reunions, que inclou la
quantia del bitllet de vaixell o avió —d’anada i tornada—, els desplaçaments des
del domicili particular al lloc d’embarcament, i des del lloc de desembarcament
fins a la seu de la reunió, amb el retorn corresponent; tenen condició de quantitat
de màxim i se satisfaran un cop justificada la despesa mitjançant la presentació
dels bitllets i factures:

Lloc de la reunió del CEIB

Lloc de partida
dels membres
del CEIB Mallorca Menorca Eivissa Formentera

Mallorca 140 euros 140 euros 186 euros
(23,294,04 pta) (23,294,04 pta) (30.947,79 pta)

Menorca 140 euros 215 euros 255 euros
(23,294,04 pta) (35.772,99 pta) (42.428,43 pta)

Eivissa 140 euros 215 euros 45 euros
(23.294,04 pta) (35.772,99 pta) (7.487,37 pta)

Formentera 186 euros 255 euros 45 euros
(30.947,79 pta) (42.428,43 pta) (7.487,37 pta).

c) Quilometratge: desplaçament amb vehicle propi dels membres que es
traslladin de la part forana de Mallorca per assistir a aquestes reunions: 0,2 euro/
km (34 PTA).

El president, el vicepresident o els membres del Consell Escolar de les Illes
Balears poden percebre les indemnitzacions previstes sempre que actuïn en
representació d’aquest organisme i hagin d’assistir a qualsevol lloc a reunions
específiques en funció del seu càrrec.

Per tenir dret a percebre indemnitzacions pels conceptes prevists en els
apartats a), b) i c) d’aquest article, és necessari un certificat expedit pel secretari
del Consell Escolar de les Illes Balears, amb el vistiplau de la Presidència, que
acrediti l’assistència dels membres a les reunions convocades reglamentàriament.
La certificació pel pagament de les indemnitzacions que es preveuen en l’apartat
b) d’aquest article, emesa d’acord amb el model que s’inclou en l’annex del
Decret, requeix a més que l’interessat justifiqui prèviament la despesa realitzada.

La percepció de les indemnitzacions que es preveuen en aquest Decret és
incompatible amb qualsevol altra indemnització que, pel mateix concepte, pugui
percebre el personal al servei de les administracions públiques que pugui ser
membre del Consell Escolar de les Illes Balears.

Article 2

Si, com a conseqüència de la reunió, els membres del Consell Escolar de
les Illes Balears desplaçats dels seus llocs de residència es veuen obligats a
realitzar despeses de manutenció seran indemnitzats amb 21,03 euros (3.500
PTA).

Article 3

Les quantitats establertes en aquest Decret s’han d’actualitzar anualment,
de la mateixa manera que les indemnitzacions per raó del servei que perceben els
funcionaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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Disposició final

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

__________________ quilòmetres ________________________ PTA

__________________ 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

Article únic

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

— o —-

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


