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CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 21256
Resolució del conseller de Treball i Formació de 25 de novembre
de 2005, per la qual es modifica la Resolució del conseller de
Treball i Formació de 27 d’octubre de 2005 (BOIB núm. 163 de
29 d’octubre) per la qual s’aprova la convocatòria per concedir
subvencions públiques mitjançant contractes programa, d’àmbit
autonòmic, per a la formació de treballadors ocupats, en aplicació de l’Ordre TAS/2783/2004, de 30 de juliol (BOE núm. 197, de
16 d’agost), modificada per l’Ordre TAS/2094/2005, de 17 de
juny (BOE núm. 156, d’1 de juliol), i per l’Ordre TAS/2562/2005,
de 28 de juliol (BOE núm. 186, de 5 d’agost), per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir les subvencions
esmentades, cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE) i
correcció d’errades observades en aquesta Resolució.
Per Resolució de dia 27 d’octubre de 2005, publicada en el BOIB núm. de
29 d’octubre, es va aprovar la convocatòria per a concedir subvencions públiques mitjançant contracte programa, d’àmbit autonòmic, per a la formació de
treballadors ocupats.

01-12-2005

Ha de dir: ‘El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no pot excedir de dos mesos,. comptadors des de l’endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat resolució, la sol·licitud s’haurà d’entendre desestimada’.
Quart. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, comptador
des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
d’acord amb el que estableixen l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé formular
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, la qual començarà a produir els seus efectes l’endemà d’haver-s’hi
publicat.

Atès que el punt primer de l’apartat sisè d’aquesta Resolució diu que el
crèdit assignat a aquesta convocatòria per a l’any 2005 és de 5.343.404 euros
amb càrrec a la partida pressupostaria 19301 324A01 48000.00 19207 dels pressuposts del Govern de les Illes Balears.

El conseller de Treball i Formació
Cristóbal Huguet Sintes

Atès que el punt 6 de l’apartat sisè d’aquesta Resolució diu que el crèdit
inicial destinat a aquesta convocatòria es pot incrementar en funció de les disponibilitats pressupostaries, mantenint la proporció establerta segons la tipologia de contractes programa.

—o—

Atès que en data 14 de novembre s’aprova en la XXVI Conferencia
Sectorial per a Assumptes Laborals la segona ampliació de fons per l’any 2005
i que segon certifica el secretari general tècnic del Ministeri de Treball i Afers
Socials en la mateixa data, a la Comunitat autònoma de les Illes Balears li
corresponen 2.953.538 euros.
Atès que s’ha advertit un error en la versió catalana de la Resolució
esmentada, en el paràgraf segon del punt 1 de l’apartat dissetè referent al termini màxim per a resoldre i atès el disposat a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i de
Procediment Administratiu Comú,
RESOLC
Primer. Incrementar el crèdit de 5.343.404 euros inicialment aprovat per
Resolució del conseller de Treball i Formació de 27 d’octubre de 2005 per la
qual s’aprova la convocatòria per concedir subvencions públiques mitjançant
contractes programa, d’àmbit autonòmic, per a la formació de treballadors ocupats, en aplicació de l’Ordre TAS/2783/2004, de 30 de juliol (BOE núm. 197,
de 16 d’agost), modificada per l’Ordre TAS/2094/2005, de 17 de juny (BOE
núm. 156, d’1 de juliol), i per l’Ordre TAS/2562/2005, de 28 de juliol (BOE
núm. 186, de 5 d’agost), per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir les subvencions esmentades, cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE),
en 2.953.538 euros., essent l’import total del crèdit : 8.296.942 euros
Segon. Modificar l’apartat sisè de la mateixa, corresponent al import de la
convocatòria, que serà de 8.296.942 euros amb càrrec a la partida pressupostaria 19301 324A01 48000.00 19207 dels pressuposts del Govern de les Illes
Balears, distribuïts de la següent manera:
Contractes programa per executar plans de formació intersectorials:
3.817.838 euros
Contractes programa per executar plans de formació sectorials:
3.817.838 euros
Contractes programa per executar plans de formació que incorporin treballadors i socis treballadors i de treball de dues o més cooperatives, societats
laborals i altres empreses i entitats de l’economia social:
246.419 euros
Contractes programa per executar plans de formació adreçats a treballadors autònoms:
414.847 euros
Tercer. Modificar el paràgraf segon del punt 1 de l’apartat dissetè de la
versió catalana de la Resolució del conseller de Treball i Formació de 27 d’octubre de 2005 publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dia 29 d’octubre de 2005, en el sentit següent: on diu ‘El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no pot excedir de quatre mesos, comptadors
des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat resolució, la sol·licitud s’haurà
d’entendre desestimada’.
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Num. 21493
Resolució del conseller de Treball i Formació de dia 30 de
novembre de 2005, per la qual es modifica la Resolució de dia 11
d’agost de 2005, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2005 per presentar sol·licituds per a l’obtenció de subvencions
públiques per contractar agents d’ocupació i desenvolupament
local
Mitjançant Resolució del conseller de Treball i Formació de dia 11 d’agost de 2005 es va obrir la convocatòria per a l’any 2005 per presentar sol·licituds per a l’obtenció de subvencions públiques per contractar agents d’ocupació
i desenvolupament local (BOIB núm.129, d’1 de setembre de 2005)
L’apartat desè punt 1 de l’esmentada resolució, estableix que el pagament de la subvenció queda supeditat a la presentació per part de l’entitat beneficiaria del contracte de treball degudament formalitzat i l’alta dels treballadors
a la Seguretat Social, documentació, que en tot cas, haurà de presentar-se abans
de dia 1 de desembre de 2005.
Els tràmits necessaris per a dur a terme la selecció i contractació dels
agents d’ocupació i desenvolupament local, i el termini inicialment establert,
resulta molt ajustat per a la presentació de la documentació necessària per dur
a terme el pagament de la subvenció.
Per tot allò exposat , dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Concedir un nou termini, fins el dia 20 de desembre de 2005, per
a la presentació per part de l’entitat beneficiaria del contracte de treball degudament formalitzat i l’alta dels treballadors a la Seguretat Social, establert a l’apartat desè punt 1 de la Resolució del conseller de Treball i Formació de dia 11
d’agost de 2005, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2005, per a presentar les sol·licituds per a l’obtenció de subvencions públiques per contractar
agents d’ocupació i desenvolupament local.
Segon. Aquesta resolució començarà a vigir el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 30 de novembre de 2005
El conseller de Treball i Formació
Cristobal Huguet Sintes

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 21335
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 25 de novembre
de 2005, per la qual s’estableixen les normes per a la utilització
de la menció ‘vi de la terra Illa de Menorca’
L’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 27 de març de 2002 regula
la utilització de la menció ‘vi de la terra Illa de Menorca’ en la designació de
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vins de taula. Ateses les peticions dels viticultors i dels vinicultors de l’illa de
Menorca, el Consell Insular de Menorca ha proposat introduir una sèrie de
modificacions en l’Ordre esmentada.
D’altra banda, la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, i el
Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen les regles generals d’utilització de les indicacions geogràfiques i de la menció tradicional ‘vi
de la terra’ en la designació dels vins elaborats a Espanya, estableixen els requisits mínims que han de complir els vins que s’acullin a l’ús de la menció ‘vi de
la terra’ acompanyada d’una indicació geogràfica, per la qual cosa es fa necessari adaptar l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 27 de març als canvis
normatius que s’han produït. Aquesta adaptació determina introduir-hi nous articles i, per això, a l’efecte de facilitar la comprensió del text final, s’ha previst
elaborar una nova ordre per regular la utilització de la menció ‘vi de la terra Illa
de Menorca’.
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; havent consultat els sectors afectats, amb la participació del
Consell Insular de Menorca, i d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes
Balears, dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte
D’acord amb el Reglament (CE) 1493/1999, del Consell, de 17 de maig;
la Llei 24/2003, de 10 de juliol, i el Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre,
aquesta Ordre regula la utilització de la menció ‘vi de la terra Illa de Menorca’.
Article 2
Àmbit de protecció
1. Queden protegits amb la menció ‘Illa de Menorca’ els vins que reuneixin les característiques que es defineixen en aquesta Ordre i que hagin complert
en la producció i en l’elaboració tots els requisits que s’exigeixen en l’Ordre i
en la legislació vigent.
2. Queda prohibit utilitzar en altres vins que no hi estiguin emparats noms,
marques, termes, mencions i signes que, per la semblança fonètica o gràfica amb
els protegits, puguin induir a confusió amb els que són objecte d’aquesta reglamentació, encara que vagin precedits dels termes ‘tipus’, ‘estil’, ‘embotellat a’,
‘amb celler a’ o altres de semblants.
Article 3
Delimitació de la zona
1. La zona de producció de raïm i d’elaboració i embotellament del vi amb
dret a la menció ‘vi de la terra Illa de Menorca’ comprèn tots els municipis de
l’illa de Menorca.
2. Únicament tenen dret a la menció ‘vi de la terra Illa de Menorca’ els
vins obtenguts íntegrament de raïm produït a l’illa de Menorca i que s’hagin elaborat i embotellat al territori d’aquesta illa.
Article 4
Varietats de raïm autoritzades
Els vins designats amb la menció ‘vi de la terra Illa de Menorca’ han de
procedir exclusivament de raïm de les varietats següents:
Raïm blanc: chardonnay, macabeu, malvasia, moscatell d’Alexandria,
parellada i moll o premsal blanc.
Raïm negre: cabernet sauvignon, merlot, monestrell, sirà i ull de llebre.
Article 5
Producció
1. Les pràctiques de cultiu han de ser les tradicionals que tendeixen a
aconseguir raïm de la millor qualitat, i en tot cas s’han de complir els requisits
següents:
a) La densitat màxima de plantació és de 5.300 ceps per hectàrea.
b) El marc de plantació ha de ser com a mínim d’1,90 metres per 1,00
metres.
c) La conducció ha de ser en vas o en espatllera. El nombre màxim d’ulls
o borrons per hectàrea és de 30.000, excepte per a les varietats cabernet sauvignon i merlot, en què pot ser de 40.000.
d) La producció màxima admesa per hectàrea és de 8.000 quilograms.
2. La verema s’ha de fer amb la major cura, i exclusivament s’ha de dedicar a l’elaboració dels vins protegits el raïm sa amb el grau de maduració necessari, i se n’ha de separar tot el que no estigui en perfectes condicions.
3. La graduació alcohòlica volumètrica natural mínima ha de ser de
l’11,5% en volum per a les varietats blanques i del 12,0% en volum per a les
varietats negres.
Article 6
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Elaboració
1. L’elaboració de vins emparats amb la menció ‘vi de la terra Illa de
Menorca’ s’ha de fer exclusivament a cellers situats a la zona de producció.
2. Les tècniques emprades en la manipulació del raïm, del most i del vi,
en el control de la fermentació i en el procés de conservació han de tendir a obtenir la màxima qualitat i a mantenir les característiques pròpies dels vins emparats amb la menció ‘vi de la terra Illa de Menorca’.
3. En l’elaboració de most s’han de seguir les pràctiques tradicionals, aplicades amb una moderna tecnologia orientada a millorar la qualitat dels vins.
S’han d’aplicar pressions adequades per extreure el most o el vi i per separar-lo
de la brisa, de manera que el rendiment no sigui superior a 70 litres de vi per
cada 100 quilograms de raïm.
4. Les fraccions de most o de vi obtengudes amb pressions inadequades
en cap cas no es poden destinar a l’elaboració de vins emparats amb aquesta
menció. El límit de litres de vi per cada 100 quilograms de raïm, el pot modificar de manera motivada i excepcionalment en determinades campanyes l’organisme competent, per iniciativa pròpia o a petició dels elaboradors interessats.
La modificació s’ha de fer amb anterioritat a la verema, amb els assessoraments
previs i amb les comprovacions que siguin necessaris, i en cap cas no es poden
superar els 74 litres de vi per 100 quilograms de raïm. L’acord s’ha de publicar
en el butlletí corresponent per al coneixement general.
Article 7
Tipus i característiques dels vins
1. Els vins designats amb la menció ‘vi de la terra Illa de Menorca’ corresponen a un dels tipus següents:
Tipus
Blancs
Rosats
Negres

Graduació alcohòlica adquirida mínima
11,5°
12,0º
12,0º

2. L’acidesa total mínima en tots els vins ha de ser de 4,5 grams per litre
d’àcid tàrtric.
3. L’acidesa volàtil dels vins preparats per al consum, expressada en àcid
acètic, no pot ser superior a 0,8 grams per litre, excepte per als vins sotmesos a
algun procediment d’envelliment, els quals s’han de regir pel que s’estableix en
l’apartat 1.a) 2n de l’article 5 del Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre.
4. El contingut màxim d’anhídrid sulfurós total en els vins amb dret a la
menció ‘vi de la terra Illa de Menorca’ disposats per al consum és el següent:
- Vins blancs i rosats secs ………… 200 mil·ligrams/litre
- Vins negres secs …………. 150 mil·ligrams/litre
- Vins blancs i rosats amb més de 5 grams de sucre/litre ….… 250
mil·ligrams/litre
- Vins negres amb més de 5 grams de sucre/litre ………….… 200
mil·ligrams/litre
5. Els vins disposats per al consum han de presentar les característiques
organolèptiques següents:
- Vins negres
Són vins de color cirera brillant. A la boca són vins rodons, de dimensió
mitjana, ben estructurats i equilibrats.
- Vins blancs
Són vins de color groc pàl·lid brillant o groc daurat amb reflexos verdosos. Saborosos, afruitats, frescs, secs i d’una elevada intensitat i persistència.
- Vins rosats
Són vins de color cirera, lluents, de paladar untuós. Presenten aromes de
fruites vermelles (prunes i maduixes), d’intensitat mitjana i d’una elevada persistència retronasal.
Article 8
Obligacions
1. Prèviament a l’inici de l’activitat, i abans de cada verema, les persones
físiques o jurídiques que hagin d’elaborar i/o embotellar vi de taula amb la indicació geogràfica Illa de Menorca, ho han de comunicar per escrit al
Departament d’Economia del Consell Insular de Menorca o al que correspongui
en cada moment.
2. Al més tard el 30 de novembre de cada any els elaboradors de vi de la
terra Illa de Menorca han de presentar davant el Departament d’Economia del
Consell Insular de Menorca, en l’imprès normalitzat, una declaració de la producció de vins amb destinació a la indicació geogràfica Illa de Menorca, en la
qual han de constar el volum de vi elaborat i la quantitat de raïm utilitzat i s’han
de detallar el viticultor, la varietat de raïm, el polígon i la parcel·la de procedència, així com les entrades de mosts i de vins procedents d’altres elaboradors
de vi de la terra Illa de Menorca.
3. Els cellers que elaborin, que emmagatzemin o que embotellin vi de la
terra Illa de Menorca han de dur una comptabilitat específica i separada per a
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aquests vins, en la qual es prevegin i es justifiquin les mencions que s’hagin d’utilitzar en la presentació i en la comercialització.
4. Durant el primer mes de cada any, els elaboradors i/o embotelladors de
vi de la terra Illa de Menorca han de presentar davant el Departament
d’Economia del Consell Insular de Menorca, en l’imprès normalitzat, una declaració de les existències, de la producció i de la comercialització del vi de la terra
Illa de Menorca.
Article 9
Sistema de certificació
1. La certificació del vi de la terra Illa de Menorca correspon al Consell
Insular de Menorca.
2. Per poder fer ús de la menció ‘vi de la terra Illa de Menorca’, els operadors s’han de sotmetre al procediment següent:
a) Tots els envasos en l’etiquetatge dels quals s’utilitzi la menció ‘vi de la
terra Illa de Menorca’ han de dur etiquetes amb un número oficial de certificació, assignat pel Departament d’Economia del Consell Insular de Menorca o pel
que correspongui en cada moment.
b) Els operadors interessats a utilitzar la menció ‘vi de la terra Illa de
Menorca’ han de sol·licitar per escrit al Departament d’Economia del Consell
Insular de Menorca o al que correspongui en cada moment la numeració oficial
de certificació que han de dur les etiquetes, que ha d’expedir l’àrea
d’Agricultura del Consell Insular de Menorca a les persones interessades i que
s’han d’ajustar al disseny i a les mides que figuren en l’annex I.
c) Els operadors han d’anotar en els registres vitivinícoles la numeració
oficial de certificació assignada a cada partida, anotació que s’ha de fer el
mateix dia que s’etiquetin els envasos.
Article 10
Règim sancionador
Les infraccions del que es disposa en aquesta Ordre se sancionaran d’acord amb el que s’estableix en la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del
vi, i en la Llei 1/1999, de 17 de març, de l’estatut dels productors i industrials
agroalimentaris de les Illes Balears.
Disposició transitòria
Les plantacions de vinya realitzades en una data anterior a l’entrada en
vigor d’aquesta Ordre resten dispensades de complir el que disposen les lletres
a) i b) de l’article 5.1.
Disposició derogatòria
Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin
al que es disposa en aquesta Ordre i, en particular, l’Ordre del conseller d’
Agricultura i Pesca de 27 de març de 2002, per la qual es regula la utilització de
la menció ‘vi de la terra Illa de Menorca’ en la designació de vins de taula.
Disposició final primera
D’acord amb el que es disposa en l’article 6 del Reial decret 1126/2003,
s’ha de comunicar aquesta disposició al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació perquè es publiqui en el Butlletí Oficial de l’Estat i 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.
Palma, 25 de novembre de 2005
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

ANNEX I
Característiques del logotip
Forma quadrangular, de 25 25 mm, imprès a dues tintes: verd (Pantone
3308) i granat (Pantone 202), amb una copa situada a la part central. A la part
lateral esquerra figura la inscripció ‘ILLA DE’ i a la part superior, ‘MENORCA’, amb lletres grans de color granat. A la part lateral dreta hi ha inscrit ‘VI DE
LA TERRA’, amb lletres més petites, de color verd, i a la part inferior del logotip va situada la numeració corresponent (AA000000).
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4.- Anuncis
CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Num. 21246
Anunci de licitació del contracte de subministrament mitjançant
l’arrendament –renting- d’un vehicle per al servei de la
Presidència del Govern de les Illes Balears.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Conselleria de Relacions Institucionals
b)Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació.
c) Número d’expedient: CON01 2005 3716
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Subministrament d’un vehicle mitjançant
arrendament –rentingb) Nombre d’unitats a lliurar:
c) Divisió per lots i número:
d) Lloc de lliurament: Seu de la Presidència del Govern de les Illes
Balears.
e) Termini d’execució: 4 anys.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs
4. Pressupost base de licitació:
Import total: Cinquanta set mil sis-cents euros (57.600,00)
5. Garanties.
Provisional: Dispensa (artº 39 b) del RDLeg. 2/2000, de 16 de juny)
Definitiva: Dispensa (artº 39 b) del RDLeg. 2/2000, de 16 de juny)
6. Obtenció de documentació i informació.
Administrativa: Unitat administrativa de contractació de la Conselleria de
Relacions Institucionals
a) Domicili: Passeig de Sagrera 2, 2n pis.
b) Localitat i codi postal: 07012 Palma
c) Telèfon: 97117.65.65 –971176067, ext. 60300, 60125
d) Telefax: 971176047
e) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Quinze (15) dies
naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el
BOIB, fins a les 12 hores.
7. Requisits específics del contractista:
a) Acreditació de la solvència econòmica i financera

