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informació; recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de
l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les entitats autònomes; seguretat de la informació i dels recursos; serveis públics de comunicacions; radiodifusió televisiva i sonora.
b) Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació: foment, planificació i coordinació del sistema de ciència, tecnologia
i innovació de les Illes Balears; execució dels plans en matèria de recerca i desenvolupament tecnològic.
c) Direcció General de Funció Pública i Interior: planificació, direcció, coordinació i execució de la política general de personal; ordenació i gestió del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, excepte el personal docent i el personal estatutari al servei de la
sanitat pública autonòmica; inspecció de qualitat, organització i serveis;
Registre General de Personal; activitats classificades; espectacles; casinos,
jocs i apostes; seguretat i policia autonòmica; coordinació de policies locals.
d) Direcció General d’Emergències: emergències i protecció civil;
meteorologia.
e) Direcció General d’Administracions Públiques: organització territorial de la Comunitat Autònoma; relacions amb les institucions de govern de
les illes i els municipis; relacions de cooperació i col·laboració amb els ens
territorials; personal funcionari amb habilitació estatal que presta servei a les
corporacions locals.
f) Direcció General de Justícia: relacions institucionals i de col·laboració amb el poder judicial i amb els òrgans judicials i les fiscalies radicats a
les Illes Balears; relacions amb l’Administració de justícia i amb els operadors
jurídics; impuls i coordinació del traspàs de funcions i serveis dels mitjans personals i materials al servei de l’Administració de justícia; orientació jurídica;
serveis de cooperació amb la justícia.
Així mateix, s’integra en la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
l’òrgan següent:
— Institut d’Estudis Autonòmics, que, sota la dependència directa de la
consellera, exerceix funcions relatives a l’estudi, la recerca i la difusió en matèria d’autonomia, amb una atenció preferent al dret públic balear. L’Institut
d’Estudis Autonòmics exerceix també funcions d’assessorament i suport en el
desplegament normatiu de l’Estatut d’autonomia i en els processos de transferències de funcions i serveis, tant de l’Estat a la Comunitat Autònoma com d’aquesta última als consells insulars, que se li encomanin expressament.
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Consorci Mirall Muro
Consorci Mirall Palma-Eixample
Consorci Mirall Santa Eulària del Riu
Consorci Mirall Sant Llorenç des Cardassar
Consorci Mirall Santa Margalida
Consorcis Pla de Desestacionalització
Consorci per a la Millora i l’Embelliment de la Platja de Palma
Consorci per a la Millora d’Infraestructures Turístiques i Foment de la
Desestacionalització de l’Oferta a l’Illa de Mallorca
Consorci Pati de sa Lluna
Disposició addicional única
Es corregeix l’errada material de la versió castellana del Decret 10/2010,
de 9 de març, del president de les Illes Balears, en la redacció del Decret
27/2010, de 10 de juny, del president de les Illes Balears, de l’apartat corresponent a la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural del punt 1 de
l’article primer, de la manera següent:
On diu: ‘[...] entonces y plantas de vivero’
Ha de dir: ‘[...] semillas y plantas de vivero’
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret.
Disposició final primera
Correspon al conseller d’Economia i Hisenda i a la consellera
d’Innovació, Interior i Justícia adoptar les mesures que pertoquin per dur a
terme les adaptacions sorgides del canvi de l’estructura orgànica bàsica establerta en aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret comença a vigir el mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 de novembre de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver

—o—
Article quart
El punt 2 a) de l’article 3 queda redactat de la manera següent:
a) La Secretaria General de la Conselleria de Presidència dóna assistència i suport a l’estructura de la Presidència de les Illes Balears i a la
Secretaria del Consell de Govern, es fa càrrec de la gestió del Butlletí Oficial
de les Illes Balears i dóna suport tècnic a la Direcció General de Relacions
Institucionals en les seves funcions relatives a l’organització dels processos
electorals autonòmics.
Article cinquè
Es modifica l’annex del Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les
Illes Balears, en els termes següents:
Conselleria de Turisme i Treball
Agència del Turisme de les Illes Balears (ATB)
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Fundació per al Desenvolupament sostenible de les Illes Balears
Consorci Escola d’Hoteleria
Consorci Mirall Alcúdia
Consorci Mirall Andratx
Consorci Mirall Calvià
Consorci Mirall Capdepera
Consorci Mirall Ciutadella
Consorci Mirall Eivissa
Consorci Mirall Es Mercadal
Consorci Mirall Felanitx
Consorci Mirall Manacor
Consorci Mirall Maó

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 23920
Ordre del conseller de Presidència de 25 d’octubre de 2010 per
la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca
de 3 d’agost de 2004 per la qual es regula la denominació vi de
la terra de Formentera per a la designació de vins de taula produïts a l’illa de Formentera
L’article 4 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 3 d’agost
de 2004 per la qual es regula la denominació vi de la terra de Formentera per a
la designació de vins de taula produïts a l’illa de Formentera estableix les varietats de raïm autoritzades per a l’elaboració del vi. Aquest article es va modificar
el 25 d’abril de 2007 per incloure la varietat viognier entre les autoritzades per
elaborar vi de la terra de Formentera.
Els viticultors de l’illa de Formentera han manifestat interès a elaborar vi
de la terra de Formentera amb les varietats garnatxa blanca i moscatell de gra
menut, per la qual cosa han sol·licitat incloure-les en l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 3 d’agost de 2004. Per això, han realitzat experiències
i estudis que demostren que els vins elaborats amb les varietats esmentades
mantenen la qualitat del vi de la terra de Formentera.
Les sol·licituds d’inclusió de les varietats garnatxa blanca i moscatell de
gra menut en el Reglament del vi de la terra de Formentera són anteriors a l’1
d’agost de 2009, data a partir de la qual és aplicable la nova normativa del sector vitivinícola, bàsicament el Reglament CE 491/2009, de 25 de maig, pel qual
es modifica el Reglament 1234/2007, de 22 d’octubre, pel qual es crea una orga-
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nització comuna de mercats agrícoles i estableix disposicions específiques per a
determinats productes agrícoles. Per això, la tramitació s’ha d’ajustar al
Reglament CE 1493/1999, de 17 de maig, pel qual s’estableix l’organització
comuna del mercat vitivinícola; a la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i
el vi, i al Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen les
regles generals d’utilització de les indicacions geogràfiques i la menció tradicional vi de la terra en la designació de vins. En aquest cas, les normes que regulen els vins amb dret a la menció vi de la terra han d’especificar, entre d’altres,
les varietats autoritzades per elaborar els vins protegits.
La varietat moscatell de gra menut està inclosa en la relació de varietats
autoritzades a les Illes Balears en el Reial decret 1244/2008, de 18 de juliol, pel
qual es regula el potencial de producció vitícola. Pel que fa a la varietat garnatxa blanca, ha estat autoritzada a les Illes Balears mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 4 de març de 2010 per la qual es modifica la
classificació de varietats de raïm autoritzades a les Illes Balears.
L’article 30.43 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix que la Comunitat Autònoma
té la competència exclusiva en matèria de denominacions d’origen i altres indicacions de procedència relatives als productes de la comunitat autònoma, títol
competencial que legitima l’aprovació d’aquesta norma atès el que estableix
l’article 58.1 de l’Estatut.
Finalment, mitjançant el Decret 18/2010, de 4 de juny, del president de les
Illes Balears, es va determinar una nova composició del Govern i es modificà el
Decret 10/2010, de 9 de març, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Aquest Decret 18/2010, de 4 de juny, disposa en
l’article 4 la incorporació de totes les direccions generals de l’extinta
Conselleria d’Agricultura i Pesca en la Conselleria de Presidència. Aquest procés va ser completat mitjançant el Decret 27/2010, de 10 de juny, del president
de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 10/2010, de 9 de març, del
president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

04-11-2010
Num. 23893
Resolució d’aprovació de les subvencions atorgades per FITSA
en relació a l’aportació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears al Pla 2000E de suport a la renovació del parc de vehicles, durant els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i juliol
de 2010.
Fets

1.El Govern de l’Estat va regular per Reial decret 898/2009, de 22 de
maig, la concessió directa de subvencions per a l’adquisició de vehicles, Pla
2000 E de suport a la renovació del parc de vehicles (BOE núm.125, de 23 de
maig).
2.El Consell de Govern, en el marc de les mesures per a la reactivació econòmica de les Illes Balears, va manifestar, mitjançant l’Acord de 5 de juny de
2009 (BOIB, núm.86, d’11 de juny), la seva voluntat d’adherir-se al Pla 2000 E
de suport a la renovació del parc de vehicles, aprovat per l’Estat espanyol i va
establir que l’adhesió del Govern de les Illes al Pla 2000 E de suport a la renovació del parc de vehicles es faria efectiva mitjançant els instruments i en els termes que preveu el Reial Decret 898/2009, de 22 de maig.
3.El conseller de Presidència, per resolució de dia 23 de juliol de 2009, va
aprovar la convocatòria de l’aportació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears al Pla 2000 E de suport a la renovació del parc de vehicles, gestionada
mitjançant una entitat col·laboradora (BOIB núm.119, de 28 de juliol de 2009).
La convocatòria va destinar un import màxim d’1.800.000 euros corresponents
a la partida pressupostària 11401 G/112E01 78000 00 dels pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2009 i la que correspongui
a l’exercici de 2010.
4.En data 23 de juliol de 2009 es va signar el conveni de col·laboració
entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’entitat col·laboradora,
Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA) per
al desenvolupament del Pla 2000 E de suport a la renovació del parc de vehicles.

Per això, i 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 un cop consultats els sectors afectats, vist el dictamen del
Consell Econòmic i Social, i d’acord amb el Consell Consultiu, dict la següent

5.La intervenció general va autoritzar, el 23 de juliol de 2009, la utilització del sistema de pagament de subvencions d’escassa quantia a un número significatiu de perceptors pels pagaments que es derivin de l’aportació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Pla 2000 E, de suport a la renovació de vehicles.

ORDRE

6.El conseller de Presidència, el 17 de desembre de 2009, va dictar resolució modificativa de l’anterior de convocatòria destinant a la mateixa un import
complementari màxim de 100.000,00 euros corresponents a la partida pressupostària 1141 G/112E01 78000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en l’exercici de 2009. En conseqüència, la quantia total de la convocatòria és d’un import màxim d’1.900.000,00 euros.

Article únic
Es modifica l’article 4 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de
3 d’agost de 2004, que queda redactat de la manera següent:
Article 4
Varietats de raïm autoritzades
Els vins designats amb la denominació vi de la terra de Formentera han de
procedir exclusivament de raïm de les varietats següents:
Raïm negre: monestrell, fogoneu, ull de llebre, cabernet sauvignon i merlot.
Raïm blanc: malvasia, premsal blanc (moll), chardonnay, viognier, garnatxa blanca i moscatell de gra menut.
Disposició final primera
D’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 24/2003, s’ha de comunicar aquesta disposició al Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí 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 d’octubre de 2010
El conseller de Presidència
Albert Moragues i Gomila

—o—

7.Com a conseqüència de la modificació anterior, el 28 de desembre de
2009 es va signar l’addenda al conveni de col·laboració de 23 de juliol de 2009
entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’entitat col·laboradora,
Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA)
8.En dates 26 de març, 30 d’abril, 31 de maig, 23 de juny, 21 de juliol i
14 d’agost de 2010 i en compliment de les obligacions establertes en el conveni de col·laboració, va tenir entrada, registre núm. 1993/2010, 3113/2010,
4061/2010, 5596/2010, 7227/2010 i 8536/2010 respectivament, a la Direcció
General de Coordinació i Projectes Estratègics d’aquesta Conselleria la documentació tramesa per FITSA relativa a la justificació de les ajudes
9.Les persones i entitats que figuren en l’annex 1 d’aquesta resolució, han
presentat a través de FITSA sol·licitud de subvenció dins els mesos de febrer,
març, abril, maig, juny i juliol de 2010 per a l’adquisició de vehicles, la qual ha
estat atorgada, i es troben al corrent de les seves obligacions amb
l’Administració Tributària de l’Estat i amb la Seguretat Social, segons declaració responsable presentada pel beneficiari, i amb l’Administració Tributària de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com s’ha comprovat d’ofici.
10.La subvenció aprovada es quantifica en 500 euros que han estat avançats per l’agent venedor en la compra del vehicle.
11.Les persones i entitats que figuren a l’annex 2 no compleixen algun
dels requisits establerts en la convocatòria, i per tant, correspon iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció

