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Quadrimestrals
Llinatges
CASTALDO SUAU
ORTEGA TORRES

Nom
BLANCA
Mª ROSARIO

3) Professors d’educació secundària (590)
Modalitat A). Anual
Llinatges
CÀNAVES OLIVER

Nom
MATEU

Modalitat A). Quadrimestral
Llinatges
ALZINA SEGUÍ
OSUNA CEREZO
MAS VICENS
MAGRANER FRAU
RÀFOLS SAGUÉS

Nom
PERE
Mº DOLORES
MARGALIDA
FRANCESCA M.
MERCÈ

Modalitat B). Anual
Llinatges
BARCELÓ CASTILLO
SUREDA OBRADOR
SEGUÍ PUNTAS
ROTGER SALAS

Nom
SEBASTIÀ
ASSUMPTA
NÚRIA
SOFÍA
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CONSELLERIA D’INTERIOR
Núm. 14945
Ordre del conseller d´Interior de 20 de juny de 2001, per la qual
s´estableixen valors facials en pessetes i euros dels cartons de
bingo, a efectes de completar la transició cap a l´euro

ANNEX 3: Llista de seleccionats
1) Cos de Mestres (597)
Modalitat A). Anual
Llinatges
TRAPERO CAÑERO
ALZINA SANS
ORFILA PONS
FORÉS BARBERÀ
SEGUÍ MARCÉ
SEMPERE CAMPELLO
MORALES ORDÓÑEZ

Nom
Mª SOLEDAD
AMADOR
JUANA Mª
JOSEPA
CATALINA C.
Mª ASUNCION
JOSEP LLUIS

Nom
M LLUISSA
TERESA
MANUEL
ANTONI

Modalitat B) Anual
Llinatges
ROIG RODRIGUEZ

Nom
Mª ANTONIA

2) Formació Professional (591) i Arts Plàstiques i Disseny (595)
Anuals
Llinatges
PRECIADO EZA

ORDRE
Artícle 1.- S´autoritzen, per la seva venta a les sales de bingo radicades a
les Illes Balears, els següents valors facials pels cartons de bingo:

Modalitat A). Quadrimestral
Llinatges
VILAR PÉREZ
PONS PONS
JURADO CEREZO
MARTORELL CÀNAVES

El dia 1 de gener de 2002 es completarà el procés d´Unió Monetària, el qual
suposarà que els països de l´Unió Europea utilitzaran en exclusiva la moneda
Euro, sense perjudici del periode transitori de dos mesos, durant els quals a l´Estat
Espanyol podran co-existir l´Euro i la pesseta.
Aquest procés de moneda única afectarà profundament a tots els sectors
econòmics, i el sector del bingo no serà una excepció, per la qual cosa és necessari
dictar les normes necessàries per què, en referència als valores facials dels cartons
de bingo, la transició cap a l´Euro es pugui realitzar de la forma menys traumàtica
possible.
Per això, s´ha triat l´establiment de un cartó de bingo transitori amb un
valor facial doble, és a dir, amb un preu en pessetes i un preu en euros, que podran
ser comprats en pessetes pels usuaris fins al dia 1-1-2002, moment en el qual es
començaran a adquirir abonant el seu valor facial en euros, o el seu contravalor
en pessetes durant el periode transitori de dos mesos que s´estableix en la presente
Ordre, deguent-se adquirir en euros una vegada superat aquest periode.
Senyalar, aixímateix, que el sistema adoptat evita qualsevol problema de
desabastiment de cartons o de despeses innecesàries en cartons que no vagin a ser
consumits, ja que aquests podran ser utilitzats finsa el total esgotament
d´existències.
Els valors facials triats ho han estat a petició de les asociacions empresarials
del sector de bingo.
Por tant, a proposta de la direcció general d´Interior, dict la present

Nom
Mª JOSE

Pessetes
200.300.500.1000.-

Euros
1,50 Euros (contravalor: 250.-ptes)
2,00 Euros (contravalor: 333.- ptes)
3,00 Euros (contravalor: 499.-ptes)
6,00 Euros (contravalor: 998.- ptes)

Article 2.- A l´anvers dels cartons figuraran ambdós valors facials. Malgrat
això, a las zero horas del dia 1 de gener de 2002, entrarà en vigor el seu valor facial
en euros, tenint el jugador l´opció d´adquirir els cartons abonant el seu valor en
euros, o el seu contravalor en pessetes, essent aquesta segona opció vàlida
únicament fins el 28 de febrer de 2002. Per tant, a partir de les zero hores del dia
1 de març de 2002, els cartons únicament podran abonar-se en euros.
Article 3.- Los cartones definits a l´article 1 de la present Ordre podran
continuar essent utilitzats fins el total esgotament d´existències
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Disposició Addicional.- es faculta al director general d´Interior per dictar
les disposicions necessàries per el desenvolupament i interpretació de la present
Ordre.
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OBJECTE DEL CONTRACTE:
Tipus de contracte: Subministrament

Disposició derogatòria.- Resta derogada, amb efectes de 1 de gener de
2002, l´Ordre del conseller d´Interior de 27 de decembre de 2000, per la qual
s´aprova el cartó de 200 pessetes per les sales de bingo radicades fora del termini
municipal de Palma.

Descripció de l’objecte: Subministrament i instal·lació de l’equipament
electrònic de xarxa i accessoris per als sistemes informàtics del nou edifici del
Parlament, carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma.

Disposició Final.- La present Ordre entrarà en vigor el dia següent de la
seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)

BUTLLETÍ OFICIAL I DATA PUBLICACIÓ DE L’ANUNCI DE
LICITACIÓ:

Palma, 20 de juny de 2001

BOPIB núm. 92, de data 04-05-2001, i BOIB núm. 57, de data 12-05-2001.

El Conseller d´Interior
Josep Maria Costa i Serra

TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ:

— o —-

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
Núm. 14975
Resolució de la consellera de Benestar Social per la qual es fixen
els fons destinats a les subvencions regides per l’ordre del conseller
de Presidència de 19 de febrer de 2001.
Identificació de l’expedient
Resolució de la consellera de Benestar Social per la qual es fixen els fons
destinats a les subvencions regides per l’ordre del conseller de Presidència de 19
de febrer de 2001.
Fets
1.L’ordre del conseller de Presidència de 19 de febrer de 2001 regula el
règim de concessió de subvencions a mitjans de comunicació social a l’exercici
2001.
2.L’article 2.2 d’aquesta Ordre preveu que els consellers competents dictin
resolució determinant els fons destinats a aquestes subvencions i la seva partida
pressupostària corresponent.
3.En els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a 2001 s’ha destinat una quantitat de 2.000.000 pessetes, amb càrrec a la
partida pressupostària 23201 323A01 47000 per a aquestes subvencions.
Fonaments de dret
L’article 2.2 de l’Ordre esmentada, i atesa la disponibilitat pressupostària
per a 2001, en relació amb les subvencions a mitjans de comunicació social, a
l’exercici 2001.
Resolució
Primer. La Conselleria de Benestar Social reserva la quantitat de 2.000.000
pessetes amb càrrec a la partida pressupostària 23201 323A01 47000 dels
pressuposts vigents per a l’exercici de 2001 per a les subvencions a mitjans de
comunicació regides per l’Ordre del conseller de Presidència de 19 de febrer de
2001.
Segon. La tramitació de les sol·licituds de subvenció que preveu aquesta
Resolució s’ha d’atendre al que disposa l’Ordre del conseller de Presidència de
19 de febrer de 2001 (BOIB núm. 27, de 3 de març).
Tercer. Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 26 de juny de 2001
La consellera de Benestar Social
Fernanda Caro Blanco
— o —-

4.- Anuncis
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Núm. 14969
Anunci d’adjudicació definitiva d’un contracte de
subministrament. Núm. Exp. 9/2001

Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: Concurs.
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
Import total: 23.000.000,-PTA, IVA inclòs.
ADJUDICACIÓ:
Data: 13 de Juny del 2001
Contractista: SCORPION NETWORKING SOLUTIONS, S.A.
Import: 22.431.304,-PTA, IVA inclòs.
Palma, a 4 de Juliol de 2001
EL LLETRAT OFICIAL MAJOR
Joan Ferrer i Cánaves
— o —Núm. 14970
Anunci d’adjudicació definitiva d’un contracte de
subministrament. Núm. Exp. 5/2001.
ENTITAT ADJUDICADORA:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 5/2001
OBJECTE DEL CONTRACTE:
Tipus de contracte: Subministrament
Descripció de l’objecte:
Subministrament i instal.lació a la Sala de Plens de l’Edifici Seu de la
Cambra d’un sistema modular digital de debat, control, votació electrònica,
gravació i catalogació. Primera Fase.
BUTLLETÍ OFICIAL I DATA PUBLICACIÓ DE L’ANUNCI DE
LICITACIÓ:
BOPIB núm.85 de data 16-03-2001 i BOIB núm. 35 de data 22-03-2001
TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: Concurs.
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
Import total: 30.740.000,- PTA, IVA inclòs.
ADJUDICACIÓ:
Data: 23-05-2001
Contractista: SPICA, S.L.
Import: 29.800.000,-PTA, IVA inclòs.
Palma, a 4 de Juliol de 2001

ENTITAT ADJUDICADORA:

EL LLETRAT OFICIAL MAJOR
Joan Ferrer i Cánaves

Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 9/2001

— o —-

