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invertit; i per haver assolit l’èxit professional a través d’una tasca anònima i
silenciosa, però que s’ha revelat com a imprescindible.

1.- Disposicions generals

Román PIÑA HOMS
Jurista i historiador. En reconeixement dels seus mèrits com a estudiós de
les institucions jurídiques i històriques de les nostres Illes; per la seva aportació
en el camp de la recuperació de la memòria identitària de la comunitat autònoma a través dels seus treballs de recerca, que serveixen de referència per entendre diversos aspectes de la realitat sociopolítica balear.

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 3482
Decret 17/2004, de 20 de febrer, de concessió dels Premis Ramon
Llull de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any
2004
El Premi Ramon Llull de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va
ser creat mitjançant el Decret 5/1997, de 23 de gener, publicat en el BOCAIB
núm. 15, del 4 de febrer del mateix any.
Aquesta distinció té com a finalitat honrar les persones naturals o jurídiques que s’hagin destacat en el serveis prestats a les Illes Balears i distingir-ne
els mèrits en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, d’ensenyament i lingüístic. L’objectiu és de premiar la labor
individual o col·lectiva que hagin duit a terme l’any anterior en els àmbits
esmentats. L’atorgament s’ha de fer per decret, amb la deliberació prèvia del
Consell de Govern.
Per tot això, a proposta del president i havent-ho considerat el Consell de
Govern a la sessió del 20 de febrer de 2004,
DECRET
Article únic
S’atorga el Premi Ramon Llull de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears a les persones següents:
SA MOSTRA INTERNACIONAL FOLKLÒRICA DE SÓLLER
En reconeixement de la seva tasca a favor de la dansa popular i del folklore musical, així com per promoure l’intercanvi amb les cultures d’arreu del
món, fets que han convertit Sóller en un centre internacional de promoció i projecció dels costums populars i culturals mallorquins i en el cap i casal de la convivència.
Vicenç ROTGER BUILS
Distribuïdor de publicacions. En reconeixement del seu esperit emprenedor i del seu afany de superació, que han portat les seves empreses fins al lloc
que ocupen en la nostra societat. La constància, la força de voluntat, la resistència davant les dificultats i la feina ben feta són altres virtuts en què també ha
excel·lit, exponents de la manera de ser de la nostra gent.
Miquel COLL CARRERAS
Advocat. En reconeixement de la seva destacada labor professional com a
jurista en el camp del dret civil especial de les Balears; amb gratitud per la brillant feina d’assessorament que ha duit a terme des del Consell Consultiu de les
Illes Balears; per l’experiència i per la professionalitat que sempre l’han guiada.
Bartomeu BARCELÓ QUETGLES «TOLO GÜELL»
En reconeixement de la seva tasca incansable de recuperació i consolidació de les tradicions més arrelades al costumari de Mallorca, sovint lligades a la
cultura i a l’esport populars i sempre afavoridores del coratge personal, l’esforç
i la solidaritat; amb gratitud, pel seu mallorquinisme incondicional i per la seva
dedicació en la recuperació de les senyes d’identitat de la nostra gent.
Josep MIRÓ NICOLAU
Investigador i docent. En reconeixement de la seva dilatada i prestigiosa
labor de docència i de recerca en el terreny de la intel·ligència artificial, en el
qual va ser un autèntic pioner; per l’esperit de feina i de servei que l’han guiat
sempre, actitud que el converteix en un vertader exemple per als ciutadans de
les Illes Balears.
Gabriel OLIVER CAPÓ
Metge i polític. En reconeixement de la seva prestigiosa feina en el camp
de l’otorinolaringologia i, més concretament, en el terreny de l’oncologia aplicada a aquesta especialitat mèdica; pels seus mèrits en l’àmbit científic i de
recerca, com també en el món de la docència i en la gestió de la salut pública;
per la seva bona feina com a president del Consell Social de la Universitat de
les Illes Balears.
SOR FRANCISCA SERRA
Religiosa de la Congregació de les Germanes de la Caritat. En reconeixement de la labor social i assistencial duita a terme en benefici de la població de
Formentera durant la postguerra; per dedicar tota una vida a l’ensenyament de
les nines de l’illa, on va treballar amb tenacitat per posar en marxa l’escola de
la Congregació, salvant l’escassesa i la falta de mitjans.
Pere BONNÍN AGUILÓ
Periodista i escriptor. En reconeixement de la seva trajectòria com a
periodista a diverses capitals de l’estranger i com a creador d’opinió sobre els
temes més variats d’actualitat; pel compromís que sempre ha mantengut amb la
cultura de Mallorca, així com per l’aportació literària en el camp de la seva identitat com a mallorquí.
Carme FONT JAUME
En reconeixement de la seva feina, callada i discreta, però eficaç, al servei de la Casa Reial; amb gratitud, per la dedicació i la diligència que hi ha

Aina MONTANER ROTGER
Filòloga. En reconeixement de la seva trajectòria de servei a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears des que fou instaurada, en la qual ha posat de manifest contribucions decisives en el camp de
l’assessorament lingüístic i en el de l’ensenyament i la divulgació d’un llenguatge administratiu modern i entenedor.
FUNDACIÓ BARCELÓ
En reconeixement de la tasca d’acostar a la societat de les nostres Illes el
món de la cultura i de l’art, labor que contribueix a enaltir els valors més espirituals de les persones; amb gratitud, per haver invertit esforços a promoure de
manera altruista iniciatives encaminades a enriquir la consciència individual de
cadascú.
JA T’HO DIRÉ
Grup de rock. En reconeixement dels seus mèrits en el món de la música,
on han deixat una empremta inesborrable de menorquinitat a l’abast de tothom;
per haver aconseguit transmetre la imatge moderna i actual de Menorca sense
abandonar la consciència dels orígens i de la identitat.
Llorenç VIDAL VIDAL
Mestre d’escola, escriptor i pacifista. En reconeixement de l’esforç de
fomentar l’ideari de no-violència i de pau entre els escolars a través de la seva
actuació com a docent; per haver creat canals d’expressió i divulgació d’aquest
ideari mitjançant diverses iniciatives editorials i la seva intervenció en el món
de les publicacions periòdiques.
Pacífic CAMPS COLL
Pintor. En reconeixement de la seva capacitat creativa, que l’ha impulsat
a una evolució constant en la seva expressió pictòrica, que mai no és reiterativa
i ofereix un element de sorpresa a cada quadre; per no haver renunciat al risc de
l’experimentació en pugna amb l’academicisme i l’obediència a les tècniques
tradicionals; per la seva trajectòria en el camp de la docència a l’Escola
Municipal de Dibuix i Pintura de Ciutadella.
Antònia VICENS PICORNELL
Escriptora. En reconeixement de la seva mestria en l’expressió literària
dels canvis profunds ocorreguts en la societat; per la seva capacitat d’evocació
lírica de tot un món en transformació, que ens ha sabut transmetre en imatges i
en personatges inoblidables i propers; per la seva contribució al redreçament
cultural de la nostra terra.
Joan PRATS BONED
Arquitecte i investigador. En reconeixement de la seva feina, continuada i
llarga, de recerca i divulgació de la realitat eivissenca i formenterera en els
camps de la política, la cultura, la història, l’etnologia…; pels seus coneixements del patrimoni històric i artístic de les Pitiüses i per la dedicació a conservar-lo i a protegir-lo.
Vicente PLANAS HEVIA
Metge. En reconeixement de la seva labor com a especialista en medicina
interna; per l’esforç realitzat en la difusió i en la millora constant d’aquesta disciplina mèdica, com a membre de diversos comitès organitzadors de congressos
especialitzats d’abast estatal i internacional, així com per la seva implicació
directa en la modernització de la xarxa clínica de les Illes.
Ramon ROTGER MONER (a títol pòstum)
Metge. En reconeixement de la feina realitzada en l’àmbit de la cirurgia
general; per impulsar la modernització dels tractaments quirúrgics, promoguda
a través de l’entrada en funcionament del centre clínic que va fundar, així com
per ser el promotor de la primera assegurança mèdica i quirúrgica que es va
posar en marxa a les Illes.
Joan JUANEDA ROVER (a títol pòstum)
Metge. En reconeixement de la seva brillant contribució a la medicina de
les nostres Illes, amb la introducció de noves tècniques quirúrgiques en els
camps de la ginecologia i de la traumatologia, pioneres aleshores a la nostra
comunitat; per la seva eficàcia de gestió al capdavant del centre mèdic que du
el seu nom i per la defensa fervent de l’atenció postoperatòria.
Joan FEMENIA PERELLÓ (a títol pòstum)
Metge. En reconeixement dels avanços tècnics introduïts a Mallorca en el
terreny de la gestió clínica, innovacions que es varen veure complementades
amb l’habilitació d’una sala d’operacions experimental de cirurgia cardíaca al
centre mèdic que ell mateix va fundar, i amb tècniques quirúrgiques especialitzades inexistents fins aleshores a l’illa.
FUNDACIÓ KOVACS
En reconeixement dels mèrits contrets en el camp de la investigació mèdica, l’assistència sanitària, la formació de professionals i la promoció de la salut
pública; amb gratitud, per la dedicació especial a les patologies d’esquena que
incideixen tant en la salut de la població; pel prestigi internacional que, de
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Mallorca estant, ha arribat a assolir.
AMEBA (Agrupació Mèdica Balear)
En reconeixement de la tasca assistencial que brinda des de fa dècades als ciutadans de les nostres Illes a través d’un centre sanitari multidisciplinari, modern
i innovador; per ser capdavantera en la incorporació de les tècniques més noves i per fer de la millora científica un principi fonamental i constant de gestió.
Julián VILÁS FERRER
Cirurgià traumatòleg. En reconeixement dels mèrits contrets en la fundació de la policlínica Nuestra Señora del Rosario, a Eivissa; amb agraïment per la seva
contribució a millorar els serveis assistencials clínics de les Pitiüses fent una aposta clara per la modernització i la innovació contínua, en benefici de tots els seus
conciutadans.
Francesc OLEO CARRIÓ (a títol pòstum)
Metge. En reconeixement de la tasca que, en el segle XIX, va dur a terme en la lluita contra les epidèmies i en l’impuls de la vacunació d’infants; per la feina
capdavantera en el desenvolupament i l’aplicació de plans preventius, curatius i de desinfecció, vitals en aquella època, i per la tasca de divulgació realitzada a través de les institucions més prestigioses del moment.
Palma, 20 de febrer de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 3305
Resolució del conseller d’Interior per la qual es nomenen funcionaris de carrera del cos subaltern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
els aspirants que han superat l’oposició lliure convocada per la Resolució del conseller d’Interior de 25 d’octubre de 2002 (BOIB núm. 132, de
02-11-2002), i se’ls adjudica lloc de treball
Per la Resolució de 29 de desembre de 2003 (BOIB núm. 6, de 13-01-2004) es van publicar les llistes dels aspirants que han superat l’oposició per a l’ingrés
al cos subaltern, convocada per la Resolució del conseller d’Interior de 25 d’octubre de 2002 (BOIB núm. 132, de 02-11-2002), mitjançant la qual es convoquen
oposicions lliures per a l’ingrés en els cossos auxiliar i subaltern de l’Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En l’esmentada resolució s’oferien llocs de treball vacants als efectes de l’adjudicació als aspirants aprovats.
Una vegada presentats els documents i la sol·licitud de destinació, i comprovada l’acreditació dels requisits establerts en la base 13 de la convocatòria, s’han
de nomenar els funcionaris de carrera del cos subaltern de l’Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el que preveu la base
14 de la convocatòria, i s’han d’adjudicar els llocs de treball oferts, d’acord amb les bases 1.3, 1.6 i 11.5 de l’esmentada convocatòria.
De conformitat amb el que disposa l’article 17 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’article 35 del Decret 27/1994, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
RESOLC
Primer. Nomenar funcionaris de carrera del cos subaltern de l'Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears les persones següents:
ILLA DE MALLORCA
Dni
78208681
43113075
43084266
43064611
43041199
43055694
43037394
34066884
43109685
43052329
18232218
42992492
43085691
41402506
43100961
43077346
18232270
42941422
43045783
43084514
43084791
78189337
43068910
43069356
43058812
42994453
42960061
13290204
43071412
74168636
18225237
42972777

Llinatges, nom
GINARD BALLESTER, COLOMA M.
MESTRE MUT, MIQUEL
SALVA GOMEZ, M. ROSARIO
PLAZA MATEOS, VALENTIN
ANTICH TOMAS, APOLONIA
BOFILL CONTRERAS, PEDRO
MESQUIDA BRUNET, ANDREU
COLL CAMPAYO, JOSE LUIS
JUAN VERD, JOSE DE
SALLERAS VIVES, PEDRO JUAN
PLANAS NADAL, JOSE
CATALAN MORENO, MARIA TERESA
MAYOL MARTI, NATALIA
MASCARO FONT, JAUME
GUARDIOLA GARCIA, YOLANDA
QUETGLAS BRUNET, MARIA
PALMER COLL, MARGARITA
MASCARO FONT, MARIA
MENENDEZ ROJAS, MERCEDES
NADAL ROIG, ALBERTO
MATEU SALAS, SILVIA T.
OLIVER ARROM, ANTONIO
LOPEZ GALLARDO, FRANCISCO JAVIER
PEREGRIN CONTRERAS, SARA ISABEL
LLORET GARCIA, M. ANGELES
RIPOLL MORELL, MARIA FRANCISCA
MIRO COMA, SALVADOR
FERNANDEZ DEGAMBOA ZULUETA, LUIS
MARTINEZ ANDREU, CARMEN
RUIZ HERNANDEZ, MARIA DE LOS ANG
BURGUERA ADROVER, BALTASAR
MAYANS MARI, FRANCISCA

Disc.
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S

Total
18,017
16,87
16,75
16,683
16,65
16,508
16,333
16,287
16
15,933
15,917
15,817
15,803
15,8
15,767
15,733
15,733
15,683
15,585
15,5
15,45
15,367
15,367
15,203
15,175
15,167
15,117
15,083
15,067
15,042
15,033
14,7

Posició
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Total
15,083
13,427

Posició
1
2

ILLA DE MENORCA
Dni
41497825
41734874

Llinatges, nom
CLOQUELLS TUDURI, MARIA JESUS
SERVERA MOLL, SEBASTIA

Disc.
N
N

