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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA
Núm. 23956
Decret 139/2002, de 22 de novembre, pel qual es regula el procés
electoral per a la renovació dels membres dels consells reguladors
de les denominacions de qualitat agroalimentària
La Llei 25/1970, de 2 de desembre, de l’Estatut de la vinya, del vi i dels
alcohols, configura els consells reguladors com a òrgans rectors de les
denominacions d’origen, i el Reglament per a la seva execució aprovat pel Decret
835/1972, de 23 de març, disposa, en establir la constitució d’aquests consells, que
els càrrecs de vocals s’han de renovar cada quatre anys, i que poden ser reelegits.
Les eleccions per a la renovació de vocals dels consells reguladors de les
denominacions de qualitat agroalimentària d’àmbit territorial exclusiu de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb els seus decrets de creació,
s’han duit a terme seguint el procediment fixat per l’Estat en el Reial decret 2004/
1979, de 13 de juliol, i en la normativa de desplegament d’aquest, per a aquelles
denominacions l’àmbit territorial de les quals supera el d’una comunitat autònoma.
Aquesta aplicació ha posat de manifest la necessitat d’adoptar una regulació
pròpia per a aquests processos electorals a fi d’ajustar-la a les seves circumstàncies
específiques i que, al mateix temps, resulti més àgil i adequada.
Aquest Decret regula els aspectes bàsics del procés electoral per a la
renovació dels vocals dels consells reguladors de les denominacions de qualitat
agroalimentària, que afectin l’àmbit territorial exclusiu d’aquesta comunitat, i
difereix a les convocatòries de les eleccions corresponents la regulació d’aspectes
més particulars com ara la determinació dels censos i subcensos, els vocals a elegir
o el calendari electoral.
D’altra banda, recull el fet insular de la nostra comunitat autònoma, ja que
mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències al Consell
Insular de Menorca i al d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia,
pesca i artesania, van ser transferides als consells insulars de Menorca i Eivissa
i Formentera les competències executives en matèria de denominacions de
qualitat agroalimentària.
El Decret s’estructura en quatre capítols: el primer conté les normes
electorals generals; el segon està referit a l’administració electoral, constituïda per
les juntes electorals de les denominacions i per les meses electorals; el tercer està
dedicat als censos electorals; el quart, al procediment electoral.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura i Pesca, consultats el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i els sectors afectats, havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 22 de novembre de 2002,
DECRET
CAPÍTOL I
NORMES ELECTORALS GENERALS
Article 1
Objecte
1. Aquest Decret té per objecte regular el procés electoral per a la constitució
inicial dels consells reguladors i la renovació dels seus membres de les
denominacions de qualitat agroalimentària que afectin l’àmbit territorial exclusiu
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Als efectes d’aquest Decret, s’entén per denominacions de qualitat les
denominacions d’origen, les denominacions específiques i les denominacions
genèriques de productes agroalimentaris.
Article 2
Durada del mandat electoral
1. La durada del mandat dels vocals, titulars i suplents dels consells
reguladors és d’un màxim de 4 anys, i poden ser reelegits.
2. Aquest termini començarà a comptar de l’endemà de la seva proclamació,
segons el calendari establert en la convocatòria.
3. El mandat del president, vicepresident i dels vocals proclamats d’acord
amb el que disposa el punt 2, de l’article 6è, expira alhora que els vocals d’aquest,
i poden ser reelegits, tot això sense perjudici de les causes previstes als reglaments
de cada denominació.
Article 3
Convocatòria
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Tres mesos abans que finalitzi el mandat dels vocals dels consells reguladors,
el conseller d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears o l’òrgan
corresponent dels consells insulars amb atribucions en matèria d’agricultura, ha
de convocar les eleccions.
En la convocatòria s’ha de determinar el calendari electoral específic al que
s’han d’ajustar els processos electorals, com també les regles aplicables a aquests.
Finalitzat el mandat i, en tot cas, durant el procés electoral, els membres dels
consells reguladors han d’actuar en funcions, i poden realitzar únicament actes de
tràmit o de gestió ordinària. La seva comesa conclou amb la presa de possessió dels
nous vocals.
Article 4
Electors
1. Poden ser electors els titulars que, abans de la data d’entrada en vigor de
la convocatòria, es trobin degudament inscrits i amb activitat en algun dels censos
dels consells reguladors, en ple ús dels seus drets civils i que no hagin estat
sancionats per resolució ferma amb la suspensió de la seva inscripció en el
Registre corresponent.
2. En el cas que els titulars inscrits no siguin persones físiques, per exercir
el seu dret al vot, i amb l’objecte de demostrar la identificació de la persona física
que l’ha d’exercir en nom i representació d’ells, és necessari que aquesta aporti
a la mesa electoral, a més del document acreditatiu de la identitat, un certificat
acreditatiu de l’acord pel qual conforme a les normes corresponents, va ser
designat per exercitar l’esmentat dret.
El certificat ha de quedar en poder de la mesa electoral, que l’ha d’adjuntar
a l’acta d’escrutini.
3. En el cas que un mateix titular figuri inscrit en més d’un cens, pot ser
elector en cada un d’ells.
Article 5
Elegibles
1. Són elegibles com a vocals del consell regulador els titulars inscrits que
reuneixin els requisits per ésser elector i no estiguin sotmesos a les causes
d’inelegibilitat previstes en la normativa del règim electoral general.
2. En el cas que un mateix titular figuri inscrit en més d’un cens, només pot
ser elegible per un. En cap cas pot tenir doble representació en el consell regulador.
3. En el cas de titulars inscrits, que no siguin persones físiques, el candidat
a vocal és el titular mateix, que de resultar elegit, ha d’estar representat en el
consell regulador per una persona física que ha d’acreditar l’esmentada representació
mitjançant un document fefaent o un poder notarial atorgat a l’efecte.
Article 6
Sistema electoral
1. El sistema electoral aplicable és el de caràcter majoritari, i resulten elegits
aquells candidats que obtenguin un major nombre de vots fins a cobrir el nombre
de vocals prevists en cada cens o subcens.
2. Els candidats que no resultin elegits, d’acord amb el nombre de vots
obtinguts s’han de considerar i proclamar vocals del consell regulador en
substitució d’aquells que siguin baixa, d’acord amb el previst en aquest Decret i
en els reglaments de cada denominació de qualitat. La proclamació d’aquests
reserves queda supeditada al fet que no hi hagi suplent del vocal que sigui baixa.
3. En la respectiva convocatòria de cada procés electoral s’ha de fixar la
representació per sectors, com també el nombre de vocals corresponent a cada
cens o subcens, d’acord amb les composicions previstes en les normes de
funcionament.
CAPÍTOL II
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL
Article 7
Òrgans
A fi de vetllar per la transparència i l’objectivitat del procés electoral i pel
principi d’igualtat, com també de garantir els principis de sufragi lliure, directe i
secret, s’estableix una administració electoral constituïda per:
a) La junta electoral de la denominació.
b) Les meses electorals.
Article 8
Junta electoral de la denominació
1. La junta electoral de la denominació (JED) és l’òrgan superior de
l’administració electoral de cada procés electoral i en ella hi han d’estar representats
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els diversos sectors que hi concorren i el personal de l’administració competent
en matèria de qualitat agroalimentària en el seu àmbit territorial.
2. La JED té les funcions següents :
a) Organitzar, coordinar i vigilar el compliment del procés electoral.
b) Ordenar la publicació de les llistes d’electors inscrits en els registres de
les denominacions, i l’exposició d’aquestes en els llocs que es determinin en
l’ordre de convocatòria.
c) Realitzar la recepció de les candidatures a vocals del consell regulador.
d) Determinar el nombre i la ubicació de les meses electorals, designar els
components de les meses electorals i realitzar la comunicació als interessats.
e) Resoldre les consultes, les queixes, les reclamacions i els recursos que
plantegin els consells reguladors, els electors, els candidats i els membres de les
meses electorals.
f) Revocar, d’ofici o a instància de part, les decisions de les meses electorals.
g) Aprovar els models oficials de sobres i paperetes, d’actes de constitució
de meses electorals i d’escrutini, i altres models oficials de documentació
electoral.
h) Corregir les infraccions que es produeixin en el procés electoral.
i) Realitzar la proclamació definitiva dels candidats, dels vocals electes i
dels vocals reserves.
j) Totes aquelles altres que per al normal desenvolupament del procés
electoral expressament li fossin delegades per l’òrgan competent en matèria de
qualitat agroalimentària en el seu àmbit territorial.
Article 9
Composició i seu de les juntes electorals
Les juntes electorals de les denominacions han d’estar formades per:
- Un president, que ha de designar l’òrgan convocador del procés electoral.
- Vocals:
- Un representant de cada una de les organitzacions professionals agràries,
d’unions de cooperatives agràries i d’associacions empresarials representatives
del sector, i amb implantació al territori insular on estigui ubicada la denominació
de qualitat, d’entre els proposats per les esmentades entitats.
- Dos funcionaris, que ha de designar l’òrgan competent en matèria de
qualitat agroalimentària en el seu àmbit territorial. Un d’ells ha d’exercir la funció
de secretari.
- Un representant del consell regulador de la denominació.
El president i els vocals han de tenir un suplent.
Cap membre, titular o suplent de les juntes electorals pot presentar-se com
a candidat a vocal del consell regulador.
En l’ordre de convocatòria s’ha de determinar la seu de la junta electoral de
la denominació.
Article 10
Designació dels membres de les juntes electorals
1. La designació dels membres, tant titulars com suplents, de les juntes
electorals de la denominacions, l’ha d’efectuar, d’acord amb el calendari electoral, l’òrgan convocador mitjançant una resolució que s’ha de fer pública en els
taulers d’anuncis centrals on tenguin la seu les esmentades juntes.
2. El mandat dels membres de les juntes electorals conclou una vegada
constituïts els consells reguladors i nomenats el president i el vicepresident.
Article 11
Meses electorals
1. Són els òrgans encarregats de presidir les votacions, realitzar l’escrutini,
publicar els resultats i vetllar per la puresa del sufragi.
2. Estan integrades per un president i dos vocals, i és la JED la que els
designarà d’entre el personal adscrit a l’òrgan convocador. De la mateixa manera
s’han de designar dos suplents per a cada un d’ells.
3. Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris. No
poden exercir-los aquelles persones que es presentin com a candidats. Una vegada
realitzada la designació, ha de notificar-se als interessats, els quals poden al·legar
davant la JED una causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar el
càrrec. La JED ha de resoldre sobre aquesta sense ulterior recurs. Els terminis per
al·legar i per resoldre s’han de determinar en el calendari que fixi l’ordre de
convocatòria de les eleccions.
4. Els candidats que concorrin a les eleccions poden nomenar un interventor
per mesa.
Article 12
Nombre de meses electorals
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1. El nombre i la ubicació de les meses electorals s’han de fixar en cada
convocatòria.
2. En el supòsit que diverses eleccions es facin en un mateix dia, les meses
electorals poden ser comunes per a totes o per diverses d’elles.
3. A cada mesa electoral s’ha d’instal·lar una urna per a cada un dels censos
o subcensos existents de cada denominació de qualitat.
CAPÍTOL III
CENS ELECTORAL
Article 13
Elaboració del cens
El cens electoral, l’ha d’elaborar cada consell regulador i ha d’estar
constituït per tots i cada un dels titulars inscrits en els corresponents registres,
segons la normativa vigent sobre això, i amb activitat en el moment de la
convocatòria de les eleccions.
Article 14
Exposició dels censos
1. Cada consell regulador ha de trametre a la JED, en un termini de 10 dies
des de la convocatòria de les eleccions, els censos i subcensos corresponents, i
després de les comprovacions que estimi oportunes, la JED els ha de diligenciar
amb la signatura del secretari i el vistiplau del president, i n’ha d’ordenar
l’exposició a la seu del consell regulador corresponent, a la de la JED i en aquells
altres llocs que poguessin establir-se en l’ordre de convocatòria.
2. En aquestes llistes provisionals, agrupades en els diferents censos i/o
subcensos, han de figurar el nom, els llinatges, l’adreça i el número del document
nacional d’identitat si es tracta d’una persona física, i la raó social, el domicili i
el CIF, si el titular inscrit no és una persona física.
3. El termini d’exposició dels censos provisionals és de 10 dies. Durant
aquest període s’hi poden presentar reclamacions i recursos davant la JED, que han
de ser resolts en un termini màxim de 5 dies des de la presentació.
4. Transcorreguts els terminis anteriors, i una vegada resoltes les reclamacions
i els recursos presentats, s’han d’exposar els censos definitius, en els mateixos
llocs en què es van exposar els provisionals.
CAPÍTOL IV
PROCEDIMENT ELECTORAL
Article 15
Candidats
1. El sistema d’elecció és mitjançant llistes obertes per a cada cens o subcens
dels sectors integrants del consell regulador de la denominació de qualitat en les
quals es convoquin eleccions.
2. Poden ser candidats els titulars que figurin en els censos definitius, i que
presentin la voluntat de concórrer a les eleccions.
3. Cada ha de comptar amb un candidat titular i facultativament amb un
candidat suplent.
4. Cap inscrit no es pot presentar en més d’una llista de vocals. Si ho fes,
només s’ha de considerar vàlida la primera candidatura presentada.
Article 16
Presentació de les llistes de candidats
1. Les candidatures per a l’elecció de vocals a cada un dels censos o
subcensos de cada consell regulador s’han de presentar mitjançant una sol·licitud
d’acceptació de candidatures davant la JED, en què han de figurar, a efecte de
notificacions, el nom, els llinatges, el DNI i l’adreça dels candidats titulars, i dels
suplents, si n’hi ha, si són persones físiques, i la raó social, el CIF i el domicili si
no ho són.
2. Cada candidatura s’ha d’acompanyar, a més, de:
- Declaració jurada del candidat titular i del suplent, si n’hi has, que confirmi
que no incorren en cap causa d’inelegibilitat.
- En el cas que el candidat no fos una persona física, s’hi ha d’adjuntar
l’acord d’acceptació per l’òrgan de govern o rector en què figurin les dades
personals del representant d’aquesta.
3. El termini de presentació de candidats s’ha de fixar en cada convocatòria.
4. La secretaria de la JED ha d’estendre una diligència en què faci constar
la data i l’hora de presentació de cada llista, i n’ha d’expedir un rebut. A cada una
se li ha d’assignar un número correlatiu amb l’ordre de presentació.
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Article 17
Proclamació de candidatures
1. Finalitzat el termini de presentació, les candidatures queden proclamades
provisionalment, llevat de causa d’inelegibilitat o de no inclusió en el cens dels
candidats, circumstància que, denunciada o apreciada per la JED, en suposa
l’exclusió.
2. Una vegada proclamades provisionalment les candidatures, la JED n’ha
d’acordar l’exposició a la seu d’aquesta i a la del consell regulador corresponent,
durant un termini mínim de cinc dies.
3. Exposades les diverses candidatures, poden presentar-se reclamacions
davant de la JED, la resolució de la qual pot recorre’s davant de l’òrgan competent
en matèria de qualitat agroalimentària.
4. El termini per presentar reclamacions i recursos és el mateix que el
d’exposició pública, i la resolució s’ha de fer en un termini màxim de tres dies des
de la presentació.
5. Transcorreguts aquests terminis, la JED ha de proclamar definitivament
les candidatures, i n’ha d’acordar l’exposició a la seu pròpia i a la del consell
regulador corresponent.
6. En el supòsit que es presentin a les eleccions, per a un cens o subcens,
un nombre de candidats igual o inferior al nombre de vocals a elegir, aquests han
de ser proclamats vocals electes per la JED, sense necessitat que continuï el procés
electoral per a aquest cens o subcens.
Article 18
Campanya electoral
1. La campanya electoral comença a partir del dia assenyalat en la
convocatòria i finalitza a les zero hores del dia immediatament anterior al de la
votació. Des d’aquell moment no es pot realitzar propaganda de cap gènere a favor
de cap candidatura.
2. L’òrgan que convoca pot realitzar durant el període electoral una
campanya de caràcter institucional destinada al foment del vot i informar els
electors de la data de la votació, del procediment i dels requisits per votar, sense
influir en cap cas en l’orientació del vot.
Article 19
Sobres i paperetes
1. La junta electoral de la denominació ha d’ordenar la confecció dels
models oficials de paperetes i sobres, d’acord amb les condicions generals
establertes en aquest Decret i en les condicions particulars que s’estableixin en la
convocatòria; assegurar-ne la disponibilitat, i fer-les arribar a les meses electorals
2. Els sobres de les eleccions han de ser de color blanc, i hi ha de figurar
impresa la llegenda «eleccions al consell regulador» seguida del procés electoral
del qual es tracti.
3. Les paperetes de cada cens o subcens han de ser de color blanc, impresos
per una cara, i hi han de figurar com a mínim les dades següents:
- L’encapçalament, en el qual ha de figurar la llegenda amb el procés
electoral del qual es tracti i el cens o subcens al qual pertanyen els candidats.
- La llista amb els candidats, en què han de figurar per ordre alfabètic els
llinatges i el nom dels candidats o el nom de la raó social, si no són una persona
física. Al costat d’aquests, hi ha de figurar les mateixes dades dels candidats
suplents, precedits de la llegenda «suplent».
- El nom de cada candidat titular ha d’anar precedit d’un requadre en el qual
el votant ha de marcar amb una creu el candidat o els candidats als quals atorga
el vot.
- Al peu de la papereta ha de figurar una llegenda amb el nombre màxim de
candidats titulars a elegir segons la representativitat del cens o subcens del consell
regulador.
Article 20
Vot per correu
Els electors, sense necessitat de justificació de causa, poden emetre el vot
per correu, sol·licitant-ho prèviament a la JED, si compleixen els requisits
següents:
a) La sol·licitud pot presentar-se a partir de la data d’exposició dels censos
definitius i fins el desè dia anterior al de la votació.
b) La sol·licitud ha de formular-se personalment davant de la secretaria de
la JED, que ha d’exigir al sol·licitant l’exhibició del document nacional d’identitat.
c) Quan els titulars inscrits no siguin persones físiques, la sol·licitud l’ha
d’efectuar el representant legal, que ha d’acreditar la representació personalment
davant de l’esmentada secretaria.
d) En els supòsits de malaltia o incapacitat que impedeixin la formulació
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personal de la sol·licitud, pot realitzar-se per persona degudament autoritzada per
l’elector, acreditant-ne la identitat i representació mitjançant un document
autentificat davant de notari.
e) Rebuda la sol·licitud, la secretaria de la JED ha de comprovar la inscripció
del sol·licitant en el cens i ha d’estendre el certificat que confirmi que el vot es
realitzarà per correu, i que indiqui el cens o subcens en el qual vota.
f) Disponibles els sobres electorals i les paperetes de cada cens o subcens,
la JED els ha de remetre al domicili de l’elector, juntament amb el certificat
esmentat en l’apartat anterior i un sobre en què figuri l’adreça de la mesa on li
correspon votar.
g) Una vegada que l’elector marqui els candidats a la papereta de vot, l’ha
d’introduir en el sobre de la votació. Al seu torn, aquest sobre, juntament amb el
certificat al qual fa referència l’apartat d), s’ha d’introduir en el sobre en el qual
figura l’adreça de la mesa i s’ha de remetre per correu certificat a la JED; aquesta
ha de conservar tota la correspondència dirigida a les meses electorals fins el dia
de la votació.
Article 21
Interventors
1. Fins a tres dies abans de la votació, cada candidat pot nomenar un
interventor per mesa electoral, que ha de formalitzar la seva designació davant de
la JED amb l’expedició de la corresponent credencial en triple exemplar.
2. L’interventor designat pot assistir a la mesa electoral i participar en les
deliberacions, amb veu però sense vot, i exercitar els altres drets prevists en la
legislació electoral general. Només pot exercir el dret al vot si figura inscrit com
a elector en el cens o subcens respectiu.
Article 22
Constitució de les meses electorals
1. El president i els vocals de cada mesa electoral, com també els suplents,
estan obligats a reunir-se el dia de les eleccions en el local designat per a la votació,
a l’hora que es determini en la convocatòria.
2. Si el president no hi acudeix, l’ha de substituir el primer suplent; en cas
de faltar aquest, l’ha de substituir el segon suplent; i si aquest tampoc hi acudeix,
ha de prendre possessió com a president el primer vocal o el segon, per aquest
ordre. Els vocals que no hi acudissin o que prenguessin possessió com a president,
han de substituir-se pels suplents corresponents.
3. En cap cas es pot constituir la mesa sense la presència d’un president i de
dos vocals. En el cas que no es pugui complir aquest requisit, la JED ha de
nomenar, el mateix dia, les persones més idònies per constituir la mesa electoral.
4. Reunits el president i els vocals, han de rebre durant la primera mitja hora
de la jornada electoral les credencials dels interventors que es presentin. Si es
presenten després, el president no els ha de donar possessió del càrrec.
5. Transcorreguda l’esmentada primera mitja hora, el president ha d’estendre
l’acta de constitució de la mesa signada per ell, els vocals i els interventors, si n’hi
hagués, i n’ha de lliurar una còpia a l’interventor que la sol·liciti.
A l’acta s’ha d’expressar necessàriament amb quines persones queda
constituïda la mesa i la relació nominal dels interventors, si n’hi hagués, amb la
indicació del candidat al qual representen.
6. El president de la mesa té, dins del local, autoritat plena per conservar
l’ordre, assegurar la llibertat dels electors i mantenir el compliment de la legalitat
vigent.
Article 23
Votació
1. Estesa l’acta de constitució de la mesa, s’ha d’iniciar la votació, que ha
de continuar sense interrupció fins l’hora fixada en la convocatòria de les
eleccions.
2. Només per causa de força major no ha de començar o s’ha de suspendre,
una vegada començat, l’acte de votació, sempre sota la responsabilitat del
president de la mesa, el qual ha de resoldre sobre això en un escrit raonat, que ha
d’enviar el mateix dia de la votació immediatament després de redactat, a la JED,
perquè aquesta comprovi la certesa dels motius i declari el que pertoqui o exigeixi
les responsabilitats a què donàs lloc. Una còpia de l’escrit ha de quedar en poder
del president de la mesa.
En cas de suspensió de la votació, no s’han de tenir en compte els vots
emesos, ni se’ls ha d’escrutar. El president ha d’ordenar la destrucció de les
paperetes dipositades a les urnes, i ha de consignar aquest extrem en l’escrit al qual
es refereix el paràgraf anterior.
3. El dret a votar s’ha d’acreditar per la inscripció de l’elector a les llistes
diligenciades del cens i per la demostració de la identitat mitjançant el DNI, el
passaport o el permís de conduir original. En el cas que l’elector no sigui una
persona física, el representant legal, a més, ha d’acreditar personalment davant de
la mesa electoral la representació.
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4. La votació és personal i secreta. El president n’ha d’anunciar l’inici amb
les paraules «comença la votació». Els electors s’han d’apropar un a un a la mesa
i s’han d’identificar segons l’establert en el paràgraf anterior. Després d’examinar
les llistes del cens electoral, comprovar que hi figura el nom de l’elector, així com
la seva identitat, i anotar que es presenta a votar, el votant ha de lliurar en mà al
president la papereta introduïda en el sobre corresponent al cens del qual es tracti.
5. A l’hora que es determini en la convocatòria, el president ha d’anunciar
l’acabament de la votació i no ha de permetre a ningú l’entrada en el local. Ha de
demanar si algun dels electors presents encara no ha votat i, si n’és el cas, ha
d’admetre els vots dels que es trobin dins del local. Tot seguit, el president ha
d’introduir a les urnes les paperetes de vot trameses per correu facilitades per la
JED, i ha de comprovar que els electors estan inscrits en les llistes del cens i que
no han exercit personalment el dret al vot durant la jornada electoral, cas en què
s’han de destruir els sobres i les paperetes de la votació, fent constar aquesta
incidència en l’acta de sessió. Finalment, han de votar els interventors, si són
electors.
Article 24
Escrutini
1. Acabada la votació, el president de la mesa l’ha de declarar tancada i s’ha
de començar l’escrutini, extraure les paperetes de les urnes i llegir en veu alta el
nom dels candidats votats.
2. El president ha de mostrar cada papereta, una vegada llegida, als vocals
i als interventors i, al final, s’ha de confrontar el nombre de paperetes amb el de
votants anotats.
3. Són vots nuls:
a) Els vots emesos en paperetes o sobres no oficials.
b) Els vots en els quals, per qualsevol causa, no es puguin determinar
inequívocament els candidats elegits, o en els que s’assenyalin més candidats que
el nombre màxim de candidats a elegir d’acord amb la convocatòria.
4. Són vots en blanc els sobres que no contenguin cap papereta o no
contenguin cap candidat assenyalat.
5. Fet el recompte de vots, segons les operacions anteriors, el president ha
de preguntar si hi ha alguna protesta contra l’escrutini. Si no n’hi ha cap, o després
de resoltes per la majoria de la mesa les presentades, ha d’anunciar en veu alta el
resultat, i especificar el nombre de votants, el de vots vàlids, nuls i en blanc i els
vots obtinguts per cada candidat per cens o subcens.
6. Concloses les operacions, el president, els vocals i els interventors de la
mesa, si n’hi ha, han de signar l’acta de la sessió, en la qual han d’expressar
detalladament el nombre d’electors segons les llistes del cens electoral, el dels
electors que van votar, el dels vots vàlids, el de vots nuls, el de vots en blanc i el
de vots obtinguts per cada candidat, i s’han de consignar sumàriament les
reclamacions o protestes formulades, les resolucions donades per la mesa i les
incidències, si n’hi hagués, amb indicació dels noms i llinatges dels que les van
produir.
7. Les paperetes extretes de les urnes s’han de destruir en presència dels
assistents, a excepció d’aquelles a les quals es va negar validesa o van ser objecte
de reclamació, que s’han d’unir a l’acta una vegada rubricades pels membres de
la mesa.
8. Tot seguit, s’ha de col·locar una còpia de l’acta d’escrutini en un lloc
visible del local de votació.
Article 25
Documentació electoral
1. A continuació, cada mesa ha de preparar la documentació electoral, que
s’ha de distribuir en dos sobres:
a) El primer sobre ha de contenir l’expedient electoral, compost pels
documents següents:
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2. Una vegada tancats els sobres, el president, els vocals i els interventors
els han de signar per sobre de les solapes que els tanquen.
3. Una vegada preparada la corresponent documentació, el president, com
també els vocals i interventors que ho desitgin, s’han de desplaçar a la seu de la
JED i han de lliurar els dos sobres al president d’aquesta.
Article 26
Atribució de llocs
1. Rebudes les actes d’escrutini de totes i cada una de les meses electorals,
la JED ha de fer l’assignació provisional de llocs d’elecció tenint en compte el
nombre de vots obtinguts per cada candidat titular i el seu suplent, si n’hagués,
d’acord amb el procediment majoritari, sense necessitat de reunir un percentatge
mínim dels vots vàlids emesos.
2. Al seu torn, s’ha de fer una llista, d’acord amb els vots obtinguts, dels
candidats que no hagin estat elegits i que s’han de considerar reserves, als efectes
previstos en aquest Decret.
3. Els supòsits d’empat s’han de decidir per sorteig, sempre en presència
dels candidats.
Article 27
Proclamació de vocals electes, suplents i reserves
1. D’acord amb els resultats electorals, la JED ha de proclamar, a través del
president, els vocals electes i els suplents, si n’hi hagués, i els reserves, d’acord
amb els vots obtinguts, de cada cens o subcens del consell regulador i en la data
que es determini en la convocatòria.
2. Contra aquesta proclamació es pot interposar un recurs davant de l’òrgan
convocador que l’ha de resoldre i fer la proclamació definitiva dels vocals electes,
els suplents i els reserves en el termini fixat en la convocatòria.
3. Les oportunes credencials signades pel secretari de la JED, amb el
vistiplau del president de l’esmentada Junta, s’han de remetre per la secretaria de
la JED als vocals electes i reserves.
Article 28
Constitució del ple del Consell Regulador
1. El ple s’ha de constituir el dia que s’estableixi en la convocatòria, i els
nous vocals electes han de prendre possessió en una sessió presidida per un
funcionari de l’Administració competent en matèria de qualitat agroalimentària,
designat a l’efecte.
2. A continuació, en la mateixa sessió, el consell en ple ha de proposar els
candidats tant per a la designació de president com de vicepresident del consell
regulador, sense que sigui necessari que aquests tenguin la condició de vocal.
3. Posteriorment, l’òrgan competent en matèria de denominacions de
qualitat ha de nomenar el president i el vicepresident, els quals han de prendre
possessió d’acord amb el que fixa el seu propi reglament.
4. Una vegada constituït el consell regulador, les vacants dels vocals que es
produïssin per mort, abandonament, dimissió, cessament en l’activitat o qualsevol
altra causa de les previstes en aquest Reglament o en els de les denominacions de
qualitat, s’han de cobrir en primer lloc pel candidat suplent, si n’hi ha, i si no pel
primer reserva, d’acord amb l’ordre correlatiu de vots obtinguts, segons preveu
l’article anterior.
5. Aquells vocals del consell regulador que ho fossin per representació de
titulars que no siguin persones físiques, cessen en el càrrec quan així ho determini
l’òrgan de govern o rector que li va atorgar la representació, i aquest ha de nomenar
un nou representant, que ha d’ocupar d’immediat aquesta vocalia.
Disposició addicional primera
La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, és
d’aplicació supletòria en els processos electorals regulats en aquest Decret.
Disposició addicional segona

* l’original de l’acta de constitució de la mesa,
* l’original de l’acta de la sessió,
* la llista d’interventors,
* la llista del cens electoral utilitzada,
* la llista numerada dels votants,
* les paperetes a les que se’ls va negar validesa o van ser objecte d’alguna
reclamació,
* els certificats censals aportats,
* els certificats acreditatius prevists en l’article 4.2 d’aquest Reglament.
b) El segon sobre ha de contenir una còpia de les actes de constitució i de
la sessió.

A fi d’adaptar el procés electoral al calendari fixat, la convocatòria
d’eleccions pot concretar l’hora en què han d’acabar els terminis i el lloc de
presentació d’escrits i recursos.
Disposició addicional tercera
Aquest Decret no és d’aplicació a les eleccions dels vocals de la Junta
Rectora del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
Disposició derogatòria única
Queden derogades les normes d’igual rang o inferior que s’oposin al
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contingut d’aquest Decret.
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Agricultura i Pesca perquè dicti les disposicions
necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Decret.

28-11-2002

Vista l’ordre d’inici del conseller de Presidència, de data 14 de novembre
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 11 d’abril de
2001, 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,

Disposició final segona
RESOLC
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 de novembre de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé

Primer. Afectar al domini públic l’espai de la nau de les instal·lacions de Son
Banya, a Son Ferriol, assenyalat al plànol adjunt com a C-5, amb una superfície
de 163,65 m2 i un espai garatge-taller de 136 m2.
Segon. Adscriure l’esmentat espai a la Xarxa de’instal.lacions de les Illes
Balears (XIB), dependent de la Conselleria de Benestar Social.
Tercer. Facultar expressament al consorci per realitzar els actes
d’administració, de conservació, de manteniment i de protecció que siguin
necessaris per a la correcta salvaguarda dels béns allí dipositats.

— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 23804
Ordre del Conseller de Presidència de 7 de novembre de 2002 per
la qual s’aprova la modificació de l’article 18 dels estatuts del
Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears.
El dia 2 de juliol de 2002 es va registrar d’entrada al Llibre Diari, tom I/
2002 nombre 28, del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears
depenent d’aquesta Conselleria de Presidència, un escrit del Col·legi Oficial de
Fisioterapeutes de les Illes Balears sol·licitant la qualificació de la modificació
de l’article 18 dels seus estatuts aprovada per l’Assemblea General Extraordinària
en data 9 de març de 2002 els quals estan sotmesos a aquest tràmit per prescripció
de l’article 21.2 de la Llei 10/19999, de 14 de desembre de Col·legis Professionals
de les Illes Balears, i del capítol IV del Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual
s’aprova el reglament de col·legis Professionals de les Illes Balears.
En data 16 de setembre de 2002 i, dins el tràmit d’audiència a les
conselleries afectades per raó de la matèria es sol·licità informe a la Conselleria
d’Educació i Cultura i a la de Sanitat i Consum del Govern de les Illes Balears, i
que s’han complit tots el tràmits i la resta de requisits que estableix la legislació
vigent en la matèria;
Per l’anterior, i d’acord amb les funcions que me som atribuïdes per
l’Ordre del President de les Illes Balears de 25 de gener de 2000, dict la següent

Quart. Per la naturalesa de l’adscripció, queda prohibit expressament
qualsevol acte de cessió, d’arrendament, de sotsarrendament o qualsevol altre acte
de naturalesa anàloga.
Cinquè. Anotar aquesta adscripció a l’Inventari General de Béns i Drets de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Sisè. Notificar a la Xarxa d’instal.lacions de les Illes Balears (XIB), i a la
Conselleria de Benestar Social, l’acte administratiu objecte d’aquesta resolució.
Setè. Publicar aquesta resolució en el BOIB.
Palma, 18 de novembre 2002
El director general de Patrimoni i Entitats Jurídiques
Antoni Garcías i Simón
— o —-

4.- Anuncis
CONSELLERIA D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm. 23575
Expropiacions: citació d’actes prèvies.
Obra: línia aèria de mitja tensió de 15 kV, denominada “Línia M.T. i C.T.
Modesto”, en el terme municipal d’Andratx.

ORDRE
Article únic
Es qualifica positivament la modificació del contingut de l’article 18 dels
estatuts del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears que figura en
el annex.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor el següent dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma , 7 de novembre de 2002
EL CONSELLER DE PRESIDÈNCIA,
Antoni Garcias i Coll
ANNEX
(veure versió castellana)
— o —Núm. 23636
Resolució del director general de Patrimoni i Entitats Jurídiques
d’afectació al domini públic i adscripció a la Xarxa d’instal.lacions
de les Illes Balears (XIB), dependent de la Conselleria de Benestar
Social d’un espai de Son Banya (Son Ferriol - Palma) (EXP. 250/
2002)

Declaració d’ocupació urgent aprovada pel conseller d’Economia, Comerç
i Indústria el 17 de setembre de 2002, UP 6/2001.
Amb la finalitat de dur a terme la redacció de les actes prèvies a l’ocupació
de les finques afectades per l’expropiació forçosa amb caràcter d’urgència
motivada per la realització del projecte d’instal·lació elèctrica de la línia de 15 kV,
de mitja tensió i centre de transformació Modesto, al terme municipal d’Andratx,
les característiques de la qual són:
Centre de transformació tipus intempèrie, amb transformador de fins a 160
KVA de 15000/380-220 volts. Línia aèria de 15 kv, 710 metres, conductors d’AlAlw de 49,49 mm2 de secció.
Per facilitar les dades necessàries que han de constar en les actes prèvies
citades;
Comunic als propietaris que s’esmenten a continuació que el pròxim dia 20
de desembre de 2002, a les hores que s’indiquen més avall, es presentin a
l’Ajuntament d’Andratx a les 13:00 hores.
Propietaris
Florianapolis, S.A.
Forianapolis, S.A.

Polígon

Parcel·la

5
7

170
42

Palma, 13 de novembre de 2002

