BOIB

22-10-2009

Num. 155

7

Baleares, SA (Gestur Balear).
2. El 26 de juny de 2009, el secretari del consell d’administració de la
societat Gestión Urbanística de Baleares, SA (Gestur Balear), amb el vistiplau
del seu president, va expedir una certificació en relació amb la reunió del consell d’administració, duta a terme el 17 de juny de 2009, en la qual es va acordar vendre a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 10 % de les accions
de SITIBSA, la titularitat de les quals correspon a Gestión Urbanística de
Baleares, SA, pel seu valor nominal, que és de 70.200 euros.
3. El 21 de juliol de 2009, la secretària general de la Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori va signar un informe justificatiu sobre la
necessitat i l’oportunitat de l’adquisició del 10 % de les accions de l’empresa
pública Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA (SITIBSA), creada pel Decret 82/2001, de 15 de juny (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
76, de 26 de juny de 2001), la qual depèn directament de la Direcció General
d’Ordenació del Territori, i desenvolupa la seva activitat en el camp de la cartografia i la informació territorial, per tal que la totalitat del seu capital sigui de
titularitat pública i pugui assolir la condició de mitjà propi i servei tècnic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als efectes de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (Butlletí Oficial
de l’Estat núm. 261, de 31 d’octubre de 2007).
4. El 21 de juliol de 2009, el conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori va proposar al conseller d’Economia, Hisenda i Innovació que ordenàs
l’inici de l’expedient d’adquisició del 10 % de les accions de Serveis
d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA (SITIBSA), titularitat de
Gestión Urbanística de Baleares, SA (Gestur Balear), per un import de setanta
mil dos-cents euros (70.200 €), amb càrrec a la partida pressupostària
25301/511C01/86000/00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a 2009.
5. El 13 d’agost de 2009 el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació,
a proposta de la directora general de Patrimoni, va dictar la Resolució d’inici de
l’expedient.
6. El 8 de setembre de 2009, el secretari del consell d’administració de
la societat Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA (SITIBSA),
amb el vistiplau del seu president, va expedir un certificat en què consta que en
el llibre d’accionistes d’aquesta societat, amb CIF A-57101073, figura inscrita
la societat Gestión Urbanística de Baleares, SA (Gestur Balear), com a propietària de 1.170 accions numerades del 10.531 al 11.700, ambdues incloses.
7. L’1 d’octubre de 2009 la cap d’Administració de SITIBSA va emetre un informe relatiu al valor de les accions de la societat Serveis d’Informació
Territorial de les Illes Balears, SA, el 31 de desembre de 2008.

6. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 44, de 3 d’abril de 2003).
7. El Decret 13/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes
Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 135 EXT, de 15 de setembre de 2009).
8. El Decret 14/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes
Balears, pel qual es disposa el cessament i nomenament de membres del Govern
de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 135 EXT, de 15 de
setembre de 2009).
9. El Decret 16/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2007, d’11 de juliol, 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 (Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 135 EXT, de 15 de setembre de 2009).
10. El Decret 101/2007, de 27 de juliol, pel qual es nomena la directora
general de Patrimoni de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 115, de 28 de juliol de 2007).
Proposta de resolució
Propòs al conseller d’Economia i Hisenda que dicti una resolució en els
termes següents:
1. Aprovar i autoritzar l’adquisició onerosa de mil cent setanta (1.170)
accions de l’empresa Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA
(SITIBSA), numerades del 10.531 al 11.700, ambdues incloses, titularitat de
Gestión Urbanística de Baleares, SA (Gestur Balear), amb CIF A-07076730.
2. Disposar que el preu total de l’adquisició de les accions serà de
setanta mil dos-cents euros (70.200 €), amb càrrec a la partida pressupostària
25301/511C01/86000/00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a 2009. Aquesta quantitat s’ha d’abonar en el moment
d’atorgar l’escriptura pública de compravenda mitjançant el lliurament d’un taló
bancari nominatiu i en un sol pagament.
3. Notificar aquesta Resolució a la Conselleria de Mobilitat i Ordenació
del Territori, a Gestión Urbanística de Baleares, SA (Gestur Balear), i a Serveis
d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA (SITIBSA).
4. Anotar aquesta adquisició a l’Inventari General de Béns i Drets de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8. L’1 d’octubre de 2009, el cap de la Secció V del Servei de Patrimoni
va emetre un informe favorable sobre l’aprovació i la formalització del contracte de compravenda de 1.170 accions de l’empresa Serveis d’Informació
Territorial de les Illes Balears, SA. (SITIBSA)

Palma, 2 d’octubre de 2009
La directora general de Patrimoni
Maria Costa Genovard

9. A més, cal considerar la resta de documentació que consta en l’expedient núm. 243/2009, tramitat per aquesta Direcció General.

Conforme amb la proposta. En dict resolució.
Palma, 8 d’octubre de 2009

Fonaments de dret
El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina

1. L’article 75 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 49, de 24 d’abril de 2001), i la resta de disposicions aplicables concordants.
2. Els articles 146, 147 i els que hi concorden del Decret 127/2005, de
16 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei
6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 192, de 24 de desembre de
2005).

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 22456
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 8 d’octubre de
2009, per la qual es modifica la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de dia 28 de juliol de 2009, per la qual es
publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants
que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució
d’1 d’abril de 2009

3. El Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de societats anònimes (Butlletí Oficial de l’Estat
núm. 310, de 27 de desembre de 1989).
4.

El Codi civil (aprovat pel Reial decret de 24 de juliol de1889).

5. La Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
públiques i vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 56, de 6 de maig de 1989).

Fets:
Estimat el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Catalina
Maria Pol Morro contra la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de
28 de juliol de 2009 (BOIB núm. 110, de 30-07-2009).
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Vista la Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es retrotrauen les actuacions relatives a la interessada.

UNITAT: LLOCS BASE CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(MENORCA)

RESOLC

S’estructura el lloc de treball següent, sota la dependència directa de la
consellera o del conseller:

Primer.- Incloure la Sra. Catalina Maria Pol Morro, amb DNI 044328170,
a l’ANNEX 1. Opositors aprovats del cos de mestres, especialitat Educació
Infantil (EI), amb una puntuació de 5,395, entre la Sra. Maria Dolors Tomás
Frontera i el Sr. Daniel Alemany Ros.

Lloc base ordenança (F0162003C)
Dur a terme les funcions que descriu l’article 29 de la Llei 2/2007, de 16
de març, de cossos i escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Segon.- Nomenar a la Sra. Catalina Maria Pol Morro funcionària en pràctiques amb el NRP 04432817057S0597, aquest nomenament tendrà efectes econòmics i administratius a partir de l’1 de setembre de 2009.

UNITAT: DIRECCIÓ GENERAL D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ (MAÓ)

Tercer.- Concedir a la Sra. Catalina Maria Pol Morro el termini previst al
punt 1 de la base novena de la convocatòria perquè presenti la documentació que
s’exigeix, a més de la declaració jurada o promesa que no es troba en cap de les
causes d’incompatibilitat assenyalades a la Llei 53/1984, de 26 de desembre
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
RD 589/1985 i altres normes concordants.

Cap del Negociat I ( F0111007C)
Sota la supervisió del director/a del centre de formació, tindrà les funcions
següents:
Suport administratiu als expedients encarregats per la direcció del centre.
Registre d’entrada i sortida de documents.
Informació i atenció al públic.
Qualsevol altra que li encomani, en matèria de la seva competència, el/la
director/a del centre de formació

Quart.- Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB, de
conformitat amb els articles 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 la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
Palma, 8 d’octubre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs i Ferrà

Director del Centre de Formació (F0114008C)
Sota la supervisió del director/a general d’Ocupació i Formació, durà a
terme les següents funcions:
Coordinació i gestió del centre
Planificació de les accions formatives que s’impartiran en el centre de
Formació
Supervisió dels serveis generals del centre, amb coordinació amb els serveis generals de la conselleria de Treball i Formació
Qualsevol altra tasca que li encomani el/la director/a general en relació al
centre

—o—
—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 22382
Ordre de la consellera de Treball i Formació de 8 d’octubre de
2009, de modificació de l’Ordre de la consellera de Treball i
Formació de 25 de març de 2009, per la qual s’aproven les funcions dels llocs de feina de la Conselleria de Treball i Formació
Mitjançant l’Ordre de la consellera de Treball i Formació de 25 de març
de 2009, s’aproven les funcions dels llocs de feina de la Conselleria de Treball
i Formació.
Atès que se considera oportuna l’atribució de funcions als llocs de nova
dotació.
Per tot això, d’acord amb l’article 34 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la funció pública de les Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Article únic
Es modifica l’annex I de l’Ordre de la consellera de Treball i Formació,
de 25 de març de 2009, per la qual s’aproven les funcions dels llocs de feina de
la conselleria de Treball i Formació, modificació que implica la dotació de funcions als llocs de feina que s’esmenten a l’annex que s’adjunta a aquesta Ordre
Disposició final
Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 8 d’octubre de 2009
La consellera de Treball i Formació
Joana Maria Barceló Martí
ANNEX
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Num. 22909
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 d’octubre de
2009, de modificació de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 21 de novembre de 2005, per la qual s’aprova el
Reglament de la denominació d’origen Binissalem, del seu
Consell Regulador i del seu Òrgan de Control
El vins emparats amb la denominació d’origen Binissalem es regulen mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de
2005, per la qual s’aprova el Reglament de la denominació d’origen Binissalem,
del seu Consell Regulador i del seu Òrgan de Control.
L’article 26 de La Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, estableix que els consells reguladors, com a òrgans de gestió, tenen la funció, entre
d’altres, de proposar les modificacions reglamentàries de les normatives que les
regulen.
L’article 6.3, apartat a del Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de control de
denominació de qualitat, atorga als consells reguladors, entre altres, la funció de
proposar al conseller competent en matèria d’agricultura del Govern de les Illes
Balears, el reglament de la denominació, així com les seves possibles modificacions.
El Reglament (CE) 479/2008, del Consell, de 29 d’abril, pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, recull a l’article 48 l’obligació dels organismes de certificar que es compleix la norma EN 45011, per la
qual cosa s’han de modificar els articles del Reglament que no s’adapten a
aquesta norma.
D’acord amb l’article 31 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca
de 21 de novembre de 2005, per la qual s’aprova el Reglament de la denominació d’origen Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu Òrgan de Control,
el Consell Regulador de la denominació d’origen Binissalem té la funció de vetllar pel prestigi i pel foment de la denominació d’origen i d’orientar la producció i la qualitat dels vins que s’emparen en aquesta denominació.
Atès això, després de diversos estudis tècnics, el Ple del Consell

