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a)Data: 30 de novembre de 2004.
b)Contractista: De Mateo y Asensio-Wandosell, UTE
c)Nacionalitat: Espanyola.
d)Import d’adjudicació: dos-cents noranta cinc mil tres-cents quaranta-sis
euros amb nou cèntims (295.346,09)
Palma, 4 d’abril de 2005
El Secretari General
Antonio Amengual Ribas
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tor, en el camp de les disciplines de seguretat en el treball, higiene industrial,
ergonomia, psicosociología aplicada i medicina del treball.
»h) Estudi i incorporació, en el seu cas, al sector dels acords que en matèria preventiva puguin adoptar-se en àmbits superiors.
»i) L'obtenció de la informació necessària per atendre als seus propis fins
a través de les organitzacions corresponents i de les diferents empreses afectades pel Conveni Col·lectiu sectorial.»
Atès això, queda inscrita en el Registre de Fundacions de les Illes Balears
amb el número AS 197, adscrita al Protectorat de la Conselleria de Treball i
Formació del Govern de les Illes Balears.
Palma, 4 d'abril de 2005

Num. 6109
Inscripcions formalitzades en el Registre de Fundacions de les
Illes Balears
Mitjançant la resolució de 14 de març 2005 del director general de
Relacions Europees i d'Entitats Jurídiques, es va fer la qualificació, el reconeixement i la inscripció de la Fundación Abel Matutes, amb domicili a l'avinguda
de Bartolomé Rosselló, 18, 07800 d'Eivissa, com a fundació de caràcter cultural, l'objecte i finalitat de la qual, d'acord amb l'article 3 dels seus Estatuts, és
perseguir fins d'interès general:
«La fundació té per objecte la promoció de l'estudi i la investigació en tots
els àmbits socials i culturals i la col·laboració i ajuda a persones o institucions
dedicades a la cultura, l'esport o la investigació científica o sociològica, així
com la protecció i defensa del Patrimoni medi ambiental, artístic i històric
d'Eivissa i Formentera.»
Atès això, queda inscrita en el Registre de Fundacions de les Illes Balears
amb el número AS 198, adscrita al Protectorat de la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears.
Palma, 4 d'abril de 2005
El director general de Relacions Europees i d'Entitats Jurídiques
Juan Carmelo Massot Salvà
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Num. 6111
Inscripcions formalitzades en el Registre de Fundacions de les
Illes Balears

El director general de Relacions Europees i d'Entitats Jurídiques
Juan Carmelo Massot Salvà
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Num. 6112
Inscripcions formalitzades en el Registre de Fundacions de les
Illes Balears
Mitjançant la resolució de 16 de març de 2005 del director general de
Relacions Europees i d'Entitats Jurídiques, es va fer la qualificació, el reconeixement i la inscripció de la Fundació Educació i Família Illes Balears, amb
domicili al carrer dels Oms, 5, 1r, 07003 de Palma, com a fundació de caràcter
cultural, l'objecte del qual i finalitat, d'acord amb l'article 5 dels seus Estatuts,
és perseguir fins d'interès general:
«a) Impulsar la impartició d'una formació personalitzada, humana, social
i pràctica, que tingui com a enfocament nuclear i generatiu: descobrir la funció
de la família, com a primer espai educatiu i vehicle prioritari de desenvolupament i servei a la societat.
»b) Valorar la professió d'educador, amb activitats de reciclatge i de suport
a l'exercici deontològic professional; emfatitzar la importància de l'educació per
crear una mentalitat de solidaritat amb la dona, en la família i en la societat, tot
reconeixent el seu paper primordial i la seva dignitat, i
»c) Promoure la construcció dels edificis necessaris per a la realització
d'aquests fins, els quals podran ser utilitzats per la pròpia Fundació o cedir-ne
l'ús a altres entitats amb finalitats análogues.»
Atès això, queda inscrita en el Registre de Fundacions de les Illes Balears
amb el número AS 199, adscrita al Protectorat de la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears.

Mitjançant la resolució de 10 de març de 2005 del director general de
Relacions Europees i d'Entitats Jurídiques, es va dur a terme la qualificació, el
reconeixement i la inscripció de la Fundación para la Prevención de los Riesgos
Laborales en el Sector de Hosteleria de las Islas Baleares, amb domicili al carrer
d'Aragó, 215, 3a planta, 07008 de Palma, com a fundació de caràcter laboral,
l'objecte i la finalitat de la qual, d'acord amb l'article 2 dels seus Estatuts, és perseguir fins d'interès general:

El director general de Relacions Europees i d'Entitats Jurídiques
Juan Carmelo Massot Salvà

«La Fundació persegueix un fi d'interès públic, sense ànim de lucre, amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, l'objecte de la qual és el
foment de la investigació, el desenvolupament i la promoció d'accions tendents
a la millora de la salut laboral i seguretat en el treball al sector d'hosteleria de
les Illes Balears a través de:

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

»a) Promoure i fomentar el compliment de la normativa sobre prevenció
de riscs laborals en l'àmbit d'aplicació del Conveni Col·lectiu d'Hosteleria de les
Illes Balears, podent elevar propostes a la Comissió Negociadora del Conveni
en aquesta matèria per a la seva incorporació en el text articulat del mateix.
»b) L'elaboració d'estudis i investigacions sobre les necessitats i manques
en matèria de prevenció de riscs en les empreses afectades pel conveni col·lectiu, així com l'estimulació de la realització d'estudis sectorials per a l'anàlisi i la
definició de les necessitats en matèria de seguretat i salut, dissenyant sobre això
proposades per a la confecció dels plans de prevenció de riscs laborals.
»c) L'emissió d'informes a la seva iniciativa o en aquells casos en els quals
se sol·liciti per qualsevol de les organitzacions atorgants del Conveni Col·lectiu
sectorial respecte als temes de la seva competència.
»d) L'elaboració, posada en marxa i desenvolupament de plans de formació específica en matèria de prevenció de riscs laborals, relacionats amb el sector.
»e) La proposta i promoció de campanyes d'informació, divulgació i sensibilització en matèries de salut laboral i seguretat en el treball.
»f) Anàlisi i realització d'estudis específics sobre els índexs de sinistralitat laboral, així com aquelles enfermatats que té la seva causa o origen en l'acompliment de la tasca professional, la seva repercussió en els nivells d'absentisme al sector i els seus costos econòmics.
»g) La promoció de plans i programes específics en les empreses del sec-

Palma, 4 d'abril de 2005
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2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)
CONSEJERÍA DE INTERIOR
Num. 3715
Corrección de erratas del acuerdo del Consell de Govern de 25
de febrero de 2005, por el cual se aprueba la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal funcionario al servicio de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, publicado en el BOIB núm. 48 de fecha 26-3-2005.
Habiéndose advertido una errata en la publicación del acuerdo núm. 3715
publicado en el BOIB núm. 48 de fecha 26-3-2005.
(ver anexo en la versión catalana)
Marratxí, 30 de marzo de 2005.
La directora general de Funció Pública,
Maria Lluisa Ginard Nicolau
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