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suficient identificació, tant personal com dels fets objecte de la reclamació.
2. Les queixes quedaran degudament registrades i, una vegada analitzades,
seran admeses o rebutjades motivadament. No s´entrarà a examinar individualment
les queixes que estiguin pendents de resolució judicial.
3. Admesa la queixa, el director promourà, amb celeritat, l´oportuna
investigació per a l’esclariment de l´objecte d’aquesta. En tot cas, reclamarà del
cap de la dependència administrativa responsable del tema, informe que haurà de
ser emès en el termini de 15 dies. La negativa o negligència respecte d’això, serà
objecte de l´oportuna queixa davant la Conselleria de la Funció Pública i Interior,
sense perjudici de reflectir-ho a l´informe anual pertinent.
De la mateixa manera, es procedirà quan la queixa es refereixi al funcionament
de centres o serveis privats, adreçant-se al director o responsable.

bé com a executor o informador dels acords i decisions que s’hi prenguin.

Article 11
Obligació de col.laboració
Tots els poders públics, així com qualsevol entitat privada que presti serveis
als menors d´edat que rebin finançament públic, estan obligats a auxiliar a
l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor en les seves investigacions i inspeccions.
A aquest efecte, per tal de comprovar o investigar una queixa, el personal
de l’Oficina podrà personar-se en qualsevol dependència pública o privada
afectada, per tal de verificar les dades necessàries, entrevistar-se amb les persones
que trobi adequades o procedir a l´estudi dels expedients o documentació
necessàries.
La informació rebuda pel personal de l’Oficina de Defensa del Drets del
Menor tindrà caràcter reservat, sense perjudici que segons el que disposa la
legislació vigent, hi hagi obligació de denunciarho davant les autoritats competents.

Disposició addicional tercera
A l’efecte del present Decret s´entén per Administració pública,
l’Administració autonòmica i les administracions locals radicades al territori de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (consells insulars, mancomunitats i
ajuntaments). A més, les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia
vinculades a les administracions esmentades.

Article 12
Responsabilitats
1. Quan de les actuacions practicades es dedueixi que la queixa va esser
originada per l´abús, arbitrarietat, error, negligència o omissió de personal al
servei de l’Administració o d´un treballador del sector privat, l’Oficina de Defensa
dels Drets del Menor, podrà adreçar-se a l’afectat, fent-li constar el seu criteri en
aquest aspecte. Igualment adreçarà escrit al seu superior jeràrquic, fent-li les
suggerències que trobi oportunes.
2. L´obstaculització a les investigacions mitjançant negatives, negligències
o actituds adverses serà objecte d’informe especial per part de l´Oficina, i es
donarà igualment trasllat al Ministeri Fiscal dels antecedents necessaris per a
l’exercici de les accions oportunes.
Article 13
Notificacions i comunicacions
1. L´Oficina de Defensa dels Drets del Menor informarà l’interessat o el que
hagués realitzat la queixa, del resultat de les seves investigacions i gestions, així
com de la resposta que hagués donat l’Administració o l’entitat implicada.
2. Igualment, es comunicarà el resultat positiu o negatiu de les seves
investigacions a la dependència administrativa o entitat privada objecte d’aquesta.
Article 14
Promoció dels drets i estudis
L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor realitzarà campanyes de difusió
i sensibilització adreçades a la població en general o a col lectius concrets, amb la
finalitat d’estimular un millor compliment i respecte dels drets dels menors.
Igualment, durà a terme, per si mateixa o amb la col laboració d’altres
entitats, els estudis necessaris per a l’avaluació del compliment dels drets del
menor en el seu territori d’actuació; realitzarà i durà a terme les actuacions
necessàries per a la seva millora.
Article 15
Informació i assessorament
L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor informarà i assessorarà totes
aquelles persones físiques o jurídiques que sol licitin informació sobre temes
objecte de les seves competències.
A aquest efecte, es disposarà d’un fons documental i material formatiu
degudament actualitzat per a l’assessorament i préstec a les persones i entitats sol
licitants.
Article 16
Cooperació
L´Oficina de Defensa dels Drets del Menor col laborarà amb els organismes
nacionals i internacionals dedicats a la promoció dels drets dels menors, en durà
a terme el seguiment i es constituirà com a observatori al territori de la Comunitat
Aut noma de les Illes Balears.
Prestarà la seva col laboració bé com a membre de les comissions pertinents,

Disposició addicional primera
Dins el catàleg de personal de la Conselleria de la Funció Pública i Interior,
es realitzaran les escaients modificacions per a la creació i dotació de les places a
ocupar pel personal al servei de l´Oficina, així com les previsions adequades per
al seu proveïment.
Disposició addicional segona
La dotació econòmica necessària per al funcionament de l´Oficina, constituirà
un centre de cost específic dins la Conselleria de la Funció Pública i Interior. Amb
aquesta finalitat es procedirà a l´habilitació i modificació de crèdit necessàries.

Disposició addicional quarta
Es faculta el conseller de la Funció Pública i Interior a dictar la normativa
adient per al desenvolupament del present Decret.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l´endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Marratxí, 30 de gener de 1997
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller de la Funció Pública i Interior
José Antonio Berastain Diez
— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
Núm. 2775
Decret 17/1997, de 30 de gener, de creació del Consell Assessor
Balear de Cultura.
El poble de les Illes Balears ha estat posseïdor al llarg de la història d’una
riquesa cultural i d’uns coneixements que s’han de conservar i potenciar en tots
els aspectes. L’amplitud del món de la cultura, i la diversitat d’àmbits que abasta,
fa que tots els sectors que conformen la nostra societat en siguin afectats
directament. Per aquest motiu, i amb l’objecte d’assolir la major eficàcia de l’acció
pública dins el camp de la cultura a la nostra Comunitat Autònoma, és convenient
i és necessari crear un òrgan, el Consell Assessor Balear de Cultura, que, justament
perquè implicarà directament i activament els diferents sectors socials a través de
les persones i les entitats de reconegut prestigi que hi seran representades,
contribuirà a dur a bon terme, amb la tasca d’assessorament que li és encomanada,
l’objectiu d’eficàcia a què hem al ludit. Mitjançant l’acció del Consell Assessor,
el Govern disposarà, en efecte, de la màxima informació i del coneixement més
precís per actuar amb garanties d’encert a l’hora de prendre decisions que afectin
l’àmbit de la cultura.
En conseqüència, a proposta del conseller d’Educació Cultura i Esports, i
havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 30 de gener de 1997,
DECRET
Article 1
Es crea el Consell Assessor Balear de Cultura, òrgan d’assessorament i
consulta en matèria de cultura del Govern Balear, adscrit a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esports, de la qual dependrà orgànicament.
Article 2
Són funcions del Consell Assessor Balear de Cultura:
a) Participar en el procés de difusió i de foment sobre projectes d’interès en
matèria de cultura que afectin les Illes Balears.
b) Assessorar i informar, si n’era el cas, sobre els projectes culturals que
hagin de ser aprovats pel Consell de Govern, com també atendre les consultes que
se li puguin fer des del Govern Balear.
c) Contribuir a la promoció i a la divulgació dels projectes, dels estudis i dels
treballs d’investigació que versin sobre la realitat cultural de les nostres Illes.
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d) Promoure projectes de coordinació i cooperació tècnica i econòmica amb
les diferents administracions públiques per aconseguir una major eficàcia dels
plans culturals.
e) Qualsevol altra que, d’acord amb el caràcter assessor en matèria de
cultura que té, li sigui sol licitada.

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE FOMENT
Núm. 2700
Expropiació pagament dels expedients de liquidación d’Interessos
pagament dels expedients de preu just determinats per el Jurat
Provincial d’Expropiació y preu just determinats per el Tribunal
Superior de les Illes Balears.

Article 3
El Consell Assessor Balear de Cultura està constituït pels membres següents:
a) El president, que és el president del Govern Balear.
b) El vicepresident, que és el conseller d’Educació, Cultura i Esports.
Substituirà el president quan aquest ho determini expressament i en cas d’absència
o malaltia.
c) Els vocals, fins a un nombre no superior a trenta, entre artistes, científics,
historiadors, arqueòlegs,arquitectes i altres investigadors o professionals de
reconeguda competència i de prestigi en l’àmbit cultural que, a títol personal,
seran nomenats pel conseller d’Educació, Cultura i Esports.
d) Un vocal-secretari, que és el director general de Cultura i Política
Lingüística.

Aquest Departament, fent ús de les atribucions que li confereix la Llei
d’Expropiació Forçosa i el Reglament per aplicar-la, publica aquest anunci per
posar en coneixement de les persones interessades que d’acord amb el que disposa
l’article 48 de l’esmentada Llei i l’article 49 del Reglament, es procedirà al
pagament, en el lloc, dia i hora que s’assenyala, del següent expedient d’expropiació:
Obra: 2º CINTURON DE PALMA. TRAMO I. - ADICIONAL-1
Terme municipal de: PALMA.
Pagament: Exp. Liquidació d’interessos.
Lloc de pagament: Departament de Carreteres.
Día Data de pagament: 4-03-97 a las 10,00-horas

Article 4
El Consell Assessor Balear de Cultura funciona en Ple i en ponències.
Article 5
Componen el Ple, el president, el vicepresident, els vocals i el vocalsecretari.
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Són funcions del Ple:

Propietari
COMPAÑIA DE ALIMENTACION
PEQUEÑO MUNDO,S.A.
ANTONIO OLIVER MONSERRAT,
JAIME ANDRES LLULL MAYOL,
MIGUEL ANGEL, SEBASTIAN MIGUEL
Y JAIME ANTONIO NOGUERA TORRES,
ANTONIA TORRES SANCHO,
MICAELA ANA, Mª DEL PILAR, ANA Mª
Y ASUNCION FORTEZA SERRA Y
CATALINA SERRA MULET.
GABRIEL MAIRATA MARCH

a) Elaborar i aprovar les normes de règim intern del Consell Assessor Balear
de Cultura.
b) Constituir les ponències que consideri necessàries.
c) Aprovar la memòria anual i els plans d’actuacions. El Ple es reunirà, com
a mínim, una vegada l’any, prèviament convocat pel president, qui podrà
convocar altres reunions si ho considera convenient.
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Article 6
Les ponències són instruments de treball del Consell Assessor Balear de
Cultura i poden tenir caràcter permanent o temporal. Es creen per acord del Ple del
Consell, el qual en determina l’estructura, el funcionament i la composició.
Els treballs de les ponències són coordinats pel vocal-secretari del Consell,
qui en convoca les reunions amb caràcter ordinari. Tant el president com el
vicepresident poden convocar les reunions de les ponències amb caràcter
extraordinari.
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Article 7
En tot el que no preveu aquest Decret sobre funcionament intern del Consell
Assessor Balear de Cultura, s’hi ha d’aplicar el que preveu la Llei 30 /1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú .

Obra: VIA DE CINTURA. TRAMO III-A. ADICIONALES-4 y 8
Terme municipal de: PALMA.
Pagament: Exp. Liquidació d’interessos y just preu determinat per el Jurad
d’Expropiació de Justicia de les Illes Balears.
Lloc de pagament: Departament de Carreteres.
Data de pagament: 4-03-97 a las 9,30-horas

Article 8
El pressupost anual del Consell quedarà integrat en la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esports i es nodrirà dels fons que se li assignin amb aquesta finalitat.
Els vocals del Consell Assessor Balear de Cultura percebran les dietes i les
indemnitzacions, tant en concepte de despeses de desplaçament com d’assistència
a les reunions, en la quantia que anualment fixi per als òrgans col legiats la Llei de
pressuposts generals de la CAIB o les normes que reglamentàriament la despleguin.
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Educació, Cultura i Esports per dictar les disposicions
complementàries que siguin pertinents per al desenvolupament i l’execució
d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOCAIB.
Palma, 30 de gener de 1997
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Educació, Cultura i Esports
Joan Flaquer i Riutort
— o —-

Obra: ENLACE VIA DE CINTURA-MANACOR.
Terme municipal de: PALMA.
Pagament: Liquidació d’interessos.
Lloc de pagament: Departament de Carreteres.
Data de pagament: 4-03-97 a las 10,15-horas
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Propietari
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DEL ESTADIO BALEAR.
YAMASA DISTRIBUCION.
NICOLAS ROLDAN GARCIA.

Propietari
TOMAS, JOSE Mº Y Mº DE LAS MERCEDES
SASTRE SANCHO.

Obra: VIA DE CINTURA. TRAMO IV. ADICIONAL-4
Terme municipal de: PALMA.
Pagament: Exp. preu just determinat per el Jurat Provincial d’Expropiació.
Lloc de pagament: Departament de Carreteres.
Data de pagament: 4-03-97 a las 9,30-horas
Finca nº
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Propietari
GABRIEL VICH BERNAD.

Obra: VIA DE CINTURA. TRAMO IV. ADICIONAL-5
Terme municipal de: PALMA.
Pagament. Exp. preu just determinat per el Jurat Provincial d’Expropiació
fins el límit de conformitat.
Lloc de pagament: Departament de Carreteres.
Data de pagament: 4-03-97 a las 9,45-horas
Finca nº
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Propietari
REINA, S.A.

Obra: 2º CINTURON DE PALMA. TRAMO I. ADICIONAL4
Terme municipal de: PALMA.

