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Disposició final

1.- Disposicions generals

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

Palma, 29 de gener de 2010

Num. 2003
Decret 8/2010, de 29 de gener, de modificació de l’annex del
Decret 26/2009, de 17 d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any 2009

El President
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

El Consell de Govern, en la sessió del dia 17 d’abril de 2009, va aprovar
el Decret 26/2009, de 17 d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels
concerts educatius per a l’any 2009 (BOIB núm. 60, de 25 d’abril de 2009).
Amb posterioritat a la seva publicació, s’ha pogut comprovar que en l’apartat 5, punt I, lletra b de l’annex del Decret esmentat no es va recollir de manera adequada la nomenclatura de dos cicles formatius de grau mitjà ni, per tant,
el mòdul econòmic que els pertoca; en concret, el cicle formatiu d’explotació de
sistemes informàtics (1r i 2n curs), que no s’adequa al Reial decret 1691/2007,
de 14 de desembre, regulador del títol de tècnic en sistemes microinformàtics i
xarxes, que substitueix la regulació del títol de tècnic en explotació de sistemes
informàtics.
Per això, esdevé legalment necessari modificar l’apartat 5, punt I, lletra b
de l’annex del Decret 26/2009 anteriorment esmentat per tal d’adequar-lo a la
normativa vigent.
Així mateix, amb posterioritat a la publicació del Decret 26/2009, de 17
d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any
2009, mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 13 de
novembre de 2009 (BOIB núm. 173, de 26 de novembre de 2009), s’ha produït
una transformació en la nomenclatura del cicle formatiu d’equips electrònics de
consum (1r curs), que passa a anomenar-se cicle formatiu d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (1r curs), la qual cosa no suposa una alteració del mòdul
econòmic atribuït pel Decret 26/2009, de 17 d’abril. No obstant això, esdevé
necessari mantenir en l’annex objecte de modificació la nomenclatura anterior
del cicle formatiu perquè durant els mesos de gener a agost del 2009 es va cursar el cicle formatiu d’equips electrònics de consum (1r curs).
Per aquests motius, cal dur a terme la modificació de l’annex del Decret
26/2009, de 17 d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any 2009, en els punts abans esmentats.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 29 de gener de 2010,

DECRET
Article únic
L’apartat 5, punt I, lletra b de l’annex del Decret 26/2009, de 17 d’abril,
d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any 2009,
passa a tenir la redacció següent:
B) Altres despeses
Cicle formatiu de gestió administrativa. Mòdul anual per unitat: 14.962,38
euros.
Cicle formatiu de comerç. Mòdul anual per unitat: 14.962,38 euros.
Cicle formatiu d’equips electrònics de consum (1r curs). Mòdul anual per
unitat: 11.448,12 euros.
Cicle formatiu d’equips electrònics de consum (2n curs). Mòdul anual per
unitat: 13.067,58 euros.
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria. Mòdul anual per unitat:
14.962,38 euros.
Cicle formatiu de farmàcia. Mòdul anual per unitat: 12.734,46 euros.
Cicle formatiu de sistemes microinformàtics i xarxes (1r curs). Mòdul
anual per unitat: 11.448,12 euros.
Cicle formatiu de sistemes microinformàtics i xarxes (2n curs). Mòdul
anual per unitat: 13.067,58 euros.
Cicle formatiu d’atenció sociosanitària (1r curs). Mòdul anual per unitat:
9.295.08 euros.
Cicle formatiu d’atenció sociosanitària (2n curs). Mòdul anual per unitat:
11.228.52 euros.
Cicle formatiu d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (1r curs). Mòdul
anual per unitat: 11.448,12 euros.
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 2004
Decret 9/2010, de 29 de gener, pel qual s’adapta el règim jurídic
i econòmic del Consell Regulador de la Denominació Específica
‘Sobrassada de Mallorca’ al Decret 49/2004, de 28 de maig, de
règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de
gestió i de control de denominació de qualitat
El Govern de les Illes Balears va aprovar el Reglament de la Denominació
Específica ‘Sobrassada de Mallorca’ i del seu Consell Regulador mitjançant el
Decret 136/1993, de 16 de desembre. El capítol VI d’aquesta norma regula el
règim jurídic d’aquest òrgan i l’article 26 el defineix com un òrgan col·legiat
dependent de la Conselleria d’Agricultura i Pesca amb atribucions decisòries en
les funcions que aquest Reglament li encomani, d’acord amb el que estableixi la
legislació vigent.
No obstant això, l’article 28 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, estableix que els consells reguladors, o
altres ens assimilats de gestió i control de denominació de qualitat, creats i regulats per la normativa autonòmica vigent, constitueixen corporacions de dret
públic de base associativa, amb autonomia i capacitat d’obrar per al compliment
de les funcions pròpies, i han d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic
privat, sens perjudici de l’aplicació de l’ordenament jurídic públic pel que fa a
l’exercici de les potestats administratives que tenguin atribuïdes.
Atès el marc normatiu que estableix l’article 28 de la Llei 10/2003, els
règims jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de
control de denominació de qualitat, entre els quals s’inclou el Consell Regulador
de la Denominació Específica ‘Sobrassada de Mallorca’, van ser regulats mitjançant el Decret 49/2004, de 28 de maig, publicat en el BOIB número 79, de 5
de juny, que entrà en vigor l’endemà de la publicació. La disposició addicional
primera d’aquesta norma estableix un termini màxim d’un any perquè els consells reguladors i ens assimilats adaptin l’estructura i la reglamentació de la
denominació al Decret 49/2004.
Quant a la competència per a l’aprovació d’aquest Decret, correspon a la
Comunitat Autònoma, amb caràcter exclusiu, la matèria de denominacions d’origen i altres indicacions de procedència relatives als productes de la comunitat
autònoma, en aplicació de 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.
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 10.6 de la Llei 5/1993,
de 15 de juny, per la qual es regula el Consell Consultiu, modificada per la Llei
6/2000, de 31 de maig, no és necessària la consulta preceptiva a aquest òrgan,
atès que el contingut d’aquest Decret és de naturalesa organitzativa.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Agricultura i Pesca, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 29 de gener 2010,

DECRET
Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte adaptar l’estructura i la reglamentació del
Consell Regulador de la Denominació Específica ‘Sobrassada de Mallorca’,
previst en el Reglament aprovat mitjançant el Decret 136/1993, de 16 de desembre, als règims jurídic i econòmic regulats en el Decret 49/2004, de 28 de
maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de ges-

