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de la interposició d’aqueix recurs.
3 Aquesta resolució començarà a vigir el dia després en què es publicarà al
BOCAIB.

En l’elaboració de sobrassada amb denominació específica “Sobrassada de
Mallorca” no es podrà utilitzar cap additiu distint als de la relació següent, i sempre
d’acord amb les condicions d’ús establertes en la legislació vigent:

Palma, 30 d’octubre de 1997
El conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria
Josep Juan Cardona

Grup II conservadors:

— o —-

Grup III antioxidants:

Núm. 21435
Resolució de dia 30 de octubre de 1997, per la qual s’autoritzen les
noves tarifes del servei de subministrament d’aigua a Petra

E-250 i E-252

E-300, E-301, E-302, E-304, E-306, E-307, E-308, E-309 i es permetrà la
presència d’E-310, E-320 i E-321, d’acord amb el principi de transferència definit
a l’article 4 del Reial decret 145/1997 sobre additius alimentaris distints
d’edulcorants i colorants.

Havent examinat l’expedient núm. 40/96, instruït en data 24 d’octubre de
1996, a instància de l’Ajuntament de Petra, demanant l’autorització per a la
modificació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua a Petra,

Grup IV estabilitzants, emulgents, espessants i gelificants:

Atès que a la sol.licitud de l’ajuntament s’ha unit l’informe de la Comissió
de Preus de les Balears de dia 14 de novembre de 1996; la documentació
complementària aportada per l’Ajuntament dia 30 de desembre de 1996; l’informe
de la Comissió de Preus de dia 28 de gener de 1997 i, finalment, la documentació
complementària aportada per l’Ajuntament dia 7 d’octubre de 1997 i l’informe
de la Comissió de Preus de dia 28 d’octubre de 1997,

Reguladors de la maduració:

E-450, E-451 i E-452.

n Cultius microbians especialment autoritzats.
n Sucres (mono i disacàrids)

Segon
Considerant el que s’estableix al RD 2.226/1977, de 27 d’agost (BOE 207);
OM de 30 de setembre de 1977 (BOE 241); RD 2.695/1977, de 28 d’octubre (BOE
260); RD 2.340/1982 (BOE 227); OM de 26 de febrer de 1993 (BOE 61) i d’altres
normes aplicables,
RESOLC:

Aquesta Resolució anul la la Resolució 2/94, de 13 de gener de 1994, per la
qual es regula la utilització d’additius en l’elaboració de la “Sobrassada de
Mallorca”.

Tercer

1 Autoritzar les tarifes sol.licitades següents:

Sol licitar a la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria del Govern
Balear la ratificació d’aquesta Resolució.

QUOTA DE CONSUM:
- Habitatges i locals, per cada m3 consumit 50,— PTA/m3
Quart
QUOTA DE SERVEI:
- Per comptador, cada mes 150,— PTA
2 En contra d’aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, hom
pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Balears en el termini de dos
mesos comptadors des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquesta
resolució, prèvia comunicació a la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria
de la interposició d’aqueix recurs.

Informar les firmes inscrites i l’Institut Nacional de Denominacions d’Origen
del contingut d’aquesta Resolució.
Palma, 3 de juny de 1997
EL PRESIDENT
Juan Simarro Marqués
— o —-

3 Aquesta resolució començarà a vigir el dia després en què es publicarà al
BOCAIB.
Palma, 30 d’octubre de 1997
El conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria
Josep Juan Cardona
— o —Núm. 21725
Resolució, de dia 3 de juny de 1997, del ple del Consell Regulador
de la Denominació Específica “Sobrassada de Mallorca”, per la
qual es regula la utilització d’aditius en l’elaboració de la
“Sobrassada de Mallorca”.
A l’article 5.2 del Reglament de la denominació específica “Sobrassada de
Mallorca” s’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 vist l’informe favorable dels
vocals tècnics corresponents, el Consell Regulador
RESOL
Primer

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 21926
ANUNCI DE LICITACIÓ D’UN SUBMINISTRAMENT D’UN
EQUIP D’AUDIO, SISTEMA DE REALITZACIÓ, PEL GABINET
DE PREMSA DE PRESIDENCIA.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Conselleria de Presidència de la CAIB.
b) Dependència que tramita l´expedient: Unitat Administrativa de
Contractació.
c) Número d’expedient: 329/97

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l´objecte: Subministrament d’un equip àudio visual,
sistema de realització pel Gabinet de Premsa de Presidència.
b) Número d’unitats a lliurar:

