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Escrivà Cerrudo, Sara
Oropesa Juanes, Roberto
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Num. 14241
Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de
5 de juliol de 2012 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina interna del Servei de Salut de
les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Formentera,
convocat per mitjà de la Resolució de 14 de desembre de 2010
Fets i fonaments de dret
1. Per mitjà de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 30 de desembre de 2009 es va aprovar la convocatòria general en què s’estableixen les
bases comunes que regeixen, en règim descentralitzat per sectors sanitaris, les
proves selectives per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu
especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents a les
ofertes d’ocupació pública per als anys 2008 i 2009 (BOIB núm. 6/2010, de 14
de gener; correccions d’errors en el BOIB núm. 17/2010, de 4 de febrer, i en el
BOIB núm. 34/2010, de 2 de març).
2. Per mitjà de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 14 de desembre de 2010 es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de
la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina interna corresponent al sector sanitari de Formentera.
3. Per mitjà de la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social de 16 de maig de 2012 es va aprovar la llista de persones aspirants que
havien superat el procés selectiu (BOIB núm. 76/2012, de 29 de maig).
Per això, d’acord amb la base 12 de la convocatòria general, dict la
següent
Resolució
1. Nomenar com a personal estatutari fix de la categoria facultatiu/facultativa especialista de medicina interna les persones aspirants que figuren en
l’annex d’aquesta resolució.
2. Establir que la presa de possessió s’ha d’efectuar en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el
BOIB. Perdran aquest dret les persones que no s’incorporin en aquest termini a
la destinació assignada, llevat dels casos d’impossibilitat acreditada i apreciada
per l’òrgan convocant.
3. Determinar que, abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que duu a terme cap
activitat en el sector públic de les que comprèn l’article 1 de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques. Si duu a terme alguna activitat privada -incloses les de caràcter professional-, ho ha de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la data de la presa de possessió a fi que l’òrgan competent n’acordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.
4. Recordar que, d’acord amb la base 12.4 de la convocatòria general, el
personal que hagi obtingut una destinació definitiva no pot participar en els concursos de provisió de places durant un termini mínim d’un any, comptador des
de la data en què prengui possessió de la plaça bàsica.
5. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació
amb 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.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
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davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la data de publicació de la resolució, d’acord amb els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent
interposar-hi.
Palma, 5 de juliol de 2012
La consellera
Carmen Castro Gandasegui

Annex
Llista de persones aspirants nomenades com a personal estatutari fix de la
categoria facultatiu/facultativa especialista de medicina interna en el sector sanitari de Formentera
Núm. del document
d’identitat
30804256
7986477

Llinatges i nom
Ramírez Portero, Carmen
Casquero Murciego, Àngela

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 14390
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 12
de juliol de 2012 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 13 d’abril de 2007, per la qual es reconeix i es regula la indicació geogràfica ‘Mallorca’ per als vins
amb dret a la menció tradicional ‘vi de la terra’ produïts a l’illa
de Mallorca
La Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, va establir diferents
nivells dins del sistema de protecció de l’origen i de la qualitat dels vins, sent
un d’ells el vi de taula amb dret a la menció tradicional ‘vi de la terra’, així com
els requisits mínims que han de complir els vins que s’acullin a la menció ‘vi de
la terra’ acompanyada d’una indicació geogràfica.
El Reglament (CE) 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, va
crear una nova organització comuna de mercats agrícoles i va establir disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a
les OCM). Posteriorment es va abordar també una reforma en el sector vitivinícola que va concloure amb l’aprovació del Reglament (CE) 479/2008 del
Consell, de 29 d’abril de 2008, pel qual s’estableix l’organització comuna del
mercat vitivinícola. El Reglament (CE) 491/2009 del Consell, de 25 de maig de
2009, va suposar una important modificació del Reglament (CE) 1234/2007, del
Consell, de 22 d’octubre de 2007, en incorporar a l’organització comuna de
mercats única, el sector vitivinícola en la seva totalitat, procés iniciat amb el
Reglament (CE) 479/2008 del Consell, de 29 d’abril de 2008. El Reglament
(CE) 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol de 2009, va establir determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 479/2008 del Consell pel que
fa a les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides, als termes tradicionals, l’etiquetatge i la presentació de determinats productes vitivinícoles.
El Decret 11/2002 de 25 de gener, va autoritzar el conseller d’Agricultura
i Pesca per a l’aprovació de normativa en determinades matèries vinícoles i per
a desplegar mitjançant ordres de la conselleria la normativa europea i estatal
referent a determinades matèries del sector vitivinícola en l’àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El 24 d’octubre de 2011, l’Associació de Petits Cellers de les Illes Balears
va sol·licitar la modificació de l’article 4 de l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 13 d’abril de 2007 per la qual es reconeix i es regula la
indicació geogràfica ‘Mallorca’ per als vins amb dret a la menció tradicional ‘vi
de la terra’ produïts a l’illa de Mallorca.
La modificació té com a finalitat autoritzar en l’elaboració dels vins les
varietats autòctones gorgollassa i giró ros i la varietat viognier. La varietat gorgollassa ja es conreava a Mallorca abans de la plaga de la fil·loxera al segle XIX,

BOIB

17-07-2012

Num. 102

de la qual es tenen referències bibliogràfiques des de 1875. El cultiu de la varietat giró ros es descriu al segle XIX i no es pot trobar a cap altra part del món.
Per altra banda la varietat viognier s’ha cultivat a Mallorca des dels anys 90 del
segle XX. Les tres varietats presenten plena adaptació al medi i compleixen amb
els paràmetres que determina el Reglament de la indicació geogràfica
‘Mallorca’, per la qual cosa procedeix la inclusió per a l’elaboració de vins acollits.

11

Oficial de les Illes Balears.
Palma, 12 de juliol de 2012
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá
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L’article 73.1.d del Reglament (CE) 607/2009 estableix determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 479/2008 del Consell pel que fa a les
denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides, als termes tradicionals, l’etiquetatge i la presentació de determinats productes vitivinícoles. El
Reglament d’execució 670/2011 (UE) de la Comissió de 12 de juliol de 2011
modifica aquest article i estableix que és aplicable el procediment que preveu
l’article 118 vicies del Reglament (CE) 1234/2007 en el cas de qualsevol modificació de menor importància del plec de condicions presentada a un Estat membre a partir de l’1 d’agost de 2009 el qual hagi transmès a la Comissió abans del
31 de desembre de 2011.
D’altra banda la modificació plantejada no està relacionada amb les característiques essencials del producte, no altera el vincle, no inclou un canvi del
nom del producte o d’una part del seu nom, no afecta la zona geogràfica delimitada i no implica noves restriccions a la comercialització del producte. Així,
es pot considerar com una modificació de menor importància segons el que estableix l’article 20.4 del Reglament (CE) 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol
de 2009, pel qual s’estableixen determinades disposicions d’aplicació del
Reglament (CE) 479/2008 del Consell pel que fa a les denominacions d’origen
i indicacions geogràfiques protegides, als termes tradicionals, l’etiquetatge i la
presentació de determinats productes vitivinícoles.
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.
Mitjançant el Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, es va determinar la composició del Govern i es va establir l’estructura
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest procés es va completar mitjançant l’aprovació del Decret 12/2011, de 18 de juny,
del president de les Illes Balears, 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.

Num. 14222
Resolució del Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració
subscrits per la Conselleria durant el primer quadrimestre de
l’any 2012.
L’article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i
del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de trametre al Butlletí Oficial
de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una
entitat privada.
Per tot això, dic la següent
RESOLUCIÓ
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació de convenis de
col·laboració subscrits per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori en el segon quadrimestre de l’any 2012:
- Conveni de pràctiques en empreses i institucions per a estudiants d’estudis oficials de máster universitari de gestió de recursos humans. Intervenció
psicològica i pedagògica.
- Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori i la Fundació Residència Mare de Déu de Sant Salvador per
redactar el projecte de reforma de l’edifici quer actualment acull la residència
per adaptar-la a centre de dia
- Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears i Vinyes Mortitx, SA per a la
recuperació de l’àguila coabarrada a Mallorca
- Conveni de col·laboració entre la ‘Fundació Nous Vents’ i l’Institut
Balear de la Natura (IBANAT) per al desenvolupament de programes de formació i inserció laboral en matèria mediambiental.
Palma 22 de juny de 2012

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 de
Medi Rural i Marí, i una vegada consultats els sectors afectats, vist el dictamen
del Consell Econòmic i Social, i d’acord amb el Consell Consultiu, dict la
següent

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá

—o—

ORDRE

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Article únic
Num. 14182
Proposta de resolució/resolució de la directora general
d’Interior, Emergències i Justícia per la qual s’eleva al conseller
d’Administracions Públiques l’esborrany de resolució per a la
creació del Consell de Coordinació de les Policies Locals Sud i
Est.

Es modifica l’article 4 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de
13 d’abril de 2007 per la qual es reconeix i es regula la indicació geogràfica
‘Mallorca’ per als vins amb dret a la menció tradicional ‘vi de la terra’ produïts
a l’illa de Mallorca, que queda redactat de la manera següent:
Article 4
Varietats de raïm autoritzades
Els vins designats amb la menció ‘vi de la terra Mallorca’ han de procedir exclusivament de raïm de les següents varietats:
Raïm negre: callet, manto negre, cabernet sauvignon, fogoneu, merlot,
monestrell, sirà, ull de llebre, pinot noir i gorgollassa.
Raïm blanc: prensal (moll), chardonnay, macabeu, malvasia aromàtica,
moscatell d’Alexandria, moscatell de gra menut, parellada, riesling, sauvignon
blanc, viognier i giró ros.
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Fets
1. Entre el 15 de març i el 10 de maig de 2012 varen tenir entrada a la
Conselleria d’Administracions Públiques els escrits signats pels batles dels
ajuntaments de Campos (15 de març), ses Salines (24 d’abril), Capdepera (3 de
abril), Artà (11 d’abril), Santanyí (19 d’abril), Son Servera (24 d’abril), Felanitx
(26 d’abril), Sant Llorenç des Cardassar (10 de maig) i Manacor (21 de maig),
en els quals sol·licitaven la creació del Consell de Coordinació de les Policies
Locals Sud i Est, integrat pels municipis que representen.
2. La realitat geogràfica, econòmica, urbanística, social i turística de les
Illes Balears ha determinat l’existència d’una àrea territorial, amb una problemàtica comuna respecte de la seguretat, que afecta els nuclis de població de
diferents entitats locals, en aquest cas Campos, ses Salines, Capdepera, Artà,
Santanyí, Son Servera, Felanitx, Sant Llorenç des Cardassar i Manacor.

