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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears 

1.- Disposicions generals 

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN 

Núm.l3046 
Ordre del President de la ComunitatAutònoma de les Ries Balears, 
de 18 de juny de 1996, per la qual s'estableix l'estructura del 
Govem de la CAlB. 

Aquests preceptes es desenvolupen en la Llei 5/84, de Règim Jurídic de 
l'Administració de la CAlB, la qual, en el seu article 14,paràgrafs li 10, atribueix 

al president la funció de nomenar els consellers i de «dictar ordres que suposin la 
creació i o l'extinció de les conselleries o qualsevol variació en la denominació o 

en la distribució de competències entre aquestes, dins el límit total de crèdits 
consignats en els pressuposts». 

Per això, i en virtut de les facultats que em concedeixen les esmentades 
disposicions, dict la següent 

ORDRE 

Article 1. El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estarà 
format per les següents conselleries amb responsabilitat executiva: 

- Conselleria de Presidència. 
- Conselleria de Foment 

- Conselleria de Funció Pública i Interior. 
-Conselleria d'Economia i Hisenda. 

- Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. 
-Conselleria de Treball i Formació. 
- Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i LitoraL 

- Conselleria de Turisme. 
- Conselleria de Sanitat i Consum. 
- Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria. 

Article 2. El conseller Presidència assumirà la Secretaria del Govern. 

Article 3. En cas d'absència o malaltia del president, aquest serà substituït 
d'acord amb l'ordre de prelació que figura en l'article l d'aquesta Ordre. 

Article 4. El conseller d'Economia i Hisendaadoptarà les mesures pertinents 
per tal d'adscriure les partides pressupostàries als departaments que s'esmenten 
en l'article l d'aquesta ordre. Per això, es modificarà la seva classificació orgànica 
per adaptar-la a l'estructura de cada un d'ells. 

S'exceptua de l'anterior l'adscripció corresponent a partides que emparen 

despeses de personal que, a l'igual que l'adscripció de les nòmines, es produirà el 
mes de julioL El conseller d'Economia i Hisenda coordinarà la distribució 
pressupostària dels distints serveis generals que hi ha en l'actualitat d'acord amb 
la nova estructura del Govern que ara s'estableix. 

El conseller de la Funció Pública i Interior, juntament amb el conseller 
d'Economia i Hisendaen allò que sigui de la seva competència, coordinarà la 

distribució del personal dels distints serveis generals que hi ha en l'actualitat 
d'acord amb la nova estructura del Govern que ara s'estableix. 

Disposició derogatòria. Queden derogades totes les disposicions de rang 

igual o inferior que s'oposin o contradiguin el que s'estableix en aquesta Ordre. 

Disposició final. Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació en el BOCAIB. 

Palma, 18 de juny de 1996 

EL PRESIDENT 
Jaume Matas i Palou 

-o-

Núm.l3047 

Ordre del President de la Comunitat Autònoma de les/lles Balears, 
de 18 de juny de 1996, de nomenament de membres del Govem de 
/a CAlB. 

Vist el que s'estableix en l'article 32 de l'Estatut d'Autonomia de les lles 

Balears i en l'article 14.1 de la Llei 5/84, de règimjuridic de l'Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent 

ORDRE 

Article únic. Es nomenen membres del Govern de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears: 

- Honorable Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, com a consellera de 
Presidència. 

-Honorable Sr. Joan Verger i Pocoví, com a conseller de Foment 

- Honorable Sr. José Antonio Berastain Díez, com a conseller de Funció 
Pública i Interior. 

-Honorable Sr. Antoni Rami i Al ós, com a conseller d'Economia i Hisenda. 
-Honorable Sr. Joan Flaquer i Riutort, com a conseller d'Educació, Cultura 

i Esports. 

- Honorable Sr. Guillem Camps i Coll, com a conseller de Treball i 
Formació. 

-Honorable Sr. Bartomeu Reus i Beltran, com a conseller de Medi Ambient, 
Ordenació del Territori i LitoraL 

-Honorable Sr. José Maria Gonzalez Ortea, com a conseller de Turisme. 

- Honorable Sr. Francesc Fio! i Amengual, com a conseller de Sanitat i 
Consum. 

- Honorable Sr. Josep Juan i Cardona, com a conseller d'Agricultura, 
Comerç i Indústria. 

Disposició derogatòria. Queden d~rogades totes les disposicions de rang 
igual o inferior que s'oposin o contradiguin el que s'estableix en aquesta Ordre. 

Queda expressament derogada l'Ordre de Presidència, de 27 de maig de 
1996, per la qual es disposava el nomenament de diversos consellers. 

Disposició final. Aquesta Ordre quedarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació en el BOCAIB. 

Palma, 18 de juny de 1996 

EL PRESIDENT 
Jaume Matas i Palou 

-o-

Núm.l3048 
Ordre del President del Govem de la Comunitat Autònoma de les 
Ries Balears, de 18 de juny de 1996, per la qual es modifica 
l'estructura orgànica de la Presidència del Govem de la CAlB. 

En virtut de la nova reestructuració dels òrgans superiors de l'Administració 
de la CAlB, aquesta Presidència dicta la següent 

ORDRE 

Article 1. L'estructura de la Presidència del Govern de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears estarà integrada, a partir de r·entrada en vigor 
d'aquesta Ordre, pel Gabinet de Presidència i per la Secretaria General Tècnica de 
Presidència. 

Article 2. El Gabinet de Presidència està integrat pels Serveis de Relacions 
Informatives i pel Servei de Protocol i depenen directament del president de la 

CAlB. 

Article 3. La Secretaria General Tècnica de Presidència tendràencomanades 

les funcions d'administració general i en concret estarà integrada pel Departament 

Jurídic de Presidència, pels serveis corresponents a ordenances, xofers, auxiliars 
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de recepció i telèfon i personal de manteniment, com també qualsevol altre servei 

comú a Presidència. 

Disposició derogatòria. Queden derogades totes les disposicions de rang 

igual o inferior que contradiguin el que es disposa en aquesta Ordre de Presidència 

del Govern o que siguin incompatibles amb el seu contingut. 

Disposició final. Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva 

publicació en el BOCAIB. 

Palma, 18 de juny de 1996 

EL PRESIDENT 
Jaume Matas i Palou 

-o-

Núm.l3049 

Ordre del President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 

de 18 de juny de 1996, per la qual s'estableix l'estructura orgànica 

de la Conselleria de Presidència 

Una vegada aprovada per Ordre d'aquesta Presidència la nova estructura de 

Conselleries, procedeix ara a dotar a la consellera de Presidència d'una estructura 

orgànica que li permeti exercir amb eficàcia les competències i les funcions que 

li ban estat encomanades pel Govern de la Comunitat Autònoma. 

Pertot això, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 27 de la Llei 

de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears, aquesta Presidència dicta la següent 

ORDRE 

ARTICLE I 
S'atribueixen a la Conselleria de Presidència, sota la superior direcció del 

seu titular, les competències, funcions i serveis següents: 

a) Desenvolupament legislatiu de caràcter institucional i les relacions de 

coordinació de l'Executiu amb el Parlament de les Illes Balears. 

b) La coordinació i el seguiment del programa legislatiu del Govern. 

e) Elaboració de disposicions de caràcter general sobre les quals s'hagi de 

pronunciar el Govern. 

d) Relacions amb el Govern de l'Administració Central de l'Estat en 

matèria de traspàs de competències, funcions i serveis a la Comunitat Autònoma 

de les Illes Balears, en coordinació amb les Conselleries que, en cada cas, 

determini la Presidència. 
e) Coordinació de les mesures d'impuls del Govern per a l'assumpció de 

facultats executives i de gestió pels Consells Insulars, en el marc de les prescripcions 

de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

f) Coordinació de les relacions del Govern Balear i la seva Administració 

amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, sensepeijudici de les que corresponen 

al president. 

g) Relacions amb les comunitats balears situades fora de les Illes. 

h) Polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els països 

del sud. 

i) Execució de la legislació de l'Estat en matèria d'associacions. 

j) Fundacions. 

k) Projectes de reglamentació, ordenació i regulació de telecomunicacions, 

radiodifusió i televisió en l'àmbit de competències de la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears. 

l) Supervisió, coordinació, seguiment i execució dels plans d'innovació 

elaborats pel Govern Balear en matèria de tecnologia de la informació i comunicació, 

en sintonia amb l'estratègia BIT. 

m) Organització, planificació, execució i seguiment del pla estratègic de 

modernització per a l' Adminis.tració Pública de la Comunitat Autònoma. 

n) Gestió del Centre d'Informàtica en les seves funcions d'impuls, 

coordinació, assessorament, desenvolupament i aplicació de les tècniques 

informàtiques i telemàtiques en I' àmbit de l'estructura global de la Comunitat 

Autònoma, en el marc de les directrius fixades pel pla estratègic deModernització 

per a l'Administració Pública de la CAlB. 

o) Gestió del Registre General de la Pre.sidèncía i de la Conselleria de 

Presidèncíac 

p) Documentació de la Presidència, del Consell de Govern i de la Conselleria 

de Presidència. 

q) Gestió del servei d'informació administrativa i atenció al ciutadà. 

r) Polítiques en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones. 
s) PolÚica en matèria de joventut i familia. 

t) Política en matèria d'acció social. 

u) Relacions ciutadanes i foment de la vida associativa. 

v) Relacions amb l'Administració de Justícia. 

w) Relacions amb les institucions de la Unió Europea que li encomani la 

Presidència. 

x) Ajuda a les víctimes del delicte. 

y) Totes les altres le siguin encomanades pel president o en virtut de 

disposició legal o reglamentaria. 

ARTICLE2 
La Conselleria de Presidència, sota la superior direcció del seu titular, queda 

estructurada en els següents centres directius: 

Secretaria General Tècnica. 

Direcció General de Tecnologia de la Informació i Comunicacions. 

Direcció General d'Acció Social. 

Direcció General de Joventut i Familia. 

Direcció General de Patrimoni. 

ARTICLE3 
Sense caràcter de centre directiu, depèn directament del titular de la 

Conselleria la Direcció Executiva de la Comissió Interdepartamental de la Dona. 

ARTICLE4 
1. Són competències de la Secretaria General Tècnica, a més de les que 

legalment té establertes, les següents: 

a) Les corresponents al Departament Tècnic de Presidència, atribuïdes fins 

ara a la Secretaria General Tècnica de Presidència, amb excepció de les relatives 
al Servei d'Informàtica. 

b) Les corresponents al Servei de Relacions Institucionals fins ara atribuïdes 

a la Secretaria Tècnica de Presidència. 

e) Les corresponents al Servei de Gestió Econòmicoadministrativa fins ara 

atribuïdes a la Secretaria General Tècnica de Presidència. 

d) Les corresponents al Departament de Coordinació Interdepartamental de 

l'extinta Vicepresidència del Govern i, en particular, la gestió del Servei 

d'informació i Atenció Administrativa i l'Oficina d'Ajuda a les Víctimes del 

Delicte. 

e) Les assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria 

d'associacions i fundacions fins ara atribuïdes a la Secretaria General Tècnica de 

Presidència. 

f) Les exercides fins ara per les diferents unitats administratives de la 

Presidència del Governen matèria de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 

amb els Països del Sud. 

2. La Unitat de Gestió Econòmica fins ara adscrita a la Secretaria General 

Tècnica de la Presidència s'integra en la Secretaria General Tècnica de la 

Conselleria de Presidència, encara que exercirà les funcions que té atribuïdes no 

només en l'àmbit competencial de I' esmentada Conselleria sinó, a més, en el propi 

de la Presidència del Govern. 

ARTICLES 
La Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions 

asumeix les següents competències: 

a) Projectes de reglamentació, ordenació i regulació de telecomunicacions, 

radiodifusió i televisió en l'àmbit de competéncies de la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears. 

b) Supervisió, coordinació, seguiment i execució dels plans d'innovació 

elaborats pel GovernBalearen matèria de tecnologia de I' informació i comunicació, 

en sintonia amb l'estratègia BIT. 
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e) Organització, planificació, execució i seguiment del pla estratègic de 
modernització per a l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma. 

d) Gestió del Centre d'informàtica en les seves funcions d'impuls, 
coordinació, assessorament, desenvolupament i aplicació de les tècniques 
informàtiques i telemàtiques a l'àmbit de l'estructura global de la Comunitat 
Autònoma, en el marc de les directrius fixades pel pla estratègic de Modernització 

per a I' Administració Pública de la CAlB. 
e) Les exercides pel Servei d'Informàtica fins ara atribuïdes al Departament 

Tècnic de Presidència. 
f) Les corresponents a l'Institut Balear d'Innovació i Telemàtica fins ara 

adscrit a la Direcció General de Planificació i Pressuposts de la Conselleria 
d'Economia i Hisenda, en el marc jurídic del Centre Balear d'Innovació i 

Telemàtica. 
g) Les assumides per la Comunitat Autònoma en matèria d'ordenació i 

regulació de les comunicacions com també d'ordenació del 'espai de freqüències 
atribuïdes fins ara a l'extinta Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació del 

Territori i Medi Ambient. 
h) Les que corresponguin pel que fa a les relacions del Govern Balear amb 

les empreses BITEL, S .A. i ARTBIT, S.A. 

ARTICLE6 
La Direcció General d'Acció Social assumeix les mateixes competències 

que tenia atribuïdes fins ara en l'estructura orgànica de la Conselleria de Sanitat 
i Seguritat Social. 

Així mateix, exercirà les competències que jurídicament corresponguin al 

Consorci per a la protecció i acollida de Minusvàlids Psíquics de Balears. 

ARTICLE7 
A la Direcció General de Joventut i Familia se li atribueixen idèntiques 

competències a les exercides quan depenia orgànicament del 'extinta Conselleria 

de Governació, incloses les relacions que procedeixin amb l'Institut Balear de 
Serveis a la Joventut i el Consell de la Joventut de les Illes Balears. 

ARTICLES 
La Direcció General de Patrimoni tendrà encomanades les funcions del 

Servei d'Arquitectura, Patrimoni i Contractació. 

ARTICLE9 

L'Institut de Relacions Europees i l'Empresa «Fires i Congressos de 
Balears, S.A.» depenen de la Conselleria de Presidència, en el marc de les 

relacions jurídiques que corresponguin, d'acord amb les seves respectives normes 
o acords de creació i funcionament. 

DISPOSI CIO DEROGA TORlA. 
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que 

s'oposin al que es disposa en aquesta Ordre o que siguin incompatibles amb els 
seus continguts. 

DISPOSI CIO FINAL. 

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 

/JUTU.ETIOFICIALDELACOMUNITATAUTONOMADELESJLLESBALEARS. 

Palma, 18 de juny de 1996 
EL PRESIDENT 

Jaume Matas i Palou 

-o-

Núm.l3050 
Ordre de Presidència de la Comunitat Autò11oma de les Ries 
Balears, de 18 de juny de 1996,perla qual s'estableix l'estructura 
de diverses conselleries. 

Atès que s 'ha aprovat per Ordre d'aquesta Presidència la nova estructura de 

Conselleries, procedeix ara reorganitzar I' estructura de les Conselleries d'Educació, 

Cultura i Esports, la de Sanitat i Consum i la de Turisme. 
Per tot això, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 27 de la Llei 

5/84 de Règim Jurídic de I' Administració de la CAlB, aquesta Presidència dicta 
la següent 

ORDRE 

Article 1. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports tendrà la següent 

estructura orgànica: 

a) La Secretaria General Tècnica que manté les mateixes competències. 

b) La Direcció General d'Educació que manté les mateixes competències. 
e) La Direcció General de Cultura i Política Lingüística que assumeix les 

competències de l'extingida Direcció General de Política Lingüística com també 

les competències en matèria de Cultura del' extingida Direcció General de Cultura 
i Esports. 

d) La Direcció General d'Esports que assumeix les competències en matèria 
d'esport de l'extingida Direcció General de Cultura i Esports. 

Article 2. La Conselleria de Sanitat i Consum manté les competències i 
l'estructura orgànica que tenia l'extingida Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social, llevat del que es refereix a la Direcció General d'Acció Social i al Consorci 

per a la protecció i acollida de minusvàlids psíquics de Balears «Son Tugores», 
que passen a integrar -se en la Conselleria de Presidència. 

Article 3. La Conselleria de Turisme manté la seva estructura orgànica. 

Disposició derogatòria. Queden derogades totes les disposicions de rang 
igual o inferior que s'oposin o contradiguin el que s'estableix en aquesta Ordre. 

Disposició final. Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació en el BOCAIB. 

Palma, 18 de juny de 1996 
EL PRESIDENT 

Jaume Matas i Pal ou 

-o-

Núm.l3051 
Ordre de/President de la Comunitat Autònoma de les Ries Balears, 
de 18 de juny de 1996,perlaquals'estableix l'estructuraorgànica 
de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i 

LitoraL 

Atès que s 'ha aprovat per Ordre d'aquesta Presidència la nova estructura de 
conselleries, procedeix ara dotar la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del 
Territori i Litoral d'una estructura orgànica que li permeti exercir amb eficàcia les 
competències i les funcions que li han estat encomanades pel Govern de la 
Comunitat Autònoma. 

Per tot això, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 27 de la Llei 
5/84 de Règim Jurídic de l'Administració de la CAlB, aquesta Presidència dicta 
la següent 

ORDRE 

Article 1. La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, 
sota la direcció del conseller titular, tendrà la següent estructura orgànica: 

a) La Secretaria General Tècnica. 
b) La Direcció General de Règim Hidràulic. 
e) La Direcció General de Medi Ambient. 

d) La Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme. 

e) La Direcció General de Costes i Ports. 

Article 2. La Secretaria General Tècnica durà a terme les competèncias 

recollides en la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de la CAlB. 

Article 3. La Direcció General de Règim Hidràulic exercirà les competències 

relatives a proveïment i sanejament d'aigües, com també les relatives a 



6 BO CAlB Núm. 75 EXT. 19-06-1996 

infraestructures hidriuúiques, domini públic hidràulic i règim jurídic de les aigües; 

això, en el marc de les competències de la CAlB i d'acord amb el marc legal 
establert. 

S'atribueix la Vicepresidència de la Junta d'Aigües de Balears al direcwr 

general de Règim Hidràulic. 

Article 4. La Direcció General de Medi Ambient exercirà totes les 
competències que, relatives al medi ambient siguin de titularitat de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears. 

Article S. La Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme 

exercirà totes les competències que, relatives a l'Ordenació del Territori, Urbanisme 

i Cartografia, siguin de la titularitat de la CAIB. 

Article 6. La Direcció General de Costes i Ports ex.eroirà totes les 

competències que, relatives a ports i litora~ siguin de la titularitat de la CAIB. 

Article 7. L'entitat autònoma administrativa Junta d'Aigües de Balears, les 

empreses públiques Institut Balear de Sanejament i Institut Balear de l'Aigua, com 

també els consorcis que fins ara depenien de l'extingida Conselleria d'Obres 

Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient, passen a dependre, segons la 

relació jurídica que correspongui, de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació 

del Territori i Litoral. 

Article 8. L'empresa Serveis Forestals de Balears, S.A. que depenien de 

I' extingida Conselleria d'Agricultura i Pesca, passa a dependre, sego nc la relació 

jurídica que correspongui de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del 

Territori i Litoral. 

Article 9. Totes les actuacions encaminades al desenvolupament al que es 

preveuen la Llei 211993, d 30de març,de creaciódelParcd'lnnovació Tecnològica, 

queden integrades en la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i 

Litoral i dependran directament del conseller. 

Disposició derogatòria. Queden derogades totes les disposicions de rang 

igual o inferior que s'oposin o contradiguin el que s'estableix en aquesta Ordre. 

Disposició final. Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació en el BOCAIB. 

Palma, 18 de juny de 1996 

EL PRESIDENT 
Jaume Matas i Palou 

0-

Núm.l3052 
Ordre del President de la Co~t~unitatAutònoma de lesiU es Balears, 

de 18 de juny de 1996, per la qual s 'estableix l'estructura orgànica 

de la Conselleria de Foment. 

Atès que s'ha aprovat per Ordre d'aquesta Presidència la nova estructura de 

conselleries, procedeix ara dotar la Conselleria de Foment d'una estructura 

orgànica que li permetí exercir amb eficàcia les competències i les funcions que 

li han estar encomanades pel Govern de la Comunitat Autònoma. 

Pertot això, i de conformitat amb el.que es disposa en l'article27 de la Llei 

5/84 de Règim Jurídic de l'Administració de la CAlB, aquest.a Presidència dicta 

la següent 

ORDRE 

Article l. La Conselleria de Foment, sota la direcció del conseller titular. 

tendrà la segfient estructura orgànica: 

a) La Secretaria General Tècnica. 

b) La Direcció General d'Obres Públiques. 

e) La Direcció General de Transports. 

d) La Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. 

Article 2. La Secretaria General Tècnica exercirà les funcions recollides en 

la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de la CAlB. 

Article 3. La Direcció General d'Obres Públiques exercirà les competències 
d'obres públiques relatives a caneteres, tant pel que fa a obra nova com a 

conservació i defensa del patrimoni públic viari, que sigui de la titularitat de la 

CAlB. 

Article 4. La Direcció General de Transports exercirà totes les competències 

que sobre el transport terrestre, el transport marítim interinsular, el transport 

ferroviari, l'expedició de titulacions nàuticoesportives i la tutela dels anomenats 

Centres de Buceig, siguin de la titularitat de la Comunitat Autònoma. 

Article S. La Direcció General d'Arquitectura i Habitatge exercirà totes les 

competències que relatives a Habitatge i Arquitectura siguin de la titularitat de la 
CAIB. 

Article 6. Les empreses públiques Institut Balear de la Vi venda i Serveis 

Ferroviaris de Mallorca que depenien de I' extingida Conselleria d'Obres Públiques, 

Ordenació del Territori i Medi Ambient, passen a dependre, en la relació jurídica 
que correspongui, de la Conselleria de Foment. 

Disposició derogatòria. Queden derogades totes les disposicions de rang 

igual o inferior que s'oposin o contradiguin el que s'estableix en aquesta Ordre. 

Disposició final. Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva 

publicació en el BOCA!B. 

Palma, 18 de juny de 1996 

EL PRESIDENT 
Jaume Matas i Palou 

Núm.l3053 
Ordre del President de la Comunitat Autònoma de les lUes Balears, 

de 18 de juny de 1996, per la qual s'estableix l'estructura orgànica 

de la Cmuelleria de Treball i Formació. 

Atès que s 'ha aprovat per Ordre d'aquesta Presidència la nova estructura de 

conselleries, procedeix ara dotar la Conselleria de Treball i Formació d'una 

estructura orgànica que li permeti exercir amb eficàcia les competències i les 

funcions que li han estat encomanades pel Govern de la Comunitat Autònoma. 

Per tot aix.ò, i d'acord amb el que es disposa en l'article 27 de la Llei 5/84 
de Règim Jurídic de l'Administració de la CAlB, aquesta Presidència dicta la 

següent 

ORDRE 

Article 1. La Conselleria de Treball i Formació, sota la direcció del conseller 

titular, tendrà la següent estructura orgànica: 

a) La Secretaria General Tècnica. 

b) La Direcció General de Treball. 
e) La Direcció General de Formació. 

Article2. LaSecretruia General Tècnica exercirà les competències establertes 

en la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de la CAIB. 

Article 3. La Direcció General ac Treball i la Direc~.;ió General deFormació 

mantenen les mateixes competències que tenien quan depenien de la Conselleria 

d'Ewnomia i Hisenda. 

Article 4. El Consorci per al Desenvolupament de la Formació Ocupacional 

dependrà, segons la relació jurídica que correspongui, de la Direcció General de 

Formació. 
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Article 5. El Consorci Centre de Formació Empresarial que depenia de 
Presidència, passa a integrar-se, segons la relació jurídica que correspongui, en la 

Direcció General de Formació. 

Disposició derogatòria. Queden derogades totes les disposicions de rang 

igual o inferior que s'oposin o contradiguin el que s'estableix en aquesta Ordre. 

Disposició final. Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva 

publicació en el BOCAlB. 

Palma, 18 de juny de 1996 

EL PRESIDENT 
Jaume Matas i Palau 

-o-

Núm.l3054 
Ordre del President de la ComunitatAutònoma de les Illes Balears, 

de 18 de juny de 1996, per la qual s'estableix I' estructura orgànica 
de la Conselleria de Funció Pública i Interior. 

Atès que s'ha aprovat per ordre d'aquesta Presidència la nova estructura de 

conselleries, procedeix ara dotar la Conselleria de Funció Pública i Interior d'una 
estructura orgànica que li permeti exercir amb eficàcia les competències i les 

funcions que li han estat encomanades pel Govern de la Comunitat Autònoma. 
Pertot això, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 27 de la Llei 

5/84 de Règim Juridic de l'Administració de la CAlB, aquesta Presidència dicta 

la següent 

ORDRE 

Article 1. La Conselleria de Funció Pública i Interior, sota la direcció del 

conseller titular, tendrà la següent estructura orgànica: 

a) La Secretaria General Tècnica. 
b) La Direcció General de PersonaL 
e) La Direcció General d'Interior. 

Article 2. Els esmentats òrgans assumeixen les competències que tenien 
atribuïdes en les extingides conselleries de Funció Pública i Governació, excepte 
el següent: 

- Les competències que tenia l'extingida Direcció General de Menors 
passen a dependre de la Direcció General d'Interior. 

- Les competències en matèria de familia i joventut passen a dependre de la 
Conselleria de Presidència. 

- Les competències corresponents sobre l'Institut Balear de Serveis a la 
Joventut passen a dependre de la Conselleria de Presidència. 

- Les competències sobre casinos, jocs i apostes passen a dependre de la 
Conselleria d'Economia i Hisenda. 

- Les competències sobre el Servei Balear d'Estadística i Demografia 
passen a dependre de la Conselleria d'Economia i Hisenda. 

Disposició derogatòria. Queden derogades totes les disposicions de rang 

igual o inferior que s'oposin o contradiguin el que s'estableix en aquesta Ordre. 

Disposició final. Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva 

publicació en el BOCAlB. 

Palma, 18 de juny de 1996 
EL PRESIDENT 

Jaume Matas i Palou 

-o-

Núm.l3055 

Ordre del President de la ComunitatAutònoma de les/lles Balears, 

de 18 de juny de 1996, per la qual s'estableix I' estructura orgànica 

de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria. 

Atès que s'ha aprovat per Ordre d'aquesta Presidència la nova estructura de 
conselleries, procedeix ara dotar la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria 

d'una estructura orgànica que li permeti exercir amb eficàcia les competències i 

les funcions que li han estat encomanades pel Govern de la Comunitat Autònoma. 
Per tot això, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 27 de la Llei 

5/84 de Règim Jurídic de l'Administració de la CAlB, aquesta Presidència dicta 

la següent 

ORDRE 

Article 1. La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, sota la di recció 
del conseller titular, tendrà la següent estructura orgànica: 

a) La Secretaria General Tècnica. 
b) La Direcció General d'Agricultura. 

e) La Direcció General de Pesca i Cultius Marins. 

d) La Direcció General de Comerç. 
e) La Direcció General de Promoció IndustriaL 

Article 2. Aquests òrgans mantenen les mateixes competències que tenien 

amb les extingides Conselleria d'Agricultura i Pesca i Conselleria de Comerç i 
Indústria, amb les especificitats següents: 

-La Direcció General d'Agricultura assumeix les competències en matèria 
de sector agrari productiu. 

- La Direcció General de Promoció Industrial manté les mateixes 
competències que tenia i assumeix també les competències de I' extingida Direcció 

General d'Indústria. 

Article 3. Així mateix, depenen de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i 
Indústria les empreses i els consorcis que depenien anteriorment de les extingides 

conselleries esmentades en l'article 2, llevat pel que fa a l'empresa Servicios 
Forestales de Baleares,S.A. que passa a integrar-se en la Conselleria de Medi 

Ambient, Ordenació del Territori i Litor4 

Article 4. S'integra en la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria el 
Consorci pe al Desenvolupament Econòmic del Raiguer que fins ara depenia de 
la Conselleria d'Economia i Hisenda. 

Disposició derogatòria. Queden derogades totes les disposicions de rang 
igual o inferior que s'oposin o contradiguin el que s'estableix en aquesta Ordre. 

Disposició finaL Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació en el BOCAIB. 

Palma, 18 de juny de 1996 
EL PRESIDENT 

Jaume Matas i Palau 

-o-

Núm.l3056 
Ordre del President del Govern de la Comunitat Autònoma de les 

llles Balears, de 18 de juny de 1996, per la qual s'estableix 
l'estructura orgànica de la Conselleria d'Economia i Hisenda. 

Una vegada ap robada per Ordre d'aquesta Presidència la nova estructura de 

Conselleries, procedeix ara dotar la Conselleria d'Economia i Hisenda d'una 

estructura orgànica que li permeti exercir amb eficàcia les competències i les 
funcions que li h.an estat encomanades pel Govern de la Comunitat Autònoma. 

Per tot això, i d'acord amb el que es disposa en l'article 27 de la Llei 5/84 
de Règim Jurídic de l'Administració de la CAlB, aquesta Presidència dicta la 

següent 

ORDRE 

Article 1. La Conselleria d'Economia i Hisenda, sota la direcció del 
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conseller titular, tendrà la següent estructura orgànica: 

a) La Secretaria General Tècnica. 
b) La Direcció General d'Economia. 
e) La Direcció General d'Hisenda. 
d) La Direcció General de Pressuposts i Planificació. 
e} La Intervenció GeneraL 
f) La Tresoreria GeneraL 

Article 2. Aquests òrgans mantenen les competències que tenien assumides, 
amb les precisions següents: 

La Direcció General d'Hisenda assumeix també les competències en 
matèria de casinos, joc i apostes que fins ara tenia atribuïda l'extingida Conselleria 
de Governació. 

- La Direcció General d'Economia assumeix també les competències del 
Servei Balear d'Estadística i Demografia que depenia de l'extingida Conselleria 
de la Funció Pública. 

Article 3. Així mateix, depèn de la Conselleria d'Economia i Hisenda, dins 
les relacions jurídiques que correspongui, el Centre Balears Europa. 

Disposició derogatòria. Queden derogades totes les disposicions de rang 
igual o inferior que s'oposin o contradiguin el que s'estableix en aquesta Ordre. 

Disposició final. Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació en el BOCAIB. 

Palma, 18 de juny de 1996 

EL PRESIDENT 
Jaume Matas i Palou 

-o--

Sección I • Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares 

1.- Disposiciones Generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Núm.l3046 
Orden del Presidente de la Comunidad Autónoma de las ls/as 
Baleares, de 18 de junio de 1996, por la que se establece la 
estructura del Gobiemo de la CAlB. 

El articulo 33 del Estatuto de Autonomia fi ja la composición numérica del 
Gobierno de la Comunidad Autònoma y el articulo 32 atribuye al Presidente la 
facultad de nombrar a los que han de formar parte del mismo. 

Estos p~ceptos son desarrollados en la Ley 5/84, de Régimen Jurídica de 
la Administración de la CAlB, la cual, en el articulo 14, parrafos I y 10, atribuye 
al Presidente la función de nombrar a los Consejeros y de <<dictar órdenes que 
supongan la creación o extinción de las consejerías o cualquier variación en la 
denominación o en la distribución de competencias entre las mismas, dentro del 
limite total de créditos consignados en los presupuestoS>l. 

Por eUo, y en virtud de las facultades que me conceden las disposiciones 
mencionadas, dicto la siguiente 

O RD EN 

Articulo 1.- El Gobiemo de la Comunidad Autònoma de las Islas Baleares 
estara formado por las siguientes Consejerías con responsabilidad ejecutiva: 

- Consejería de Presidencia. 
Consejería de Fomento. 

- Consejería de Función Pública e Interior. 
- Consejería de Economia y Hacienda. 
- Cons~ería de Educación, Cultura y Deportes. 

- Cons~eria de Trabajo y Formación. 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y LitoraL 

- Consejería de Turismo. 
Consejería de Sanidad y Consumo. 

- Consejería de Agricultura, Comercio e Industria. 

ArtícuJo 2.- El Consejero de Presidencia asumira la Secretaria del Govern. 

ArtieuJo 3.- En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, éste sera 
sustituido de acuerdo con el orden de prelación que figura en el artículo 1 de la 
presente Orden. 

Articulo 4.- Por el Consejero de Economia y Hacienda se adoptaran las 
medidas pertinentes al objeto de adscribir las partidas presupuestarias a los 
departamentos que se citan en el articulo 1 de la presente Orden. Para ello se 
modificara su clasificación org<inica para adaptaria a la estructura de cada uno de 
ell os. 

Se exceptUa de lo anterior la adscripción correspondiente a partidas que 
amparan gastos de personal que, al igual que la adscripción de las nóminas, se 
producira a partir del mes de juli o. 

El Consejero de Economia y Hacienda coordinara la distribucíón presu
puestaria de los distíntos servicios generales que existen en la actualidad en 
función de la nueva estructura del Gobierno que ahora se establece. 

El Consejero de la Función Pública e Interior,juntamente con el Consejero 
de Economia y Hacienda en aqucllo que sea de su competencia, coordinara la 
distribución del personal de los distintos servicios generales que existen en la 
actualidad en función de la nueva estructura del Gobierno que ahora se establece. 

Disposición Derogatoria.- Quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la presente 
Orden. 

Disposición Final.- Esta Orden entrara en vigor el mismo día de su 
publicación en el BOCAIB. 

Palma, 18 de junio de 1996 
ELPRESIDENTE 

Jaume Matas i Palou 

·-0-

Núm.l3047 
Orden del Presidente de la Comunidad Autónoma de las ls/as 
Baleares, de 18 de junio de 1996, de nombramiento de mi em bros 
del Gobiemo de la CAlB. 

Visto lo que establece el articulo 32 del Estaluto de Autonomia de las lslas 
Balcares y el articulo 14.1 de la Ley 5/1984, de Régimen Jurídico de la Adrninis
tTación de la Comunidad Autònoma de las Islas Balcares, tengo a bien dictar la 
siguiente 

O RD EN 

ArticuJo Unico.- Se nombran miembros del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de las lslas Balcares: 

-Honorable Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, como Consejera de Presi
dencia. 

-Honorable Sr. Joan Verger i Pocoví, como Consejero de Fomento. 
-Honorable Sr. José Antonio Berastain Diez, como Consejero de Función 

Pública e Interior. 
- Honorable Sr. Antoni Ramí i Alós, como Consejero de Economia y 

Hacienda. 
- Honorable Sr. Joan Flaquer i Riutort, como Consejero de Educación, 

Cultura y Deportes. 
- Honorable Sr. Guillem Camps i Coll, como Consejero de Trabajo y 

Formación. 
Honorable Sr. Bartomeu Reus i Beltran, como Consejero de Medio 
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Ambiente, Ordenación del Territori o y Litoral. 
- Honorable Sr. José Maria Gonzalez Ortea, como Consejero de Turismo. 
- Honorable Sr. Francesc Fio! i Amengual, como Consejero de Sanídad y 

Consumo. 
Honorable Sr. Josep Juan i Cardona, como Consejero de Agricultura, 

Comercio e Industria. 

Disposición Derogatoria.- Quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la presente 

Orden. 
Queda expresamente derogada la Orden de Presidencia de 27 de mayo de 

1996, por la cuat se disponía el nombrarníento de diversos consejeros. 

Disposición Final.- Esta Orden entrara en vogor el mismo dia de su 
publicación en el BOCAIB. 

Palma, 18 de junio de 1996 

EL PRESIDENTE 
Jaume Matas i Palou 

----0-

Núm.l3048 
Orden del Presidente del Gobiemo de la Comunidad Autónoma de 
las lslas Baleares, de 18 de junio de 1996, por la que se modifica 
la estructura orgiÍnica de la Presidencia del Gobiemo de la CAlB. 

En virtud de la nueva reestructuración de los órganos superiores de la 

Admin.istración de la CAlB, esta Presidencia tiene a bien dictar la siguiente 

OR DEN 

Articulo 1.-La estructura de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de las lslas Baleares estara integrada, a partir de la entrada en vigor de 
esta Or den, por el Gabinet e de Presidencía y por la Secretaria General Técnicade 
Presidencia. 

Articulo 2.- El Gabinete de Presidencia estil integrado por el Servicios de 
Relaciones Informativas y por el Servicio de Protocolo y dependen directamente 
del Presidente de la CAlB. 

Articulo 3.- La Secretaria General T écnica de Presidencia tendrit en comen
dada las funciones de administración general y en concreto estara integrada por 
el Departamento Jurídico de Presidencia, por los servicios correspondientes a 
ordenanzas, chóferes, auxiliares de recepción y teléfono y personal de manteni
miento, así como cualquier otro Servici o común a Presidencia. 

Disposición Derogatoria.- Quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en esta Orden de Presidencia 
del Gobierno o que sean i!lcompatibles con su contenído. 

Disposición Final.- Esta Orden entrara en vigor el mismo día de su 
publicación en el BOCAIB. 

Palma, 18 de jun.io de 1996 

ELPRESIDENTE 
Jaume Matas i Palou 

Núm.l3049 
Orden del Presidente de la Comunidad Autónoma de las Is/as 
Baleares, de 18 de junio de 1996, por la que se establece la 
estructura orgtÍnica de la Consejeria de Presidencia. 

Habiéndose aprobado por Orden de esta Presidencia la nueva estructura de 
Consejerias, procede ahora a dotar a la Consejera de Presidencia de una estructura 

organica que le permita ejercer con eficacia las competencias y las funciones que 

le han sido encomendadas por el Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley 

de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Is las 
Baleares, esta Presidencia tiene a bien dictar la siguiente, 

OR DEN 

ARTICULO 1.-

Se atribuyen a la Conselleria de Presidencia, bajo la superior dirección de 
su titular, las competencias, funciones y servicios siguientes: 

a) Desarrollo legislativo de caracter institucional y las relaciones de coor
dinación del Ejecutivo con el Parlamento de las lslas Balcares. 

b) La coordinación y seguimiento del programa legislativo del Govern. 
e) Elaboración de disposiciones de caràcter general sobre las que deba 

pronunciarse el Govern. 
d) Relaciones con el Gobierno de la Administración Central del Estado en 

materia de traspaso de competencias, funciones y servicios a la Comunidad 
Autónoma de las lslas Balcares, en coordinación con las Consellerias que, en cada 
caso, determine la Presidencia. 

e) Coordinación de las medidas de impulso del Govern para la asunción de 
facultades ejecutivas y de gestión por los Consells Insulars, en el marco de las 

prescripciones del articulo 39 del Estatuto de Autonomia de las lslas Balcares. 
f) Coordinación de las relaciones del Govern Balear y su Administración 

con el Consell Consultiu de les Illes Balears, sin pe¡juicio de las que correspon den 
al Presidehte. 

g) Relaciones con las Comunidades Baleares asentadas fuera de las Islas. 
h) Políticas de cooperación al desarrollo y solidaridad con los paises del sur. 
i) Ejecución de la legislación del Estado en materia de asociaciones. 
j) Fundaciones. 

k) Proyectos de reglamentación, ordenación y regulación de telecomunica
ciones, radiodifusión y televisión en el ambito de competencias de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Balcares. 

l) Supervisión, coordinación, seguimiento y ejecución de los planes de 
innovación elaborados por el Govern Balear en materia de tecnologia de la 
información y comunicación, en sintonia con la estrategia BIT. 

m)Organización, planificación, ejecución y seguimiento del plan estratégi
co de modernización para la Administración Pública de la Comunídad Autónoma. 

n) Gestión del Centro de Informàtica en sus funciones de impulso, coordi
nación, asesoramiento, desarrollo y aplicación de las técnicas informaticas y 
telerruiticas en el ambito de la estructuraglobal de la Comun.idad Autónoma, en el 
marco de las directrices fijadas por el plan estratégico de Modernización para la 
Admin.istración Pública de la CALB. 

ñ) Gestión del Registro General de la Presidencia y de la Conselleria de 
Presidencia. 

o) Documentación de la Presidencia, del Consell de Govern y de la 
Conselleria de Presidencia. 

p) Gestión del servicio de información administrativa y atención al ciuda
dano. 

q) Políticas en materia de igualdad de oportunidades entre hombre y 
mujeres. 

r) Política en materia de juventud y familia. 
s) Política en materia de acción social. 
t) Relaciones ciudadanas y fomento de la vida asociativa. 
u) Relaciones con la Administración de Justícia. 

v) Relaciones con las instituciones de la Unión Europea que le encomiende 
la Presidencia. 

x) Ayuda a las víctimas del delito. 
y) Cuantas otras le sean encomendadas por el President o en virtud de 

disposición legal o reglamentaria. 

ARTICUL02. 
La Conselleria de Presidencia, ba jo la superior dirección de su titular, queda 

estructurada en los siguientes centros directivos: 

Secretaria General Técnica. 
Dirección General de Tecnologia de la Información y Comunicaciones. 

Dirección General de Acción Social 
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Dirección General de Juventud y Familia. 

Dirección General de Patrimonio. 

ARTICUL03. 

Sin caní.cter de centro directiva, depende directamente del titular de la 

Conselleria la Dírección Ejecutivade laComisión Interdepartamental de la Mujer. 

ARTICUL04. 

1. Son competencias de la Secretaria General Técnica, ademas de las que 

legalment e tiene establecidas, las siguientes: 

a) Las correspondientes al Departamento Técnico de Presidencia, atribuí

das hasta ah ora a la Secretaría General Técnica de Presidencia, con excepción de 

las relati vas al Servicio de Informatica. 

b) Las correspondientes al Servici o de Relaciones lnstitucionales hasta 

ahora atribuidas a la Secretaria Técnica de Presidencia. 

e) Las correspondientes al Servicio de GeSI:ión Económica-Adrninistrativo 

hasta ahora atribuidas a la Secretaria General Técnica de Presidencia. 

d) Las correspondientes al Departamento de Coordinación 

Interdepartamental de la extinta Vicepresídencia del Govern y, en particular, la 

gestíón del Servicio de Información y Atención Administrativa y la Oficina de 

Ayuda a las Victimas del Delito. 

e) Las asumidas por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en 

materia de asociaciones y fundaciones hasta ahora atribuidas a la Secretaria 

General Tècnica de Presidencia. 

f) Las ejercídas hasta ahora por las diferentes unidades administrativa& de 

la Presidencia delGovern en materia de Cooperacíón al Desarrollo y Solidaridad 

con los Paises del Sur. 

2. La Unidad de Gestión Económica hasta ahora adscrita a la Secretaria 

General T écnica de la Presidencia se integra en la Secretaria General Técnica de 

la ConseUeria de Presídencía, aunque ejercera las funciones que tiene atribuídas 

no sólo en el ambito competencial de la citada ConseUeria sina, ademas, en el 

propi o de la Presídencia del Gover!L 

ARTICULO 5.-
La Dírección General de Tecnologías de la Informacíón y Comunicaciones 

asume las siguientes competencias: 

a) Proyectos de reglamentacíóo, ordenación y regulación de telecomunica

ciones, redíodifusíón y televisíón en el ambíto de competencias de la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares. 

b) Supervisióo, coordinación, segui mi en to y ejecución de los planes de 

innovación elaborados por el Govern Balear en materia de tecnologia de la 

información y comunicación, en sintonia con la estrategia BIT. 

e) Organizacióo, planificación, ejecución y seguimiento del plan estratégi

co de modernización para la Adrninistración Pública de la Comunidad Autónoma. 

d) Gestión del Centro de Informatica en sus funciones de impulso, coordi

nacióo, asesorarniento, desarroUo y aplicación de las técnicas ínformaticas y 

telematicas en el ambito de la estructura global de la Comunidad Autónoma, en 

el marco de las dírectrices fijadas por el plan estratégico de Modernización para 

la Adrninistración Pública de la C.A.I.B. 

e) Las ejercídas por el Servi cio de Informatíca basta ah ora atribuí das al 

Departamento Técnico de Presidencia. 

f) Las correspondientes al Instituta Balear de Innovación yTelematica hasta 

ahora adscrita a la Dirección General de Planificación y Presupuestos de la 

ConseUería de Economia y Hacienda, en el marco jurídica del Centro Balear de 

Innovación y Telematica. 

g) Las asumidas por la Comunidad Autónoma en mate ria de ordenación y 

regulación de las comunicaciones así como de ordenación delespacio de frecuen

cias a tribu i das hasta ahora a la extinta Conselleria de Obras Pública s, Ordenación 

del Territorio y Media Ambiente. 

h) Las que correspondan en cuanto a las relaciones del Govern Balear con 

las empresas BITEL, S.A. y ARTBIT, S .A. 

ARTICULO 6.-

La Dirección General de Acción Social asume las rnismas competencias 

que tenia atribuidas hasta ahora en la estructura orgaruca de la Conselleria de 

Sanidad y Seguridad Social. 

Asimismo, ejercera las competencias que jurídicamente correspondan 

respecto al Consorcio para la protección y acogida de Minusvalidos Psíquicos de 

Baleares. 

ARTICUL07.~ 

A la Dirección General de Juventud y Familia se le atribuyen idénticas 

competencias a las ejercidas cuando dependia organicamente de la extinta 

CanseU e ria de Gobernacíón, incluídas las relaciones que procedan con el Instituta 

Balear de Servicíos a la Juventud y el Consejo de Juventud de las Islas Balcares. 

ARTICULO 8.-

La Dirección General de Patrimonio tendran encomendadas las funciones 

del Servicio de Arquitectura, Patrimonio y Contratación. 

ARTICUL09.-

El Instituta de Relaciones Europeas y la Empresa «Firos i Congressos dc 

Balears, S A.» dependen de la Conselleria de Presidencia, en el marco de las 

relaciones jurídicas que correspondan, de acuerdo con su~ respectivas normas o 

acuerdos de creación y funcionamiento. 

DISPOSICION DEROGA.TORIA.-
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se 

opongan a lo dispuesto en la presente Orden o que sean incompatibles con su 

contenidos. 

DISPOSICIONFINAL.-
Esta Orden entrara en vigorelmismodíade su publicación en elBUTLLETI 

OFICIAL DE LA COM1J1'11T AT AL'TONOMA DE LES ILLES BALEARS. 

Palma, 18 de junio de 1996 

EL PRESIDENTE 

Jaume Matas i Palau 

·-0-

Núm.l3050 
Orden de Pre.sídencia de la Comunidad Autónoma de las Is/as 
Baleares, de 18 de junio de 1996, por la que se establece la 
estmctura de díversas co11sejerias. 

Habiéndose aprobado por Orden de esta Presidencia la nueva estructura de 

Consejerias, procede ahora reorganizar la estructura de las Consejerías de Educa

cióo, Cultura y Deportes, la de Sanidad y Consumo y la de Turísmo. 

Por toda ell o, y de conforrnidad con lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley 

5/84 de Régimen Jurídica de laAdministración de la CAlB, esta Presidencia tiene 

a bien dictar la síguiente 

ORDEN 

Articulo 1.- La Consej eria de Educación, Cultura y Deportes tendra la 

siguiente estructura orgaruca: 

a) La Secretaria General Técnica que rnantiene las rnismas competencias. 

b) La Dirección General de Educación que mantiene las mismas campe ten-

ci as. 

e) La Dirección General de Cultura y Política Lingüística que asume las 

competencias de la ex tingui da Dirección General de Política Lingüística así como 

las competencías en materia de cultura de la extinguida Dirección General de 

Cultura y Deportes. 

d) La Dirección General de Deportes que asume las competencias en 

rnateria de deporte de la extinguida Dirección General de Cultura y Deportes. 

Articulo 2.- La Consejería de Sanidad y Consumo mantiene las competen

cias y estructura orgaruca que tenia la extinguida Consejería de Sanidad y 

Seguridad Social, salvo por lo que se refiere a la Dirección General de Acción 

Social y al Consorcio para la protección y acogida de rninusv:ilidos psíquicos de 



BOCAIB Núm. 75 EXT. 19-06-1996 11 

Balcares «Son Tugores», que pasan a integrarse en la Consejeria de Presidencia. 

Articulo 3.- La Consejería de Turísmo mantiene su estructura orgànica. 

Disposición Derogatoria.- Quedan derogadas todas las disposiciones de 

igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la presente 

Orde n. 

Disposición Final.- Esta Orden entrarà en vigor el mismo dia de su 

publicaciòn en el BOCAIB. 

Palma, 18 de junio de 1996 

ELPRESIDENTE 

Jaume Matas i Pal ou 

-o-

Núm. 13051 

Orden del Presidente de la Comunidad Autónoma de las Is/as 
Baleares, de 18 de junio de 1996, por la que se establece la 

estructura organica de la Consejeria de Medio Ambiente, Ordena
ciÓIJ del Territorio y Litoral. 

Habiéndose aprobado por Orden de esta Presidencia la nueva estructura de 

Consejerías, procede ahora dotar a la Consejería de Medi o Ambiente, Ordenaciòn 

del Territorío y Litoral de una estructura orgànica que te permita ejercer con 

eficacia las competencias y las funciones que te han sida encomendadas por el 

Gobierno de la Comunidad Autònoma. 

Por todo ella, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley 

5/84 de Régimen Jurídica de la Administraciòn de la CAlB, esta Presidencia tiene 

a bien dictar la siguiente 

O RD EN 

Articulo 1.- La Consejeria de Medi o Ambiente, Ordenaciòn del Territorio 

y Litoral, baja la dirección del Consejero titular, tendrà la siguiente estructura 

orgànica: 

a) La Secretaria General Técnica. 

b) La Direcciòn General de Régimen Hidràulica. 

e) La Direcciòn General de Media Ambiente. 

d) La Dirección General de Ordcnación del Territori o y Urbanismo. 

e) La Dirección General de Costas y Puertos. 

Articulo 2.- La Secretaría Gen~ral Técnica !.levarà a cabo las competencias 

recogidas en la Ley de Régimen Jurídica de la Administración de la CAlB. 

Articlllo 3.-LaDirecciónde Régimen Hidràulica ejercerà lascompetencias 

relativas a abastecimicnto y saneamiento de aguas, así como las relativas a 

infraesrructuras hidràulicas, domini o pública hidràulica y régimenjuridico dc Jas 

ag1Ja.~, y ella en el marco de las competencias de la CAlB y con sujeción al marco 

legal establecido. 

Se atribuye la vicepresidencia de la Junta de Aguas de Balcares, al Director 

General de Régimen Hidràulica. 

Articulo 4.- La Direcciòn General de Media Ambiente ejercerà 

todas las competencias que, relativas al medi o ambiente, sean de titularidad 

de la Comuuidad Autònoma de las Islas Balcares. 

Articulo 5.-La Dirección General de Ordenación del Territori o y Urbauis

mo ejerceni todas las competencias que, relati vas a la Order.aciòn del Territori o, 

U rbanismo y Cartografia, sean de la titularidad de la CAlB. 

Articulo 6.- La Direcciòn General de Costas y Puertos ejercerà todas tas 

competencias que, relativas a Puertos y Litoral, sean de la titularidad de la CAlB. 

Articulo 7.- La entidad autònoma administrativa Junta de Aguas de Batea

res, las empresas públicas Instituta Balear de Saneamiento e Instituta Balear de 

Agua, así como los consorci os que b.asta el momento dependían de la extinguida 

Conselleria de Obras Públicas, Ordenaciòn del Territorio y Media Ambiente, 

pasan a depender, según la relación jurídica que corresponda, de la Conselleria de 

Media Ambiente, Ordenaciòn del Territori o y Litoral. 

Articulo 8.- La empresa Servicios Forestales de Balcares, S. A., que depen

dia de la extinguida Conselleria de Agricultura y Pesca, pasa a depender, según en 

la relaciòn jurídica que corresponda, de la Consejería de Media Ambiente, 

Ordenaciòn del Territori o y Litoral. 

Articulo 9.- Todas las actuaciones encaminadas al desanollo de lo prevista 

en la Ley 2/l993, de 30 de man:o, de creaciòn del Parque de Innovación 

Tecnològica, quedan integradas en la Conselleria de Media Ambiente, 

Ordenación del Territori o y Litoral, dependiendo directamente del Conseller. 

Disposició u Derogatoria.- Quedan derogadas todas las disposiciones de 

igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la presente 

Or den. 

Disposición Final.- Esta Orden entrara en vigor el mismo dia de su 

publicaciòn en el BOCAIB. 

Palma, 18 de junio de 1996 

ELPRESIDENTE 
Jaume Matas i Palau 

-o-

Núm.l3052 

Orden del Presidente de la Comunidad Autónoma de las Is/as 

Baleares, de 18 de junio de 1996, por la que se establece la 
estructura orga11ica de la Consejeria de Fomento. 

Habiéndose aprobado por Orden de esta Presidencia la nueva estructura de 

Consejerias, procede ahora dotar a la Consejería de Fomento de una estructura 

orgànica que le permita ejercer con eficacia las competencias y las funciones que 

te han sido encomendadas por el Gobierao de la Comunidad Autònoma. 

Por todo ella, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley 

5/84 de Régimen Jurídica de la Adminimación de la CAlB, esta Presidencia tiene 

a bien dictar la siguiente 

O RD EN 

Articulo 1.- La Consejería de Fomento, bajo la direcciòn del Consejero 

titular, tendra la siguiente estructura orgànica: 

a) La Secretaria General Técnica. 

b) La Direcciòn General de Obras Públicas. 

e) La Direcciòn General de Transportes. 

d) La Direcciòn General de Arquitectura y Vivienda. 

Articulo 2.-La Secretaria General Técnica ejerceralas funciones recogidas 

en la Ley de Régirnen Jurídica de la Adrninistraciòn de la CAlB. 

Articulo 3.- La Direcciòn General de Obras Públicas ejercera las competen

cias de obras públicas relativas a carreteras, tanta en lo relativa a obra nueva, 

conservaciòn y defensa del patrimoni o publico viari o, que sea de la titularidad de 

la CAlB. 

Articulo 4.-La Direcciòn General de Transportes ejercera todas las compe

tencias que relati vas al transporte terrestre, a! transporte marítima inter -insular, al 

transporte ferroviario, a la expediciòn de titulaciones ruíutico-deportivas y a la 

tutela de los denominados Centros de Buceo, sean de la Titularidad de la 

Comunidad Autònoma. 

Articulo 5.- La Direcciòn General de Arquitectura y Vivienda ejerceni 

todas las competencias que relativas a Vivienda y Arquitectura sean de la 
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Titularidad de la CAlB. 

Articulo 6.-Las empresas públicas Instituta Balear de la Vívienda y Serveis 
Ferroviaris de Mallorca, que dependían de la extinguida Conselleria de Obras 
Públicas, Ordenación del Territori o y Medio Ambiente, pasan a depender, en la 
relación jurídica que correspon da, de la Conselleria de Fomento. 

Disposición Derogatoria.- Quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la presente 
Or den. 

Disposición Final.- Esta Orden entrara en vigor el mismo día de su 
publicacjón en el BOCAIB. 

Palma, 18 de junic de 1996 
EL PRESIDENTE 

Jaume Matas i Palou 

-o-

Núm.l3053 
Orden del Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, de 18 de junio de 1996, por la que se establece la 
estructura orgtínica de la Consejeria de Trabajo y Formación. 

Habiéndose aprobado por Orden de esta Presidencia la nueva estructura de 
Consejerias, procede ahora dotar a la Consejeria de Trabajo y Formación de una 
estructura orgaruca que le permita ej ercer con eficacia las competencias y las 
funciones que le han sido encomendadas por el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma. 

Por todo ell o, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley 
5/84 de RégimenJuridico de la Administración de la CAlB, esta Presidencia tiene 
a bien dictar la siguiente 

O RD EN 

Articulo 1.- La Consejeria de Trabajo y Formación, bajo la dirección del 
Consejero titular, tendrii la siguiente estructura organica: 

a) La Secretaria General Técníca. 
b) La Dirección General de Trabajo. 
e) La Dirección General de Formació n. 

Articulo 2.- La Secretaria General Técnica ejercera las competencias 
establecidas en la Ley de Régimen Juridico de la Administración de la CAlB. 

Articulo 3.- La Dirección General de Trabajo y la Dirección General de 
F ormación mantienen las mismas competencias que tenían cuando dependían de 
la Consejería de Economia y Hacienda. 

Articulo 4.- El Consorcio para el Desarrollo de la Formación Ocupacional 
dependerii, según la relación jurídica que corresponda, de la Dirección General de 
Formación. 

Articulo 5.- El Consorcio Centro de Formación Empresarial que dependia 
de Presidencia, pasa a integrarse, según la relación juridi ca que corresponda, en 
la Dirección General de Formació n. 

Disposición Derogatoria.- Quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango que se opongan o contradigan Jo establecido en la presente 
Orden. 

Disposición Final.- Esta Orden entrara en vigor el mismo día de su 
publicación en el BOCAIB. 

Palma, 18 de junio de 1996 
EL PRESIDENTE 

Jaume Matas i Palou 

-o-

Núm.l3054 
Orden del Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleare.~, de 18 de junio de 1996, por la que se establece la 
estructura orgtínica de la Consejeria de Función Pública e Inte
rior. 

Habiéndose aprobado por Orden de esta Presidencia la nueva estructura de 
Consejerías, procede ahora dotar a la Consejeria de Función Pública e Interior de 
una estructura orgamca que le permita ejercer con eficacia las competencias y las 
funciones que le han sido encomendadas por el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma. 

Por Iodo ell o, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 
5/84 de Régimen Juridico de la Adminístración de la CAlB, esta Presidencia tiene 
a bien dictar la siguiente 

O RD EN 

Articulo 1.- La Consejeria de Función Pública e Interior, bajo la dirección 
del Consejero titular, tendra la siguiente estructura organíca: 

a) La Secretaria General Técníca. 
b) La Dirección General de Personal. 
e) La Dirección General de Interior. 

Articulo 2.- Los cítados órganos asumen las competencias que tenían 
atribuidas en las extinguidas Consejerías de Función Pública y Gobernación, 
exceptuando lo siguíente: 

Las competencias que tenia la extinguida Dirección General de Menores 
pasan a depender de la Dirección General de Interior. 

- Las competencias en materia de familia y juventud pasan a depender de la 
Consejeria de Presidencia. 

Las competencias correspondientes sobre ellnstituto Balear de Servici os 
a la Juventud pasan a depender de la Consejería de Presidencia. 

- Las competencias sobre casinos, juegos y apuestas pasan a depender de la 
Consejería de Economia y Hacienda. 

- Las competencias sobre el Servicios Balear de Estadística y Demografia 
pasan a depender de la Consejería de Economia y Hacienda. 

Disposición Derogatoria.- Quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la presente 
Orden. 

Disposición Final.- Esta Orden entrara en vigor el mismo día de su 
publicación en el BOCAIB. 

Palma, 18 dejunio de 1996 
ELPRESIDENTE 

Jaume Matas i Palou 

-0---

Núm.l3055 
Orden del Presidente de la Comunidad Autónoma de las Is/as 
Baleares, de 18 de junio de 1996, por la que se establece la 
estructura orgiÍnica de la Consejeria de Agricultura, Comercio e 
Industria. 

Habiéndose aprobado por Orden de esta Presidencia la nueva estructura de 
Consejerías, procede ahora dotar a la Consejería de Agricultura, Comercio e 
Industria de una estructura orgànica que le permita ejercer con eficacia las 
competencias y las funciones que le han sido encomendadas por el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma. 

Por Iodo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley 
5184 de Régimen Jurídico de la Administración de la CAlB, esta Presidencia tiene 
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a bien dictar la siguiente 

O RD EN 

Articulo 1.- La Consejeria de Agricultura, Comèrcio e Industria, bajo la 
dirección del Consejero titular, tendra la siguiente estructura organica: 

a) La Secretaria General Técnica. 
b) La Dirección General de Agricultura. 
e) La Dirección General de Pesca y Cultivos Marinos. 
d) La Dirección General de Comercio. 
e) La Dirección General de Promoción Industrial. 

Articulo 2.- Dichos órganos mantienen las mismas competencias que 
tenian con las extinguidas Consejeria de Agricultura y Pesca y Consejeria de 
Comercio e Industria, con las específicídades siguientes: 

- La Dirección General de Agricultura asume las competencias en materia 
del sector agrario productivo. 

- La Dirección General de Promoción Industrial mantiene las mismas 
competencias que tenia, asumiendo también las competencias de la extinguida 
Dirección General de Industria. 

Articulo 3.- Asimismo, dependen de la Consejeria de Agricultura, Corner
cio e Industria las empresas y los consorci os que dependian anteriormente de las 
extinguidas Consejerias mencionadas en el articulo 2, salvo por lo que se refiere 
a la empresa Servicios Forestales de Baleares,S.A. que pasa a integrarse en la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territori o y Litoral. 

Articulo 4.- Se integra den tro de la Consejeria de Agricultura, Comercio e 
Industria el Consorcio para el Desarrollo Económico del Raiguer que basta ahora 
dependía de la Consejeria de Economia y Hacienda. 

Disposición Derogatoria.- Quedau derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecído en la presente 
O rd en. 

Disposición Final.- Esta Orden entrara en vigor el mísmo dia de su 
publicación en el BOCAIB. 

Palma, 18 de junio e 1996 
ELPRESIDENTE 

Jaume Matas i Palou 

······0-

Núm.l3056 
Orden del Presidente dei Gobiemode la ComunidadAutónoma de 
las /slas Baleares, de 18 dejunio de 1996,porla que se establece 
la estructura orgtinica de la Consejeria de Economia y Hacienda. 

Habiéndose aprobado por Ordende esta Presidencia la nueva estructura del 
Gobierno de la CAIB, procede ahora dotar a la Consejeria de Economia y 
Hacienda de una estructura organica que le permita ejercer con eficacia las 
competencias y las funciones que le han si do encomendadas por el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma. 

Por todo ell o, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley 
5/84 de Régimen Jurídico de la Administración de la CAlB, esta Presidencia tiene 
a bien dictar la siguiente 

O RD EN 

Articulo 1.- La Consejería de Economia y Hacienda, bajo la dirección del 
Consejero titular, tendra La siguiente estructura organica: 

a) La Secretaria General Técnica. 
b) La Dirección General de Economia. 

e) La Dirección General de Hacienda. 
d) La Dírección General de Presupuestos y Planificación. 
e) La Intervención General. 
f) La Tesoreria General. 

Articulo 2.-Dichosórganos mantienen las competencias que tenian asumi
das, con las siguientes precisi ones: 

- La Dirección General de Hacienda asume también las competencias en 
materia de casinos, juego y apuestas que hasta el momento tenia atribuïda la 
extinguida Consejería de Gobernación. 

La Dirección General de Economia asume también las competencias del 
Servicio Balear de Estadística y Demografia que dependía de la extinguida 
Conselleria de la Función Pública. 

Articulo 3.-Asímismo, depende de la Consejeria de Economia y Hacienda, 
dentro de las relaciones Jurídicas que corresponda, el Centro Baleares Europa. 

Disposición Derogatoria.- Quedau derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la presente 
or den. 

Disposicióo Final.- Esta Orden entrara en vigor el mismo dia de su 
publícación en el BOCAIB. 

Palma, 18 de junio de 1996 
ELPRESIDENTE 

Jaume Matas i Palou 

-o-

Sección IV - Administración Municipal 

Ajuntament de Palma de Mallorca 
Núm.l2935 

SECCIÓ DE SANITAT I M.A. 

La Comissió de Govern en data 12 de juny de 1996, adoptà el següent 
acord; 

!.-Aprovar l'estudi tècnic presentat pel Director Administrador del Cen
tre Sanitari que s'a;ljunta amb els plecs de condicions econòmic-administratives 
per la realització de la campanya de desratització del terme municipal de Palma, 
desinfecció i desinsectació d'edificis i locals municipals i altres serveis puntuals 
imprevists i urgents per un import total de ONCE MILIONS NOU-CENTES 
VINT-I-TRES MIL NOU-CENTES SETANTA VUIT (11.923.978) PESSETES 
amb càrrec a la partida 07.413.0000.227.20 del vigent pressupost de despeses. 

2.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini devuit 
dies mitjançant inserció del corresponent anunci al BOCAIB a efectes de poder 
presentar reclamacions. 

Simultaniament procedir a la publicació a efectes de presentació 
d'ofertes per l'adjudicació del servei pel negociat de contractació mitjançant 
sistema de concurs obert. 

Palma, EL BATLE, Joan Fageda Aubert 

-o-

Núm.l2937 

NEGOCIAT DE CONTRACT ACIO 

Complides les formalitats reglamentàries, aquest Ajuntament anuncia 
CONCURS, mitjançant procediment obert, per ala contractació del SERVEI DE 
DESRATITZACIO, DESINFECCIO I DESINSECTACIO D'EDIFICIS I 
LOCALSMUNICIPALSIALTRESSERVEISPUNTUALS,IM:PREVISTS 
I URGENTS. 
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segons el que disposa l'article 100 del Reglament general de contractació. 
REGIM JURIDIC: Aquest contracte es regirà per la Llei 13/1995, de 18 

de maig, de contractes de les administracions públiques i per les prescripcions del OBERTURA DE PLECS: La Mesa es constituirà a les 10'30 hores del 
corresponentplecdeclàusulesadministrativesiprescripcionstècniquesparticulars. primer dimecres hàbil següent a la fi del termini d'admissió de plecs. 

OBJECTE:L'adjudicacióepigrafiadaambsubjeccióalplecdecondicions DESPESES: Les despese~ del present anunci seran a compte de 
tècniques i administratives aprovades per la Comissió de Govern de dia 12.06.96. l'alljudicatari. 

TIPUS DE LICITACIO: 1 1.923.978'- pta (IVA inclòs). Els Licitadors MODEL DE PROPOSI CIO: 
podran modificar el preu, millorant-lo a la baixa. 

ElSr.!LaSra .. ___________ ~veíde, ____ _ 

REQUISITS I DOCUMENTS: Proposició econòmica ajustada al model amb domicili a--------------------~ 
que s'adjunta al final d'aquest anunci i els altres documents que exigeix el Plec de carrer d,__ _______________ núm. ____. en propi 

condicions aprovat. nom (o en representació de 

CLASIFICACIO REQUERIDA: Esser classificat dins el Grup 3 
(serveis), Subgrup 6 (desratització, desinfecció i desinsectació) i categoria a). 

GARANTIES: La provisional és per 238.480'- PTA. La definitiva serà de 
476.959'- PTA. 

TERMINI D'EXECUCIO: 5 mesos. Des de l'f' d'agost fins al3l de 
desembre d'enguany. 

DURADA DEL CONTRACTE: El temps comprès entre el dia de 
perfeccionament i l'expiració del termini de garantia. 

· EXPOSICIO DELS PLECS I PRESENTACIO DE PLIQUES: Al 
Negociat dectmtractació en dies hàbils(dedilluns a divendres) de 09'00 a 14'00 
hores, durant el termini de 27 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la 
inserció del present anunci al BOCAIB. Es podran presentar ofertes per correu, 

• 

• 

amb domicili 
social a , manifesta que, assabentat de 
l'anunci de Licitació publicat en el BOCAIB núm. __ de data----~ 
referent al concurs convocat per a la contracta-tació de serveis corresponents 

---:----------------- i tenint capacitat legal per a 
~sser adjudicatari, es compromet amb subjecció en un tot als Plecs que coneix i 
accepta expressament, a prendre a càrrec seu aquesta contracta per la quantitat de 

-----------------(en número i Uetra), IVA 
inclòs. 

(LLoc, data i signatura del prpponent) 

Palma 14 de juny de 1996.- ELBATLE, Sgt. Joan Fageda Aubert 

-o-



AVÍS 
Comunicam als nostres subscriptors que la reclamació dels butUetins no rebuts en el seu moment, sigui quina 
sigui la causa, s 'ha de fer en el termini màxim de sis mesos comptadors des de la data de publicació. Així mateix, 
els advertim que no podrem atendre les sol.licituds que arribin fora d'aquest termini. 

AVISO 
Comunicamos a nuestros suscriptores que la reclamación de boletines no recibidos en su día por la causa que 
fuere, debe hacerse en un plazo mtíximo de seis meses a partir de la fecha de publicación. Asimismo, les 
advertimos que no podremos atender las solicitudes realizadas fuera de dicho plazo. 

AVÍS/AVISO 

DES DEL DIA PRIMER DE GENER DE 1996, LES TARIFES DEL B.O.CALB.SERAN LES SEGÚENTS: 
DESDE EL DIA I DE ENERO DE !996, LAS T ARIFAS DEL B.O.C.A.I.B. SERÀN LAS SIGUIENTES: 

- SUBSCRIPCIÓ ANUAL I SUBSCRIPCIÓN ANUAL 
· SUSCRIPCIÓ SEMESTRAL I SUBSCRIPCION SEMESTRAL 
· SUBSCRIPCIÓ TRIMESTRAL /SUBSCRIPCIÓN TRIMESTRAL 

EXEMPLAR CORRENT I EJEMPLAR CORRIENTE 
·EXEMPLAR ENDARRERIT I EJEMPLAR ATRASAD 

ANUNCIS IANUNCIOS per línia I por línea 
-FOTOCOPIA EDICTE I FOTOCOPIA EDICTO 

Administracióln ify Venda/ta: Carrer Llotja de Mar n9 3, Tel.: 176565 etx. 7639 

INFORMACIÓIN: S.I.A.C. tel.: 900 321 321 

18.300'-Pts IV A inclòs/íncluido 
9.150'-Pts IV A inclòs/incluido 
7.200'-Pts IV A inclòs/íncluido 

165'-Pts IV A inclòs/incluido 
350'-Pts IV A inclòslincluido 
270'-Pts IV A inclòslincluido 

30'-Pts IV A inclòslincluido 

Palma de Mallorca 07012 
lllesllslas Balears/es (Espanya!ña) 




