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la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, aquest Decret, la normativa de
la UIB i la legislació laboral vigent, amb exclusió de la figura d’ajudant.
Disposició transitòria segona
Els ajudants que, d’altra banda, estiguin en possessió del títol de doctor,
poden ser contractats com a professors ajudants doctors per la Universitat de les
Illes Balears, sense que els sigui d’aplicació el que disposa l’article 50 de la Llei
6/2001 d’universitats, sobre la seva desvinculació de la UIB durant dos anys.
Disposició transitòria tercera.
Els professors associats que, a l’entrada en vigor de la Llei 6/2001,
d’universitats, estiguin contractats com a tals a la Universitat de les Illes Balears,
poden romandre en la mateixa situació fins a la finalització dels actuals
contractes, d’acord amb la legislació que se’ls aplicava. Fins i tot, els contractes
es poden perllongar més de quatre anys, comptadors des de l’entrada en vigor de
l’esmentada Llei 6/2001, d’universitats.
Disposició transitòria quarta.
La Universitat de les Illes Balears pot contractar, de forma interina i
provisional, i a través d’una contractació temporal, professors ajudants doctors
i professors col·laboradors que no compleixin el requisit de l’acreditació, al qual
es refereixen els articles 50 i 51 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, mentre l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears,
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o les altres agències
autonòmiques, amb les quals l’Agència de Qualitat de les Illes Balears tengui
acords de col·laboració específica sobre el tema de l’acreditació, no formalitzin
l’acreditació d’aquest professorat contractat.
Disposició transitòria cinquena
Per a la renovació dels contractes del personal docent i investigador
contractat d’acord amb aquest Decret, la Universitat de les Illes Balears pot
aplicar, entre altres criteris, els resultats de l’avaluació que la universitat fa al
professorat.
Disposició addicional primera.
La Conselleria d’Educació i Cultura, a través de la Direcció General
d’Universitat, crearà un registre del personal docent i investigador contractat per
la UIB. En aquest sentit, la Universitat de les Illes Balears ha de comunicar
periòdicament la relació dels professors amb les baixes i les altes que anualment
hi podria haver.
Disposició addicional segona.
La Universitat de les Illes Balears ha de mantenir actualitzades i registrades
les dades relatives als seus professors contractats, per poder estendre els
corresponents fulls de serveis.
Disposició addicional tercera
Els contractes del personal docent i investigador contractat de la UIB s’han
de formalitzar d’acord amb el model que a aquest efecte, i amb caràcter específic,
aprovi la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb el que estableixi la Llei 6/
2001, de 21 de desembre, d’universitats, aquest Decret, la normativa de la UIB
i la legislació laboral vigent.
Disposició addicional quarta.
La Conselleria d’Educació i Cultura pot, d’acord amb la Universitat de les
Illes Balears, desenvolupar la figura de professor contractat doctor, amb la
creació de diverses categories de professorat en funció de les necessitats docents
i investigadores de la UIB, i en el marc de les previsions pressupostàries.
Disposició derogatòria
Queda derogat el 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.
Disposició final primera.
S’autoritza la Conselleria d’Educació i Cultura a dictar totes les disposicions
que siguin necessàries per aplicar i desenvolupar aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 d’agost de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

ANNEX SOBRE LES RETRIBUCIONS DE LES DIVERSES FIGURES
LABORALS DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.
De les retribucions de les diverses figures laborals de professorat
1. El sou base anual, sense incloure els costs de la Seguretat Social, de les
diverses figures del personal docent i investigador contractat no pot excedir les
quantitats globals que a continuació, s’enumeren :
a) Ajudants: 14.378,97 euros de sou base anual
b) Professors ajudants doctors: 19.730,12 euros de sou base anual
c) Professors col·laboradors: 25.729,94 euros de sou base anual
d) Professors contractats doctors: 28.717,58 euros de sou base anual
e) Professors associats:
- de 6 hores: 6.556,40 euros de sou base anual
- de 4 hores: 4.371,32 euros de sou base anual
- de 3 hores: 3.278,34 euros de sou base anual
2. La retribució dels professors emèrits, en còmput anual, sumada a la seva
pensió de jubilació, en el còmput anual, no pot superar la retribució anual
corresponent al cos al qual pertanyia quan es van jubilar.
3. La retribució anual dels professors visitants ha de ser determinada en
cada cas per la Universitat de les Illes Balears, però el sou base mensual no pot
excedir els 2.864,78 euros.
4.Les retribucions de les diverses figures laborals del personal docent i
investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears poden incrementarse anualment, d’acord amb la puja oficial que aprovi el Govern de les Illes
Balears, per al conjunt dels funcionaris de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la normativa de la UIB i el conveni col·lectiu.
— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA
Núm. 16160
Decret 105/2002, de 2 d’agost, pel qual es modifiquen els decrets
32/2002, de 8 de març, de creació de l’Institut de Recerca i
Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears i el 131/2001, de
30 de novembre, de creació de l’Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears.
L’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears fou
creat pel Decret 32/2002, de 8 de març. L’article 6 de l’esmentat Decret, preveu
que el director de l’Institut serà nomenat lliurement pel conseller competent en
matèria de personal, amb nivell assimilat al de cap de servei i amb les
característiques establertes en la corresponent relació de llocs de treball.
Per raó d’economia administrativa i d’eficàcia la Conselleria d’Agricultura
i Pesca considera que la plaça de director de l’Institut no té perquè estar prevista
en la relació de llocs de feina sinó que les seves funcions poden ser atribuïdes a
un dels caps de departament o de servei de la pròpia Conselleria.
D’altra banda, la disposició addicional primera faculta el conseller
d’Agricultura i Pesca per dictar tots els actes i disposicions que siguin necessaris
per al desenvolupament del Decret, tenint en compte que pot haver-hi actes que
afectin a personal, cal que també es faculti el conseller d’Interior.
Així mateix, resulta necessari modificar el Decret 131/2001 de creació de
l’Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears, pel que fa al règim de
substitució del director de l’Institut per adaptar-lo a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Per això, 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 del conseller
d’Agricultura i Pesca i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de
2 d’agost de 2002
DECRET
Article primer
Es realitzen les modificacions següents del Decret 32/2002, de 8 de març,
de creació de l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (IRFAP).
Primera. L’article 6 tindrà la redacció següent:
“Article 6
Director
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Correspon al director de l’Institut exercir-ne la representació, i elaborar-ne
i executar-ne els plans d’objectius.
Serà nomenat pel conseller d’Agricultura i Pesca, prèvia conformitat de
l’interessat, entre un dels caps de departament o de servei adscrits a la Conselleria.
El funcionari nomenat tindrà, en l’exercici de les seves funcions i en les
relacions exteriors de la Conselleria, el tractament de director de l’Institut de
Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears.”
Segona. La disposició addicional primera tindrà el contingut següent:
“Disposició addicional primera
Es faculta el conseller d’Agricultura i Pesca i el d’Interior per dictar tots els
actes i les disposicions que siguin necessaris per al desenvolupament d’aquest
Decret, la dotació de mitjans personals i materials, i la posada en funcionament
de l’Institut.”
Article segon
Es suprimeix l’apartat segon de l’article 5 del Decret 131/2001, de 30 de
novembre, de creació de l’Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes
Balears.
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Palma, 2 d’agost de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé
— o —-

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 16164
Decret 108/2002, de 2 d’agost, pel qual es nomena la Sra. Yolanda
Serrano Moreno directora del Gabinet Tècnic del president
L’article 19.12 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, disposa que correspon al Consell de Govern el nomenament i la
separació dels alts càrrecs de l’Administració de la comunitat autònoma.
Atès això, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat
el Consell de Govern a la sessió de 2 d’agost de 2002,

Disposició final

DECRET

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 d’agost del 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé
— o —Núm. 16162
Decret 106/2002, de 2 d’agost, pel qual s’autoritza al conseller
d’Agricultura i Pesca per dictar disposicions reglamentàries en
matèria de denominacions de qualitat de productes
agroalimentaris.
En el marc de la política agrària comuna, les denominacions de qualitat dels
productes agroalimentaris estan regulades en una sèrie de reglaments comunitaris
d’aplicació directa, algun dels quals ha estat desenvolupat per normativa estatal.
D’altra banda, dins de l’àmbit de la competència exclusiva que, en matèria
de denominacions d’origen i altres indicacions de procedència dels productes, li
atorga l’article 10.39 de l’Estatut d’autonomia, correspon a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, l’exercici de la potestat legislativa i reglamentària i, per tant,
regular i controlar les denominacions de qualitat dels productes agroalimentaris
en el seu àmbit territorial.
Tenint en compte que, d’acord amb l’article 38.1 de la Llei 4/2001 de 14
de març, del Govern, la potestat reglamentària l’ostenta el Govern, i en virtut del
disposat en el punt 2 de l’esmentat article, els consellers poden dictar disposicions
reglamentàries quan els autoritzi una llei o un decret, es considera convenient,
autoritzar el conseller d’Agricultura i Pesca, per tractar-se d’una matèria pròpia
del seu departament, per dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament
i aplicació de la normativa comunitària i estatal en matèria de denominacions de
qualitat dels productes agroalimentaris, a l’objecte que el procediment tant per
reconèixer noves indicacions protegides com per adaptar les ja existents, sigui
més àgil, la qual cosa redundarà en benefici dels productors i dels potencials
consumidors.
Per tot l’anterior, a proposta del conseller d’Agricultura i Pesca, i haventho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 2 d’agost de 2002
DECRET
Article únic
S’autoritza el conseller d’Agricultura i Pesca, per desenvolupar mitjançant
ordre la normativa de denominacions de qualitat dels productes agroalimentaris.
Disposició final
El present Decret entra en vigor el dia següent al de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article únic
Es nomena la Sra. Yolanda Serrano Moreno directora del Gabinet Tècnic
del president.
Disposició final
Aquest Decret esdevindrà efectiu el mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 d’agost de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Antoni Garcías i Coll
— o —Núm. 16163
Decret 107/2002, de 2 d’agost, pel qual es disposa el cessament de
la Sra. Maria Rosselló Martorell com a directora del Gabinet
Tècnic del president
L’article 19.12 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, disposa que és competència del Consell de Govern el nomenament i la
separació dels alts càrrecs de l’Administració.
Per això, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el
Consell de Govern a la sessió de 2 d’agost de 2002,
DECRET
Article únic.
Es disposa el cessament de la Sra. Maria Rosselló Martorell en el càrrec de
directora del Gabinet Tècnic del president, tot agraint-li els serveis prestats.
Disposició final.
Aquest Decret produirà efectes el mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 d’agost de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Antoni Garcías i Coll
— o —-

