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REGULACIO DELS USOS.
1. Admès sense perjudici del compliment de la normativa específica.
2. Condicionat segons estableixi el Pla Territorial Parcial que sigui
d’aplicació. Transitòriament les condicions seran les de les N.N.S.S. vigents o les
de la declaració d’Interés general (2).
3. Prohibit.
NORMES ESPECIFIQUES.
(1). A les àrees de prevenció de risc d’incendis, quan es destinin a usos o
activitats que suposin habitatges i incorporin mesures de seguretat vial per
garantir l’accés de persones i vehicles, dipòsits d’aigua per a una primera situació
d’emergència així com actuacions a la vegetació en un radi de 30 metres al voltant
de les edificacions per tal de reduir la càrrega de combustible, se’ls aplicarà el
règim d’usos prevists a la categoria de sòl que els correspondria en absència
d’aquest risc d’Incendi.
(2). Als efectes de l’aplicació transitòria d’aquesta Matriu, pel que fa al
sector primari, s’entendran inclosos els usos a que es refereix la Llei 19/1995 de
4 de juliol, de “modernización de las explotaciones agrarias”, encara que no es
trobin contemplats als instruments de planejament general.

Núm. 18283
INDICACIÓN DE NOTIFICACIÓN RESOLUCIONES SOBRE MENORES.
No habiendo sido posible practicar la correspondiente notificación a las
personas que al dorso se relacionan, por retorno de la notificación enviada por
correo certificado al domicilio indicado por los propios interesados, y tratándose
de un asunto personal y familiar cuya publicación extensa podría afectar al
derecho fundamental a la intimidad de las personas, conforme al art. 61 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común en
concordancia con la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, SE
INDICA a estas personas indicadas en la relación que sigue, que PUEDEN
ACUDIR PARA SER DEBIDAMENTE NOTIFICADOS E INFORMADOS DE
LA SITUACIÓN QUE LES AFECTA, en relación al SERVICIO DE ACCIÓN
SOCIAL, EN EL DOMICILIO DE ESTE SERVICIO (SITO EN LA C/. GENERAL RIERA, 67; C.P. 07010 PALMA, HORARIO LUNES A VIERNES DE 10
A 14) en el plazo máximo de 10 días desde su publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma o desde el correspondiente Edicto en el Tablón de
anuncios municipal.
——————
INDICACIÓ DE NOTIFICACIÓ RESOLUCIONS SOBRE MENORS.
No havent-se pogut practicar la corresponent notificació a les persones que
al dors s’expressen, per retorn de la notificació tramesa per correu certificat al
domicili indicat pels propis interessats, estant referit l’assumpte a qüestions
personals i/o familiars que poden afectar el dret fonamental de la intimitat de les
persones, d’acord amb l’art. 61 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic i Procediment
Administratiu Comú en concordança amb la Llei Orgànica 1/1996 de Protecció
Jurídica del Menor, S’INDICA a les indicades persones en la relació que segueix,
que PODEN ACUDIR PER ÉSSER DEGUDAMENT NOTIFICATS I
INFORMATS DE LA SITUACIÓ QUE ELS AFECTA, en relació al SERVEI DE
D’ACCIÓ SOCIAL, AL DOMICILI D’AQUEST SERVEI (SITUAT AL C/.
GENERAL RIERA, 67; C.P. 07010 PALMA, HORARI DILLUNS A
DIVENDRES DE 10 A 14) en el termini màxim de 10 dies des d’aquesta
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma o des del corresponent
Edicte en el Tauler d’anuncis municipal.
Palma, 18 d’agost de 2000
LA PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Sgt.: Maria Antònia Munar Riutort.Nº EXP.
177/99
117/96
557/85B
232/95
233/95

NOM LLINATGES
MARIA ABDUL
ANTONIA ARROM FERRER
Mª DEL CARMEN BLANCO MACIAS
CARMEN CORTES CORTES
JUAN CONTRERAS CORTES
CARMEN CORTES CORTES
FRANCISCO JOSE CONTRERAS CORTES

234/95
309/93
216/99
27/00
308/95
309/95
472/93
473/93
473/93
36/00
72/99
255/91
256/91
343/89
343/89
70/98
248/92
249/92
557/85B
557/85B
363/95
468/93
270/95
11/00
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MUNICIPI
Calvià
Palma
Desconegut
Palma
Palma
PALMA
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12/00
º
263/95
264/95
143/98
144/98
147/98
75/99
255/91
256/91
248/92
249/92
111/98
197/99
198/99
402/92
402/92
143/98
144/98
147/98
196/99
28/00
29/00
40/95
40/95
102/99
102/99
177/96
177/96
81/97
82/97
88/99
67/90
67/90
334/89

CARMEN CORTES CORTES
MARCO RUI DE OLIVEIRA ESTEVE
CRITIANE EICH
ANA Mª FERNANDEZ BLANCO
Mª ISABEL GARAU GORDIOLA
Mª ISABEL GARAU GORDIOLA
PEDRO ANTONIO GARRIDO CAMPOS
PEDRO ANTONIO GARRIDO CAMPOS
SEBASTIANA GARRIDO FLORES
CARMEN GOMEZ MARIN
ROSALIA GOMEZ RODRIGUEZ
FRANCISCO GONZALEZ FLORES
ANTONIO GONZALEZ ORDOÑEZ
JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUAL
JUAN MANUEL HERNANDEZ HUETE
Mª ISABEL LACERDA ALVES
ANTONIO LOZANO QUESADA
ANTONIO LOZANO QUESADA
RAQUEL MARTIN BLANCO
FERMIN MARTIN MARTIN
Mª ENCARNACION MARTINEZ MULA
EVAR. JESUS MOLINA GONZALEZ
BEATRIZ COELLO MARTORELL
LORENZOMOLL PONS
EUGENIO NAVARRETE PLAZA
ºFELISA PASCUAL SALVAT
EUGENIO NAVARRETE PLAZA
FELISA PASCUAL SALVAT
EUGENIO NAVARRETE PLAZA
FELISA PASCUAL SALVAT
EUGENIO NAVARRETE PLAZA
FELISA PASCUAL SALVAT
ANTONIA NAVARRO MARTINEZ
ANTONIANAVARRO MARTINEZ
ANTONIA NAVARRO MARTINEZ
FELIPE NOVES DIAZ
TRINIDAD ORDOÑEZ BENITEZ
TRINIDAD ORDOÑEZ BENITEZ
JOSEFA PELAEZ LOPEZ
JOSEFA PELAEZ LOPEZ
RAFAEL PÉREZ ZOILO
MARTINA SOCÍAS MARTORELL
TERESA RAMOS GESTAL
TERESA RAMOS GESTAL
TERESA RAMOS GESTAL
TERESA RAMOS GESTAL
JOSE JOAQUIN REGINFO CRESPO
JOSE JOAQUIN REGINFO CRESPO
JOSE JOAQUIN REGINFO CRESPO
ROSA RODRIGUEZ OCHOGAVIA
ANTONIO SAAVEDRA AURRECOECHEA
ANTONIO SAAVEDRA AURRECOECHEA
JOSE SABATER BERGAS
DAVID SABATER PELAEZ
MARIANO SANTIAGO HEREDIA
MARIANO SANTIAGO HEREDIA
MARIANO SANTIAGO HEREDIA
MARIANO SANTIAGO HEREDIA
MONSERRAT SEVILLA CABALLERO
MONSERRAT SEVILLA CABALLERO
ROSARIO SOUSA ROMERO
ANTONIA TARONGI FUSTER
ANTONIA TARONGI FUSTER
FUENSANTA ROSA VIDAL GOMEZ

Palma
Desconegut
Desconegut
Desconegut
Palma
Palma
Felanitx
Felanitx
Campos
Palma
Palma
Palma
Palma
Desconegut
Desconegut
Desconegut
Palma
Palma
Desconegut
Palma
Palma
PALMA
Palma
Palma
Calviá
Calvia
Calviá
Calviá
Calviá
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
PalmaP
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Calvià
Calvià
Palma
Palma
Palma
Palma
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Consell Insular de Eivissa y Formentera
Núm. 17989
Publicació de L’Aprovació Definitiva del Relament de la Mesa Permanent
de Turisme del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
El Ple del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, en sessió ordinària de dia
31 de juliol de 2.000 adoptà els següents Acords:
“Aprovació definitiva del Reglament de la Mesa Permanent de Turisme.
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Havent-se informat d’una proposta del Conseller de Turisme del tenor
següent:
“1.- Atès que per acord plenari de data 20 d’abril de 2.000 es va aprovar
inicialment el Reglament de la Mesa Permanent de Turisme. Aprovat inicialment,
es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils
següents al de la publicació de l’anunci al Butllétí Oficial de les Illes Balears, el
qual es produí en data 27 de maig de 2.000, a fi que durant l’esmentat termini les
persones interessades el puguesin examinar i presentar les reclamacions i
suggeriments que considerassin escaients.
2.- Atès que durant el període d’informació pública i d’audiència als
interessats s’han presentar un total de dues al.legacions al text aprovat inicialment.
així la “Asociación de Establecimientos Turísticos de Entrenamiento de la Bahía
de Portmany” i la Federación Empresarial y Profesional de Ibiza y Formentera
(Prodeco) han sol.licitat formar part de la Mesa Permanent de Turisme, per
entendre que són representatives d’una part important dels empresaris turístics
de les nostres illes.
3.- Atès que s’han examinat les al.legacions esmentades, tenint en compte
que és voluntat de la Mesa Permanent de Turisme que ara es crea, servir d’eina
eficaç per propiciar un diàleg plural dels sectors turístics implicats en ordre a
poder definir les grans línes d’actuació en matèria turística de cara al futur,
facilitant-ne la màxima participació de tosts els sectors representatius.
Conseqüència d’aquests planjament és l’estimació de les al.legacions efectuades.
No obstant això, vistes les al.legacions efectuades s’ha cregut convenient,
en ordre a facilitar la màxima participació, la inclusió com a membre de la Mesa
Permanent de Turisme dùn representant de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa
i Formentera, amés del representant de la Secció de Restauració ja inclós al text
originalment aprovat.
4.- Atès que el tràmit escaient és l’aprovació definitiva el Reglament de la
Mesa Permanent de Turisme per part del Ple del Consell Insular, amb resolució
de les al.legacions presentades, per a la publicació i entrada en vigor posteriors
del Reglament.
Vist el dictament favorable de la Comissió Especial d’Administració
utònoma, s’acord amb els vots a favor del Grup Progressista (6) i del Grup Mixt
(1) i l’abstenció del Grup Popular (6):
Estimar les al.legacions efectuades per la “Asociación de Establecimientos
Turísticos de Entretenimiento de Bahía de Portmany” i la Federación Empresarial y Profesional de Ibiza y Formentera (Prodeco) i en aquest sentit modificarne l’article Quart (Composició) que restarà amb la redacció que figura en el text
del Reglament annex als presents acords, basant-se en els motius escrimits en la
part expositiva d’aquests acords.
Aprovar definitivament el Reglament de la Mesa Permanent de Turisme,
segons el text que consta com annex als presents acords.
Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han
comparegut durant el tràmit d’informació pública i audiència.
Publicar els presents acords i el text íntegre del Reglament de la Mesa
Permanent de Turisme en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
La Presidenta. Pilar Costa i Serra.
Eivissa, 10 Ago. 2.000.
Annex.
A continuació es transcriu el text íntegre del Reglament de la Mesa
Permanent de Turisme.
Reglament de la Mesa Permanent de Turisme.
L’activitat turística constitueix el motor fonamental de l’economia de les
Illes Balears, constitueix el turisme un important mitjà de desnvolupament
econòmic i social i un factor per a la cohesió i el creixement. durant els últims anys
la indústria turística espanyola la experimentat un desenvolupament espectacular, especialment en algunes comunitats autònomes com és el cas de les Illes
Balears.
No obstant això, no cal oblidar que factors tals com la globalització de
l’economia, l’abaratiment i la liberalització del transport aeri, la millora en les
telecomunicacions la qual cosa determina la incorporació de noves destinacions
turístiques a l’oferta mundial, la implantació de la moneda única, etc, poden
restar competitivitat a les illes com a destinació turística de primer ordre, a més
a més, el desenvolupament turístic ha de ser coherent amb la sostenibilitat i
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respecte al medi ambient.
Per tot això, aquesta Conselleria de Turisme, conscient que és necessari
comptar amb la participació activa de tots els sectors que componen el teixit
turístic per definir les grans línies d’actuació en matèria turística de cara al futur,
constitueix un òrgan, com és la Mesa Permanent de Turisme, que propiciarà
aquest diàleg plural dels sectors implicats, per així poder oferir a les generacions
vinents el marc suficient per al desenvolupament sostenible de l’activitat
turística, i al mateix temps afavorir la seva qualitat i la seva competitivitat.
Article 1.- Definició.
La Mesa Permanent de Turisme constitueix 1'òrgan col.legiat i consultiu
de l’administració turística de les Illes d’Eivissa i Formentera que permet establir
i coordinar la participació plural de tots els sectors implicats a l’activitat turística
que es desenvolupa a les nostres illes. Així tant els agents socials com profesionals,
ambdós junt amb les administracions publiques competents per raó del territori
podran aconseguir una política turística el més consensuada possible, fruit del
debat i la reflexió conjuntes de totes les parts.
Article 2.- Funcions.
La Mesa Permanent constituida com a comissió de debat i assessorament
té assignades les següents funcions específiques:
1.- Assessorar el conseller competent en la matèria en qüestions turístiques.

2.- Debatre les propostes e iniciatives legislatives que afectin la matèria
turística objecte de tramitació al Parlament de les Illes Balears.
3.- Proposar directrius i criteris d’actuació, projectes, així com l’adopció
de mesures en matèria turística.
4.- Transmetre i debatre les inquietuds i demandes d’aspectes referents a
la política turística de les entitats i persones que formen part de la Mesa
Permanent.
5.- Sol.licitar dels organismes competents o d’altres administracions
públiques el suport necessari per tal de poder desenvolupar els seus objectius,
com són ajuts, informes, o col.laboració institucional.
6.- A més de les funcions que li atribueix aquest reglament, correspon a la
Mesa Permanent qualssevol altres funcions que li puguin ser assignades en el
futur.
Article 3.- Naturalesa dels Acords.
Essent les funcions de la Mesa Permanent de turisme de caràcter consultiu
i assistencial, els acords que adopti tenen el caràcter de recomanacions que no
tenen caràcter vinculant i, per tant, no són susceptibles de recurs.
Article 4.- Composició.
La Mesa Permanent de Turisme estarà integrada pels següents membres
nomenats pel Conseller de Turisme del Consell Insular d’Eivissa i Formentera:
President/a: El/la president/a del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Vicepresident/a: El/la Conseller/a de Turisme del Consell Insular d’Eivissa
i Formentera.
Vocals:
- El/la Conseller/a de Turisme del Govern Balear.
- Un/a representant de l’Institut Balear de Turisme.
- Un/a representant de cadascun dels grups polítics que componen la
corporació del Conseller Insular.
- L’alcalde/essa de l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa o regidor/a en qui
delegui.
- L’alcalde/essa de l’Ajuntament de Formentera o regidor/a en qui delegui.
- L’alcalde/essa de l’Ajuntament de Santa Eulària del Riu o regidor/a en qui
delegui.
-L‘ alcade/essa de l‘ Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia o regidor/a en
qui delegui.
- L’alcalde/essa de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany o regidor/a
en qui delegui.
- L’alcalde/essa de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja o regidor/a en qui
delegui.
- Un/a representant de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera
(Pimeef).
- Un/a representant de l’associació de bars, restaurants i cafeteries de la
Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef restauració).
- Un/a representant de la Asociación de Establecimientos Turísticos de la
Bahía de Portmany.
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- Un/a representant de la Federación Empresarial y Profesional de Ibiza y
Formentera (Prodeco).
- Un/a representant de la Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i
Formentera.
- Un/a representant del Foment del Turisme d’Eivissa.
- Un/a representant del Patronat de Turisme de Formentera.
- Un/a representant de la Confederació d’associacions empresarial de
Balears (Caeb).
- Un/a representant del sindicat Unió General de Triballadors (Ugt).
- Un/a representant del sindicat Comissions Obreres (Ccoo).
- Un/a representant dels grups ecologistes de les Pitiüses, designat per la
presidència de la Mesa.
- Dues persones de lliure designació de la presidència de la Mesa de
reconegut prestigi en el món del turisme.
Secretari: El Secretari de la corporació o funcionari en qui delegui.
L’adscripció concreta a la Mesa dels representants de les diferents
institucions, oganismes, entitats i grups, es realitzarà mitjançant escrit de
cadascuna d’elles dirigit a la presidència de la Mesa Permanent en el qual es
designarà el seu representant.
Així mateix es podrà designar un suplent per a cada titular.
La presidència de la Mesa permanent exerceix les funcions pròpies de la
presidència d’un òrgan col.legiat i específicament, les que es concreten en
aquests reglament, i a la resta de la normativa vigent.
La presidència de la Mesa, per si sola o a proposta de qualsevol dels
membres de la Mesa Permanent, en podrà autoritzar l’assistència d’altres
representants de les institucions, organismes i entitats representatius de la
pluralitat d’interessos de la societat de les nostres illes, o d’altres autoritats,
associacions o professionals que es considerin necessaris per al seu millor
assessorament.
Article 5.- Sessió Constitutiva.
Una vegada siga vigent aquest reglament, es notificarà per ofici a totes les
institucions, organismes, entitats i grups que d’acord amb l’article 4 són membres
de la Mesa Permanent de Turisme perquè designin al seu representant i suplent
per a cada titular, per tal que puguin ser nomenats pel president de la Mesa.
Transcorregut un termini màxim de trenta dies naturals des de la notificació
a que fa referència el paràgraf anterior, es convocarà la sessió constitutiva de la
Mesa Permanent, a la qual es convocarà les persones designades i nomenades
d’acord amb el que es preveu a aquest reglament.
Article 6.- Règim de Sessions i Funcionament.
La Mesa Permanent de Turisme celebrarà sessions ordinàries cada quatre
mesos. Es consideraran sessions extraordinàries aquelles que convoqui la
presidència de la Mesa amb tal caràcter, per pròpia iniciativa o quan així ho
sol.liciti la quarta part, almenys, del nombre de membres de la Mesa. En aquest
supòsit tal sol.licitud haurà de formular-se per escrit raonat de qui ho sol.licitin
i la celebració de la convocatòria haurà de efectuar-se dins del termini de quinze
dies, i no pot demorar-se durant més de dos mesos des que va tenir entrada al
registre general de la corporació.
Correspon a la presidència de la Mesa Permanent fixar l’ordre del dia i
l’hora en que ha de celebrar-se la sessió, així com la convocatòria, la qual haurà
de ser notificada als membres de la Mesa amb una antelació mínima de dos dies
hàbils, llevat de les urgents. En tot cas, s’acompanyarà l’ordre del día.
El membres de la Mesa podran incloure punts de l’ordre del dia fins a 15
dies naturals abans de la celebració de la reunió. Les propostes hauran de fer-se
arribar per escrit a través del Registre del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Per a la vàlida celebració de les sessions es requereix l’assistència de més
de la meitat del nombre total de membres de la Mesa, ja siguin titulars o suplents,
en primera convocatòria i un mínim de deu membres en segona convocatòria una
hora més tard.

Article 7.- Règim dels Membres.
Els membres de la Mesa designats d’acord amb el que es preveu a l’article
4 d’aquest reglament són nomenats per un termini màxim de quatre anys, termini
que en tot cas coincidirà amb el període de mandat dins del qual hagin estat
designats i nomenats.
Tots els membres de la Mesa Permanent exerciran les seues funcions com
a càrrecs honorífic i dessinteressats, i no rebran en cap retribució ni establiran una
relació laboral o funcionarial amb el Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Els membres de la Mesa Permanent cessaran en les seues funcions per
alguna de les causes següents:
1.- Per expiració del període de mandat.
2.- Per la revocació de la representació que exerceixen.
3.- Per renúncia expressa.
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En el supòsit que es produeixi una vacant abans d’acabar el mandat, s’haurà
de cobrir, en el termini màxim d’un mes per un nou membre. El nou membre
s’entendrà designat pel període de temps que resti del mandat corresponent a
l’anterior titular de la vacant.
Expirat el període del mandat corresponent, els membres de la Mesa
Permanent seguiran en funcions fins a la presa de possessió dels nou membres.
Article 8.- Renovació de la Mesa Permanent.
La renovació de la Mesa Permanent tindrà lloc després de la celebració
d’eleccions autonòmiques. Un cop s’hagi produït la presa de possessió de la nova
Corporació, s’iniciarà el procés per a la constitució de la nova Mesa Permanent
de Turisme d’acord amb el que es preveu a l’article 5 d’aquest Reglament.
Article 9.- Marc Normatiu.
La Mesa Permannt, en tot allò no previst en aquests Reglament pel que fa
al seu funcionament, es regirà pel que es disposa al Reglament Orgànic del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera i la resta de la normativa local.
Article 10.- Entrada en Vigor.
El present reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva
publicació en el Boib i un cop transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de
la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local.
— o —Núm. 18274
DECRET DE PRESIDÈNCIA
És voluntat del Consell Insular d’Eivissa i Formentera fomentar la formació
acadèmica dels nostres estudiants universitaris en ordre a una millor preparació
d’aquests; així, per tal de donar compliment al que s’ha dit, la Conselleria de
Cultura convoca una (1) beca de formació a la Biblioteca Pública Insular del
Consell Insular, com a ajuda complementària a la formació acadèmica en
aspectes pràctics relatius a tècniques de biblioteconomia i gestió de biblioteques
i centres de documentació.
Vistes les bases que han de regir la convocatòria de beques de formació a
la Biblioteca Pública Insular del Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
corresponents al curs 2000-2001.
Per tot això, en virtut de les competències que en venen atribuïdes per
l’article 29 del Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
així com per la resta de la legislació en matèria de règim local.
Resolc,
Primer.-Aprovar la convocatòria d’una beca de formació a la Biblioteca
Pública Insular del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, corresponent al curs
2000-2001.
Segon.- Aprovar les bases i el barem de mèrits que han de regir la present
convocatòria d’acord amb el que es preveu a l’annex del present decret.
Tercer.- Designar la comissió seleccionadora que estarà constituïda pels
membres que s’indiquen a la base quarta de l’annex.
Eivissa, 30 d’agost de 2000
La Presidenta, Pilar Costa i Serra
En don fe,
La Secretària acctal., Conchita Rebollo Laserna

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE
FORMACIÓ A LA BIBLIOTECA PÚBLICA INSULAR DEL CONSELL
INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA, CORRESPONENTS AL CURS
2000-2001.
La Conselleria de Cultura del Consell Insular d’Eivissa i Formentera
convoca una (1) beca de formació a la Biblioteca Pública Insular per als i les
alumnes de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, de l’Extensió Universitària de la UIB i de la UNED d’Eivissa, com
a ajuda complementària en el procés de formació acadèmica.
CONVOCATÒRIA
Normes Generals

