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TITULAR
Presidenta: Forteza Pujol, Juana Maria
Vocal 1a: Blanch Ferrer, Joana Aina
Vocal 2n: Bonet Company, Jaime
Vocal 3r: Bover Bauzá, Andrés
Representant sindical 1r: CEMSATSE: Torres Piñar, Isidro
Representant sindical 2n: STEI: Servera Sancho, Joan
SUPLENT
Presidenta: Jaume Vidal, Rafaela
Vocal 1r: Bujosa Cabot, Catalina
Vocal 2n: Cabot Castañer, Maria
Vocal 3r: Calafell Oliver, Bartomeu
Representant sindical 1r: CEMSATSE: Lázaro Ferreruela, Miguel
Representant sindical 2n: STEI: Ramis Trujillo, Francesc M.’
On diu:
‘COMISSIÓ DEL GRUP D
TITULAR
President: Company Alcover, Miguel Ángel
Vocal 1r: Bibiloni Sancho, José
Vocal 2n: Zaera Navares, Maria del Pilar
Vocal 3r: Zuázaga Aguiló, Luis Javier
Representant sindical 1r: CCOO
Representant sindical 2n: UGT
SUPLENT
Presidenta: Juan Oliver, Maria Concepción
Vocal 1a: Bonet Bonet, Pedro
Vocal 2n: Aguirre García, Maria Elisa
Vocal 3r: Albertí Camprubí, Maria Eulàlia
Representant sindical 1r: CCOO
Representant sindical 2n: UGT’
Ha de dir:
‘COMISSIÓ DEL GRUP D
TITULAR
President: Company Alcover, Miguel Ángel
Vocal 1r: Bibiloni Sancho, José
Vocal 2n: Zaera Navares, Maria del Pilar
Vocal 3r: Zuázaga Aguiló, Luis Javier
Representant sindical 1r: CCOO: Gutiérrez Coll, Catalina
Representant sindical 2n: UGT: Moreo Marroig, Antonio
SUPLENT
Presidenta: Juan Oliver, Maria Concepción
Vocal 1a: Bonet Bonet, Pedro
Vocal 2n: Aguirre García, Maria Elisa
Vocal 3r: Albertí Camprubí, Maria Eulàlia
Representant sindical 1r: CCOO: Pomar López, Pedro
Representant sindical 2n: UGT: Ribas Cid, Jorge’
On diu:
‘COMISSIÓ DEL GRUP E
TITULAR
Presidenta: Mir Ferrer, Margarita
Vocal 1r: Capó Cladera, Antònia
Vocal 2n: Cifre Bennássar, Catalina
Vocal 3r: Zapico Durán, José Manuel
Representant sindical 1r: CEMSATSE
Representant sindical 2n: STEI
SUPLENT
Presidenta: Torrens Munar, Catalina
Vocal 1r: Castelar Díez, Emilio
Vocal 2n: Clop Molins, Ramón
Vocal 3r: Álvarez Rojas, Juliana
Representant sindical 1r: CEMSATSE
Representant sindical 2n: STEI’
Ha de dir:
‘COMISSIÓ DEL GRUP E
TITULAR
Presidenta: Mir Ferrer, Margarita
Vocal 1r: Capó Cladera, Antònia
Vocal 2n: Cifre Bennássar, Catalina
Vocal 3r: Zapico Durán, José Manuel
Representant sindical 1r: CEMSATSE: Fernández Massanet, Catalina
Representant sindical 2n: STEI: Cardona Cancio, Maria José
SUPLENT
Presidenta: Torrens Munar, Catalina
Vocal 1r: Castelar Díez, Emilio
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Vocal 2n: Clop Molins, Ramón
Vocal 3r: Álvarez Rojas, Juliana
Representant sindical 1r: CEMSATSE: Martínez López, Daniel
Representant sindical 2n: STEI: Jiménez Olivares, Maria Paz’
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Interior en el termini
d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors
a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de
la Llei 29/ 1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Marratxí, 1 de febrer de 2005
El conseller d’Interior
José Maria Rodríguez Barberá

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 2938
Resolució de concessió d’aigües subterrànies en el terme municipal de Manacor.
Expte. Refª.: CAS-1050.
Direcció General de Recursos Hídrics
El Director General de Recursos Hídrics ha dictat resolució, per la qual
s’acorda:
Atorgar a la Comunidad de Regantes El Rafalot, la concessió referència
CAS-1050, per a l’aprofitament d’un cabal màxim instantani de 2,13 l/s (7.668
l/h) i un volum màxim de 14.910 m3/any de les aigües subterrànies procedents
d’una captació situada en la finca ‘El Rafalot’, del terme municipal de Manacor,
amb destinació a reguiu d’un màxim de 2,13 Has i consum domèstic propi, d’acord amb les condicions que en la dita Resolució s’indiquen.
Palma, 14 de febrer de 2005
EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS
Joan Crespí i Capó

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 3275
Ordre del conseller d’Interior de 15 de febrer de 2005, per la qual
es regulen diversos aspectes en matèria de bingos
Aquesta disposició normativa té per objecte, atesa la petició del subsector
de bingos, adequar l’oferta empresarial a la dinàmica pròpia de la demanda
social.
En aquest sentit, es dóna un contingut diferent de la forma en què, per
l’Ordre de 6 de novembre de 2000, s’articulava l’anomenat «bingo acumulat»:
es possibilita que el repartiment del premi addicional al premi de bingo ordinari, que resulta de la detracció d’un 2% del valor facial del cartó de bingo, s’efectuï d’una forma més assequible per al jugador, però, no obstant això, l’esperit d’aquesta modalitat de bingo queda idèntic.
Es regula per primera vegada la publicitat del subsector, que just es referirà a l’expressió de la sala de bingo i no a l’activitat de joc pròpiament dita.
En l’ordre tècnic, amb l’homologació prèvia, es permet que cada joc de
boles pugui ser utilitzat un màxim de 2.500 jugades, enfront de les 1.000 jugades, que era el límit autoritzat fins ara.
Finalment, atesos els canvis d’hàbits soferts en la nostra societat, sembla
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lògic, en consonància amb les modificacions que en aquest mateix sentit s’han
recollit en el dret comparat autonòmic, ampliar la franja horària dins la qual les
sales de bingo podran ser autoritzades per obrir al públic, la qual cosa ha de permetre atendre les necessitats dels usuaris en cada cas.
Per tot això, d’acord amb les atribucions que em confereixen les normes
vigents, efectuats els tràmits reglamentaris, d’acord amb el Consell Consultiu i
a proposta del director general d’Interior, dict la següent
ORDRE
CAPÍTOL I
REPARTIMENT DE PREMIS EN EL JOC DEL BINGO
Article 1
Percentatges
El repartiment de premis en el joc del bingo, a les sales no autoritzades per
practicar la prima de bingo, serà el següent:
a. Premi de bingo: 51% del valor facial dels cartons venuts.
b. Premi de línia: 6% del valor facial dels cartons venuts.
CAPÍTOL II
PRIMA DE BINGO
Article 2
Concepte
La prima de bingo és una modalitat del joc del bingo que consisteix en
l’obtenció d’un premi addicional al que s’atorgui pel premi de bingo ordinari,
sempre que s’hagi aconseguit la quantia de la prima establerta en cada sala i que
el nombre de boles extretes en la partida fins a la consecució del bingo no superi la bola número 49 en l’ordre d’extracció.
Quan, una vegada aconseguida la prima establerta, el premi de bingo ordinari s’hagi repartit amb l’extracció d’un nombre de boles superior al que estableix el paràgraf anterior, s’incrementarà el límit d’extracció en una bola per
cada una de les partides de bingo successives fins a aconseguir atorgar el premi
de prima de bingo.
Article 3
Formació de la prima
1. La quantia que constitueix la prima de bingo serà la que resulti de la
detracció contínua del dos per cent del valor facial dels cartons venuts en cada
partida.
Fins que no s’aconsegueixi la quantia de la prima corresponent a cada
sala, no es podrà atorgar aquest premi.
2. Per tant, el repartiment de premis al joc del bingo serà el següent:
a. Premi de bingo: 49% del valor facial dels cartons venuts.
b. Premi de línia: 6% del valor facial dels cartons venuts.
c. Premi de prima bingo: 2% del valor facial dels cartons venuts.
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prèvia a l’òrgan competent en matèria de joc, que s’haurà de fer amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data en què s’hagi d’implantar la nova
quantia de la prima, dins els límits que estableix l’article 5.
Aquesta comunicació, segellada per l’òrgan competent, s’haurà d’exposar
a l’antesala del bingo interessat.
2. La sala haurà de comunicar al públic, mitjançant anuncis exposats a la
sala i l’antesala de joc, la informació a què es refereix el punt anterior, amb l’antelació que estableix el punt esmentat.
Article 8
Cessament en el sistema de prima de bingo
1. Les sales de bingo que tenguin l’autorització per aplicar la modalitat de
la prima de bingo i vulguin cessar de practicar-la ho han de comunicar a l’òrgan
competent en matèria de joc amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la
data en què es produeixi la suspensió d’aquesta pràctica. En aquest cas, subsistirà la inhabilitació per practicar la modalitat durant un termini de tres mesos,
comptats des de la data en què la suspensió sigui efectiva.
Aquesta comunicació, segellada per l’òrgan competent, s’haurà d’exposar
a l’antesala del bingo interessat amb l’antelació que estableix el paràgraf anterior.
2. La sala haurà de comunicar al públic, mitjançant anuncis exposats a la
sala i l’antesala de joc, la informació a què es refereix el punt anterior, amb l’antelació que estableix el punt esmentat.
3. El dia assenyalat en la comunicació prèvia, la sala de bingo ha de deixar de detreure el 2% del valor facial dels cartons venuts, i s’haurà d’acumular
al primer premi de bingo ordinari que es reparteixi tot el romanent que hi hagi
de la modalitat de la prima de bingo.
Article 9
Informació al jugador
1. Les sales de bingo que accedeixin a la modalitat de prima de bingo han
de tenir a l’interior, en un lloc visible per a tots els jugadors, plafons lluminosos
que informin, com a mínim, dels aspectes següents de la prima de bingo:
a. Quan en una partida no es pugui repartir el premi de la prima, perquè
no s’ha aconseguit la quantia establerta per a la sala, el plafó ha d’indicar l’import de la reserva de prima, una vegada tancada la venda de cartons.
b. Quan en una partida es pugui repartir la prima, s’ha d’informar, a més
de la reserva de prima existent, de la quantia del premi de prima i del nombre
màxim d’extracció de boles per les quals s’atorgarà la prima.
2. El cap de taula ha d’anunciar al públic, una vegada tancada la venda de
cartons i immediatament abans de l’inici de la partida, si la sala està en disposició de repartir premi per prima de bingo. Si el repartiment de prima és possible,
informarà del nombre màxim d’extracció de boles en virtut del qual es podrà
concedir el premi d’aquesta modalitat.
3. A la instància de la sala de bingo dedicada a l’admissió de públic, hi
haurà d’haver a disposició dels jugadors un exemplar d’aquesta Ordre.

Article 5
Quantia de les primes
Les quanties que conformin el premi de la prima de bingo seran les
següents, d’acord amb la categoria de la sala de bingo:
a. Sales de categoria especial i primera categoria: 750 euros o 1.000 euros.
b. Sales de segona i tercera categoria: 150 euros, 300 euros, 500 euros,
750 euros o 1.000 euros.

Article 10
Desenvolupament del joc
1. El cap de taula ha de comprovar, en tancar cada partida, després de l’obtenció d’un premi de bingo ordinari, si d’acord amb el nombre de boles extretes
el cartó o els cartons premiats amb bingo ordinari mereixen el premi de prima
de bingo. En aquests casos, no serà obligatori que el jugador o els jugadors que
tenguin el cartó o els cartons premiats amb bingo ordinari hagin anunciat, alhora, l’obtenció del premi de prima de bingo dins els límits d’extracció de boles
establert.
2. En el cas que, d’acord amb el punt anterior, hi hagi més d’una combinació guanyadora del bingo ordinari, es repartiran els premis de prima de bingo
entre els jugadors que, una vegada comprovat pel cap de taula, siguin creditors
d’aquest premi.
3. El cap de taula, una vegada confirmada l’obtenció de la prima de bingo,
anunciarà aquest fet al públic present a la sala.

Article 6
Autorització
1. La modalitat de prima de bingo ha de ser autoritzada per l’òrgan competent en matèria de joc, una vegada que la sala de bingo hagi fet la sol·licitud
corresponent, i caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
a. Certificat de l’acord del Consell d’Administració que aprovi la sol·licitud de l’autorització corresponent, amb indicació expressa de l’import de la
quantia de la prima que, d’acord amb la categoria de la sala, volen implantar.
b. Certificat d’homologació dels marcadors electrònics, pantalles, plafons,
programari i altres mitjans tècnics necessaris per practicar aquesta modalitat.
2. La quantia de la prima autoritzada per a les sales en cada cas s’haurà de
mantenir un mínim de 3 mesos consecutius.

Article 11
Diligències que cal fer en el llibre d’actes
En el llibre d’actes de cada sala de bingo s’han d’incloure, a més de les
dades a què es refereix l’article 37 de l’Ordre ministerial de 9 gener de 1979,
reguladora del joc del bingo, les dades següents:
a. L’import que cada sala de bingo destini per a l’abonament del premi de
prima de bingo.
b. Per a cada partida, la detracció feta per dotar el premi de la prima de
bingo; la dotació total acumulada fins a aquell moment, desglossada, si escau,
en la prima i la reserva existent; el nombre de boles extretes; el nombre de jugadors premiats; el nombre de partides acumulades necessàries per concedir-lo.
c. La circumstància a què es refereix l’article 8.3 d’aquest Ordre.

3. La concessió de l’autorització per establir el sistema de prima de bingo
obligarà a utilitzar aquesta modalitat en totes les partides que es facin.

Article 12
Liquidació del premi
Per a garantia dels jugadors, el premi de prima de bingo es lliurarà en una
safata diferent de la del premi del bingo ordinari d’aquesta partida, amb un justificant detallat del nombre de partides acumulades i la quantia del premi concedit. S’ha d’adjuntar un duplicat d’aquest justificant al cartó premiat juntament

Article 4
Reserva de prima
Una vegada aconseguida la quantia de la prima corresponent a cada sala,
es continuarà detraient en cada partida de bingo el dos per cent del valor facial
dels cartons venuts, quantitat que es destinarà a la formació de les primes que
s’han de repartir en partides posteriors.

Article 7
Modificació de la prima
1. Qualsevol modificació en la quantia de la prima requerirà comunicació
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amb la targeta en què es reflecteix l’ordre de sortida de boles i el número de sèrie
del cartó premiat.
CAPÍTOL III
PUBLICITAT DE LES SALES DE BINGO
Article 13
Publicitat
1. L’òrgan competent en matèria de joc ha d’autoritzar prèviament la
publicitat de la sala. Caldrà adjuntar a la sol·licitud el projecte de campanya i la
periodicitat.
2. No es considera publicitat:
a. El nom comercial de la sala de bingo.
b. Els rètols indicadors de la situació.
c. La inclusió en guies de lleure o similars, des del punt de vista purament
informatiu.
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2000, mitjançant la qual s’aprova el repartiment de premis per al joc del bingo
i es modifica la modalitat de joc denominada «bingo acumulat», com també
l’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 22 de desembre de 1997, sobre
determinació d’horaris de les sales de bingo en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Queda sense efecte en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears el punt 3 de l’article 6 de l’Ordre ministerial de 19 de desembre de 1977,
per la qual s’estableixen normes complementàries sobre el joc del bingo i els
seus elements.
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia en què es publicarà en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Marratxí, 15 de febrer de 2005

3. La publicitat s’ha de referir únicament a la sala de bingo, sense que
pugui fer-se incitació a l’activitat de joc.

El conseller d’Interior
José María Rodríguez Barberá

CAPÍTOL IV
HORARI DE LES SALES DE BINGO

—o—

Article 14
Horari
1. L’òrgan competent en matèria de joc autoritzarà, una vegada que l’entitat o l’empresa interessada ho hagi sol·licitat, l’horari d’obertura i tancament
de les sales de bingo autoritzades, dins la franja horària següent per als set dies
de la setmana:
Obertura:
12.00 hores
Tancament:
04.00 hores
2. Dins la franja horària establerta en el punt anterior, les sales de bingo
autoritzades han de funcionar de forma seguida, durant un màxim de dotze hores
diàries, durant els set dies de la setmana.
3. La modificació de l’horari de funcionament de la sala de bingo requerirà comunicació prèvia per escrit a l’òrgan competent en matèria de joc, que
tendrà efecte sempre que respecti els requisits establerts en els punts anteriors.
CAPÍTOL V
RECANVI DE BOLES
Article 15
Recanvi de boles
Cada joc de boles s’haurà de canviar cada 2.500 jugades, com a màxim, i
sempre que alguna de les boles no estigui en perfectes condicions.
Disposició transitòria primera
Cessament de la modalitat del bingo acumulat
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre han de cessar les detraccions del valor facial dels cartons destinades al bingo acumulat.
Disposició transitòria segona
Repartiment del bingo acumulat amb la prima de bingo
1. Les sales de bingo que sol·licitin la modalitat de joc de prima de bingo,
en el termini d’un mes des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre, i que
hagin obtingut l’autorització preceptiva, estaran obligades a lliurar al jugador o
als jugadors que obtenguin el premi de prima de bingo un premi addicional de
150 euros, o la quantia inferior que constitueixi la resta del romanent, a càrrec
de les quantitats que conformin el bingo acumulat anteriorment existent, a l’efecte de repartir el romanent que prové d’aquest darrer bingo.
2. Del que s’ha exposat en el punt anterior, per a cada partida, se’n deixarà constància al llibre d’actes.
Disposició transitòria tercera
Repartiment del bingo acumulat amb el bingo ordinari
1. Les sales de bingo que no sol·licitin la implantació de la nova modalitat de joc de bingo en el termini d’un mes des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre, han de repartir, a partir de l’endemà del transcurs d’aquest termini, el romanent provinent del bingo acumulat mitjançant el lliurament d’un
premi addicional al premi del bingo ordinari de 150 euros, o la quantia inferior
que constitueixi la resta del romanent, fins que s’exhaureixi totalment.
2. Del que s’ha exposat en el punt anterior, per a cada partida, se’n deixarà constància al llibre d’actes.
3. Les sales de bingo que no hagin sol·licitat la implantació del sistema de
prima de bingo en el termini a què es refereix el primer punt d’aquest article no
podran ser autoritzades per aplicar la nova modalitat de bingo fins que no transcorrin tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre.
Disposició derogatòria
1. Queden derogades l’Ordre del conseller d’Interior de 6 de novembre de
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CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 2568
Resolució de la directora general de Treball, de data 08-02-2005,
per la qual es fa públic el Primer Conveni Col·lectiu de
l'Empresa 'Artes Gráficas de Baleares, SL'
Direcció General de Treball
Secció IV (Ordenació Laboral)
Referència:
Convenis col·lectius
Expedient: 171 (Llibre 3, assentaments 1 i 2 )
Codi del conveni: 0702522.La representació legal empresarial i la dels treballadors de l'Empresa
'Artes Gráficas de Baleares, S.L.' (C/ Puerto Rico 15, Palma), han subscrit el seu
Primer Conveni Col·lectiu, i n'he vist l'expedient, i d'acord amb l'art. 90.3 de
l'Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, i l'art. 60
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999
de 13 de gener (BOE del 14.01.99);
R E S O L C:
1.- Inscriure'l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball, dipositar-lo-hi, i que se n'informi a la comissió negociadora.
2.- Publicar aquesta resolució, i el conveni esmentat, en el BOIB.
Palma, 8 de febrer de 2005
La directora general de Treball,
Margalida G. Pizà Ginard
(vegeu-ne el text en la versió castellana)

—o—
Num. 3027
Resolució de la directora general de Treball, de data 14-02-2005,
per la qual es fa pública la Revisió Salarial del conveni col·lectiu del sector dels ‘Derivats del Ciment de CAIB’
Direcció General de Treball
Secció IV (Ordenació Laboral)
Referència:
Convenis col·lectius
Expedient: 41 (Llibre 3, assentament 28 )
Codi del conveni: 0700255
La Comissió Paritària del conveni col·lectiu del sector ‘Derivats del
Ciment de la CAIB’:
-AFACO, i
-MCA-UGT-Illes Balears, i FECOMA-CCOO-Illes,

