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Vila Ferrer, Mª del Carmen
Villalonga Bertos, M. Isabel
Villalonga Marquès, Irene
Vinagre Torrado, M. Victòria
Vives Colombram, Miguel
Vives Comas, Francisco Juan
Vives Ramon, Marta
Zuazaga Llabrés, Jordi
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78200389
37337349
78305946
78212479
18235180
43006432
43068818
78210615

Certificat de coneixements superiors de català, orals i escrits, (Certificat
D)
Alcover Garau, Rafael María
Allés Marqués, María José
Bauzà Bonet, Maria Antònia
Bibiloni Coll, M. Antònia
Bibiloni Ramis, Bartomeu
Borràs Marquès, Francesca
Bosch Fiol, Margarita Victoria
Casassas Canals, Francisco de Asís
Cayuela Caudevila, Damián
Cayuela Caudevilla, Tomás
Cursach Pastor, M. Francisca
De la Iglesia Mayol, Begoña
Ferriol Pons, Francisca
Font Massanet, Catalina
Gelabert Ferriol, Pedro
Gener Pons, Ana María
Limón Pons, Miguel Ángel
Llull Vives, Joan
Perelló Bestard, Juan
Plasencia Venys, Cecília
Pons-Estel Tugores, Catalina
Pons-Estel Tugores, Maria Antònia
Pujol Burguera, M. Immaculada
Ramon Mir, Magdalena
Ribas Ribas, Eva
Rodríguez Saura, Juana María
Segura Ginard, Luis José
Serra Cortés, Francisca Eva
Soler Brunet, Joana Maria
Triay Pablo, Inmaculada
Tugores Pons, M. Antònia
Verger Burguera, Melcior

43012491
41736369
43033596
43126139
43109948
78207653
42942582
46334132
78216073
78215028
18223602
43054364
43048670
18221696
43129010
41737757
37685216
18215368
43131801
18234715
18222814
18226104
43061559
43132113
41455156
35124810
42985715
43077974
18223844
41334134
43123219
41355707

EL CAP DEL DEPARTAMENT
JURÍDICODMINISTRATIU
Antonio Martínez Sánchez
— o —Núm. 13290
Resolució de concesió d’aigües subterraneas, CAS-656
La Vicepresidenta de la Junta d’Aigües de Balears ha dictat RESOLUCIÓ,
per la qual s’acorda:
CONCEDIR a la Comunitat d’usuaris Son Maixella l’aprofitament d’un
cabal continu de 1,39 l/s (5.000 l/h) d’aigües subtarrànies renovables dins la
urbanització Son Maixella, en el terme municipal de Valldemossa, sense que
pugui sobrepassar-se el volum màxim anual de 7.300 m3. pel consum domèstic de
20 vivendes unifamiliars de l’esmentada urbanització (Expte. CAS-656), d’acord
amb les condicions que en la dita Resolució s’indiquen.
Palma, 18 de juny de 1997
EL CAP DEL DEPARTAMENT
JURÍDICODMINISTRATIU
Antonio Martínez Sánchez
— o —Núm. 13291
Resolució de concessió d’aigües sebterrànies, CAS-552
La Vicepresidenta de la Junta d’Aigües de Balears ha dictat RESOLUCIÓ,
per la qual s’acorda:
CONCEDIR a Agrícola Addaya Son Tema S.L. (NIF.: BO7542145)
l’aprofitament d’un cabal continu de 5,55 l/s (20.000 l/h) d’aigües subtarrànies
renovables dins la finca SON TEMA, paratje Son Tema, en el terme municipal de
ES MERCADAL, sense que pugui sobrepassar-se el volum màxim anual de
50.000 m3. pel consum d’industria agrícola-ramadera i regadiu de 16,1 Has., de
l’esmentada finca (Expte.: CAS-552), d’acord amb les condicions que en la dita
Resolució s’indiquen
Palma, 18 de juny de 1997
EL CAP DEL DEPARTAMENT
JURÍDICODMINISTRATIU
Antonio Martínez Sánchez

Certificat de coneixements de llenguatge administratiu (Certificat E)
Moll Capó, Juana
Reina Salido, José Manuel
Rosselló Morey, Pedro

41729868
41449627
18218092

El director general de cultura i política lingüística
Jaume Gil Cuenca
Palma, 20 de juny de 1997
— o —-

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I LITORAL
Núm. 13289
Resolució de concessió d’aigües sebterrànies, CAS-620
La Vicepresidenta de la Junta d’Aigües de Balears ha dictat RESOLUCIÓ,
per la qual s’acorda:
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— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm. 13223
Resolució 1/94, de tretze de gener 1.994, del ple del consell regulador de la denominació específica «sobrassada de mallorca» per la
que es regula la comercialització de porcions de «sobrassada de
mallorca» en terrines.

L’article Tres del Reglament de la Denominació Específica «Sobrassada
de Mallorca» estableix la possibilitat d’autoritzar la comercialització de sobrassades
en terrines.
Vistes les experiències i assaigs presentats pels vocals elaboradors i
l’informe favorable dels vocals tècnics, aquest Consell Regulador:
RESOL

CONCEDIR a D. Miguel Ribot Mestre (DNI.: 42.985.221) l’aprofitament
d’un cabal continu de 3 l/s (10.800 l/h) d’aigües subtarrànies renovables dins la
finca SON NIGORRA, en el terme municipal de ARIANY, sense que pugui
sobrepassar-se el volum màxim anual de 24.000 m3. pel regadiu de 6 Has., de les
finques SON NIGORRA i CALDERITX, terme municipal de ARIANY. (Expte.
CAS620), d’acord amb les condicions que en la dita Resolució s’indiquen
Palma, 18 de juny de 1997

Primer.-Autoritzar la comercialització de «Sobrassada de Mallorca» en
terrines en les condicions descrites en aquesta Resolució.
Segon.-Únicament podrà comercialitzar-se «Sobrassada de Mallorca» en
terrines quan la sobrassada hagi estat elaborada i curada conforme al capítol II del
Reglament de la Denominació específica i reuneixi les característiques físicoquímiques i organolèptiques establertes en l’article 11 de l’esmentat Reglament.
Tercer.-Les firmes interessades en comercialitzar «Sobrassada de Mallor-
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ca» en terrines deuran sol licitar-lo al Consell Regulador, adjuntant memòria
tècnica en la que es describeixin les instal lacions, sistemes d’envasat i tancament
i controls de la firma. Únicament podran ser autoritzades aquelles sol licituds
informades favorablement pels serveis tècnics del Consell Regulador, o en el seu
defecte pels de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

L’article 20 del Reglament de la Denominació ESPECÍFICA «Sobrassada
de Mallorca» estableix la possibilitat d’autoritzar la substitució de l’etiqueta
numerada del Consell Regulador per la impressió del seu emblema en les etiquetes
de les firmes inscrites.

Quart.-Sol licitar a la Conselleria d’Agricultura i Pesca la ratificació de la
present Resolució.

Vista la proposta dels vocals elaboradors i l’informe favorable dels vocals
TÈCNICS, aquest Consell Regulador,

Quint.-Informar a les firmes inscrites i a l’Institut Nacional de
Denominacions d’Origen del contingut de la present Resolució.
Palma, a 13 de gener de 1.994.
El Vicepresident del Conse ll Regulador
de la denominació específica "Sobrassada de Mallorca"
Fdo.: Jaume Darder Ribot.
— o —Núm. 13224
Resolució 2/94, de tretze de gener 1.994, del ple del consell regulador de la denominació específica «sobrassada de mallorca» per la
que es regula la utilització d’additius en l’elaboració de la
«sobrassada de mallorca».

L’article 5. Dos. del Reglament de la Denominació Específica «Sobrassada
de Mallorca» estableix que el Consell Regulador regularà mitjançant una llista
restrictiva dels additius utilitzables en l’elaboració de la sobrassada emparada per
la Denominació Específica.
Vista la proposta dels vocals elaboradors, i l’informe favorable dels
vocals Tècnics del mateix, aquest Consell Regulador:
RESOL
Primer.-En l’elaboració de sobrassada amb Denominació Específica
«Sobrassada de Mallorca» no Podrà utilitzar-se cap additiu distint als de la següent
relació:

RESOL
Primer.-Autoritzar la substitució de la utilització de les etiquetes numerades
del Consell Regulador per la impressió del seu emblema en les etiquetes de les
firmes inscrites, en les condicions descrites en aquesta Resolució.
Segon.-Les firmes interessades en imprimir l’emblema del Consell Regulador en les seves etiquetes, com sistema alternatiu a la utilització d’etiquetes
numerades, deuran sol licitar-lo a aquest, adjuntant memòria descriptiva del
sistema de control de les etiquetes que realitzaran. L’autorització requerirà
informe favorable dels serveis TÈCNICS del Consell Regulador o en el seu
defecte dels de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Tercer.-Únicament PODRÀ autoritzar-se la impressió de l’emblema en
les etiquetes quan les firmes disposin d’etiquetes numerades.
Quart.-El Consell Regulador controlarà la utilització de les etiquetes, de
les firmes en que figuri el seu emblema, poden adoptar les mesures que consideri
oportunes per a garantir una eficaç utilització de les mateixes.
Quint.-Les firmes inscrites resten obligades a facilitar la informació, en
relació a les etiquetes numerades, que les sigui requerida pel Consell Regulador.
Sisè.-Informar a les firmes inscrites, Conselleria d’Agricultura i Pesca i a
l’Institut Nacional de Denominacions d’Origen, del contingut de la present
Resolució.
Palma, a 13 de gener de 1.994.
El Vicepresident del Conse ll Regulador
de la denominació específica "Sobrassada de Mallorca"
Fdo.: Jaume Darder Ribot.

GRUP II CONSERVADORS:
— o —E-250 i E-252
GRUP III ANTIOXIDANTS:
E-300, E-301, E-302, E-304, E-306, E-307, E-308, E-309, E-310, E-320 i
E-321.
GRUP IV ESTABILITZANTS, EMULGENTS, ESPESSANTS I
GELIFICANTS:

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 13211
Anunci pel que es fa pública l´adjudicació de l´expedient, 112/97
de conformitat amb el que estableix l´Art. 94.2 de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

E-450
REGULADORS DE LA MADURACIÓ:
-Cultius microbians especialment autoritzats.
-Sucres (mono i disacàrids).
Segon.-Informar a les firmes inscrites, a la Conselleria d’Agricultura i
Pesca i a l’Institut Nacional de Denominacions d’Origen del contingut de la
present resolució.
Palma, a 13 de gener de 1.994.
El Vicepresident del Conse ll Regulador
de la denominació específica "Sobrassada de Mallorca"
Fdo.: Jaume Darder Ribot.
— o —Núm. 13232
Resolució 3/94, de tretze de gener 1.994, del ple del consell regulador de la denominació específica «sobrassada de mallorca» per la
que s’autoritza la substitució de la utilització de les etiquetes del
consell regulador per la impressió del seu emblema en les etiquetes
de les firmes.

1.- Entitat adjudicadora:
a)
Organisme: Conselleria de Presidència
b)
Dependència que tramita l´expedient: Unitat Administrativa de
Contractació
c)
nº. d´expedient: 112/97
2.- Objecte del contracte
a)
Tipus de Contracte: Servei
b)
Descripció de l´objecte: Sopar de la VII Trobada de centres i cases
regionals establertes a Mallorca
c)
Lot:
d)
Butlletí i data de publicació de l´anunci de licitació: 54 de
3.05.1997
3.- Tramitació, procediment i forma d´adjudicació.
a)
Tramitació: urgent
b)
Procediment: obert
c)
Forma: concurs
4.- Pressupost base de licitació.Import total: 3.997.500 ptes. (Tres milions
nou-centes noranta-set mil cinc-centes pessetes)
5.- Adjudicació
a)
Data 28.05.1997

