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Disposicions generals

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 7447
Decret 35/1999, de 9 d’abril, pel qual es creen i es regulen la Xarxa
Balear de Serveis d’Informació Jove i el cens de la Xarxa Balear
de Serveis d’Informació Jove.
La Constitució espanyola de 1978, a l’article 20, declara el dret a la
informació com un dels drets fonamentals; així mateix, en el seu article 48
estableix que els poders públics promouran les condicions per a la participació
lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i
cultural.
Disposar d’una informació àmplia i actualitzada és una condició fonamental
per a la participació efectiva en la societat actual.
Per altra part, l’article 10.13 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
confereix a la comunitat autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva
en matèria de joventut.
El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut es va crear
l’any 1986, pel Decret 34/1986, i estava adscrit a la Direcció General de Joventut
de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear.
D’altra banda, per l’Ordre de la consellera adjunta a la Presidència de 17 de
maig de 1990, es concretaven les condicions d’obertura i funcionament dels
serveis d’Informació Juvenil.
Aquestes normes estan desfasades i no s’adeqüen als paràmetres actuals
d’informació jove vigents a totes les comunitats autònomes del nostre país.
La implantació de noves tecnologies permet la utilització de mecanismes
d’informació que faciliten la posada en marxa de xarxes informatives a nivell
nacional i internacional, i correspon als poders públics l’establiment de mecanismes
que garanteixen la igualtat d’oportunitats dels joves davant la informació i
afavorir un desenvolupament coordinat de la xarxa informativa autonòmica, al
mateix temps que garantir la prestació d’un servei públic d’importància vital.
L’objecte d’aquest Decret és regular una Xarxa Balear de Serveis
d’Informació Jove i establir els requisits que han de complir els distints serveis
d’Informació Jove per integrar-s’hi, classificar els serveis determinant-ne les
funcions i puntualitzar les competències que, en matèria d’informació,
documentació, assessorament i orientació jove, corresponen a la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Per tant, una de les finalitats més importants i més
nova d’aquest Decret és la creació d’un Cens de Serveis d’Informació Jove, on
quedaran inscrits tots aquells serveis que s’adaptin al que disposa aquesta norma,
amb l’objectiu de donar-los caràcter oficial, i així, conèixer en tot moment els
recursos i mitjans d’informació jove amb què compten les Illes Balears en aquesta
matèria.
Per això, és procedent, d’una part, que es derogui el Decret 34/1986, de 17
d’abril, pel qual es crea el Centre Balear d’Informació i Documentació per a la
Joventut; i per l’altra, que es derogui l’Ordre de la consellera adjunta a la
Presidència de 17 de maig de 1990, per la qual es concreten les condicions
d’obertura i funcionament dels serveis d’Informació Juvenil, amb la finalitat
d’adaptar l’estructura d’aquests serveis a una norma en la qual es plasmin tots
aquells canvis que la realitat i la pràctica aconsellen necessaris.
Per tot això, a proposta de la consellera de Presidència, i havent-ho considerat
el Consell de Govern en la sessió de dia 9 d’abril de 1999,
DECRET
TÍTOL PRELIMINAR
De l’àmbit d’aplicació i principis generals
Article 1.- Objecte
Aquest Decret té com a objecte la creació i regulació de la Xarxa Balear de
Serveis d’Informació Jove, així com del Cens d’aquesta Xarxa.
Article 2.- Àmbit d’aplicació
Les disposicions que preveu aquest Decret s’aplicaran a tots els serveis
d’Informació Jove dependents d’entitats públiques o privades, sense ànim de
lucre, ubicats a l’àmbit de les Illes Balears.
Article 3.- Principis generals
Els serveis d’Informació Jove que es constitueixin d’acord amb aquest
Decret estaran obligats a complir els dotze punts de la Carta ERYICA, que
constitueix la base d’uns principis ètics que marquen així com la informació ha
d’arribar al jove. A més dels principis d’aquesta Carta signada el 3 de desembre
de 1993 pels països membres d’ERYICA (organització d’àmbit europeu
d’informació juvenil) aquests serveis d’Informació hauran de complir la resta de
la normativa general que hi sigui d’aplicació en cada moment.

TÍTOL I
De la xarxa balear de serveis d’informació jove
CAPÍTOL I

Article 4.- Concepte
1. La Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove – XARXA INFOJOVE és el conjunt d’activitats d’informació, d’orientació i d’assessorament, dirigides
als joves i prestades directament al públic, promogudes i desenvolupades per
entitats públiques o per aquelles entitats privades sense ànim de lucre, l’objecte de
les quals coincideixi amb les accions descrites i que, per voluntat dels titulars,
pretenen ser reconegudes i censades oficialment.
2. La informació, l’orientació i l’assessorament que es presti a través dels
serveis d’Informació Jove hauran de versar sobre totes les matèries que siguin
d’interès per als joves, i no es podran establir limitacions de cap índole.
Article 5.- Modalitat de Serveis
La Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove estarà integrada per:
a) El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut.
b) Centres d’Informació Jove.
c) Punts d’Informació Jove.
d) Unitats d’Informació Jove.
e) Assessories per a Joves.

CAPÍTOL II
El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut
Article 6.- Definició
1. El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut (CBIDJ),
adscrit a la Direcció General de Joventut i Família de la Conselleria de Presidència
del Govern Balear, és el representant de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en les tasques de coordinació, col·laboració i cooperació amb tots els serveis que
integren la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.
2. Els objectius primordials del CBIDJ són els d’informar, orientar, assessorar
i investigar sobre tots els temes que puguin ser d’interès per a la joventut.
Article 7.- Funcions
A més de coordinar tots els serveis d’Informació Jove integrats a la Xarxa
Balear, el Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut (CBIDJ)
té les funcions següents:
a) Representar les Illes Balears en les relacions de col·laboració, coordinació
i cooperació que s’estableixin amb organismes similars de les distintes
administracions públiques.
b) Promoure la creació de nous serveis d’informació.
c) Prestar assessorament sobre la creació de nous serveis.
d) Promoure la creació i l’avaluació d’espais comuns de la Xarxa Balear
d’Informació Jove.
e) Col·laborar amb els serveis d’informació quant a l’aportació de material
de consulta i publicacions.
f) Formar i reciclar el personal informador de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
g) Promoure i coordinar, si pertoca, l’edició de publicacions de tipus
informatiu que siguin d’interès per als joves en general.
h) Promoure dins la Xarxa Balear d’Informació Jove el desenvolupament de
les noves tecnologies informàtiques i l’aplicació d’aquestes, per a la millora de la
qualitat de la informació i la seva major difusió als joves.
I ) Analitzar, estudiar i resoldre les qüestions que afectin els serveis
d’Informació Jove.
j) Cooperar amb les distintes administracions públiques i els organismes,
nacionals o internacionals, dedicats a tasques informatives i documentals.
k) Cooperar amb les distintes entitats i associacions que duguin a terme
programes relacionats amb els joves i, molt especialment, amb els joves més
desfavorits.
l) Vetllar pel compliment de les normes aplicables als serveis d’Informació
Jove.
El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut comptarà
amb els recursos humans i materials necessaris per a l’execució correcta de les
funcions que li són assignades.

CAPÍTOL III
Els serveis d’Informació Jove
Article 8.- Centres d’Informació Jove
1. Els centres d’Informació Jove són serveis que recopilen, elaboren i
difonen informació d’interès per als joves.
Els centres oferiran una informació plural, àmplia i diversificada i, en la
mesura de les possibilitats que tenguin, assessorament personalitzat. A més,
col·laboraran amb les unitats, punts i assessories de la zona on s’ubiquin.

BOCAIB

Núm. 49

2. Els centres estaran oberts a tots els joves sense excepció. Com a mínim,
hauran de:
a) Garantir la igualtat dels joves en l’accés a la informació.
b) Disposar d’un local amb una superfície apta per al treball d’organització,
elaboració i difusió de la informació, en el qual, preferentment, hi haurà d’haver
dues zones diferenciades, una de treball intern i una altra d’atenció al públic.
c) Mantenir un horari d’atenció al públic no inferior a vint hores setmanals
de dedicació exclusiva a les tasques corresponents al Servei d’Informació.
d) Comptar amb una plantilla de personal que gaudeixi d’una situació de
certa estabilitat laboral i que sigui proporcionada al volum dels serveis que es
prestin i al nombre d’usuaris. Aquest personal haurà d’acreditar, a més del títol
d’Informador Jove, titulació de formació professional de grau superior, batxillerat
o equivalent.
e) Contractar, per dur a terme la direcció del Centre, una persona que
compleixi el requisit de ser titulat universitari, a més de les premisses anteriors.
f) Disposar, com a mínim, dels mitjans tècnics següents: telèfon, fax,
ordinador amb mòdem, impressora i fotocopiadora.
g) Comptar amb un projecte destinat a fer de la informació una eina útil per
al desenvolupament social, econòmic, cultural i polític dels joves de Balears i
ajustarse als paràmetres que, a aquests efectes, es determinin.
Article 9.- Punts d’Informació Jove
1. Els punts d’Informació Jove són els serveis encarregats de difondre
informació - que els la facilitarà el Centre Coordinador d’Informació Jove o el
Centre d’Informació Jove més pròxim o que l’hagin recopilada pels seus propis
mitjans – d’interès general entre els joves que els siguin pròxims, partint del
coneixement de les característiques, els interessos, les necessitats i de les maneres
de comunicar-se d’aquests. Per a això, utilitzaran qualsevol mitjà que es consideri
adequat per a la consecució d’aquesta finalitat, com per exemple plafons
informatius, atenció directa, internet, publicacions, etc.
2. Els punts d’Informació Jove estaran oberts a tots els joves sense excepció.
Com a mínim, hauran de:
a) Garantir la igualtat dels joves en l’accés a la informació.
b) Disposar d’un local o espai propi suficient per a les seves tasques de
difusió.
c) Mantenir un horari d’atenció al públic no inferior a vuit hores setmanals
de dedicació exclusiva a les tasques corresponents al Servei d’Informació.
d) Comptar amb una plantilla de personal que gaudeixi d’una situació de
certa estabilitat laboral i que sigui proporcionada al volum dels serveis que es
prestin i al nombre de joves possibles receptors de la informació. Aquest personal
haurà d’acreditar, a més del títol d’Informador Jove, titulació de formació
professional de grau superior, batxillerat o equivalent, així com una preparació
adequada i suficient per prestar, amb el nivell i la qualitat màxims, la informació
a la qual fa referència el punt 1 d’aquest article.
e) Disposar de mitjans tècnics adequats per assolir una informació òptima:
telèfon, fax i ordinador amb mòdem.
f) Comptar amb un projecte consistent en obtenir i difondre entre els joves
aquelles informacions que siguin útils per donar resposta a les seves necessitats i
interessos.
Article 10.- Unitats d’Informació Jove
1. Les unitats d’Informació Jove són els serveis encarregats de difondre
informació - que els la facilitarà el Centre Coordinador d’Informació Jove o el
Centre o Punt d’Informació Jove més pròxim- de caràcter específic, per a
determinats sectors de la població jove. Per a això, utilitzaran qualsevol mitjà que
es consideri adequat per a la consecució d’aquesta finalitat, com per exemple
plafons informatius, atenció directa, internet, publicacions, etc.
2. Les unitats d’Informació Jove, com a mínim, hauran de:
a) Garantir la igualtat dels joves en l’accés a la informació.
b) Disposar d’un local o espai propi suficient per a les seves tasques de
difusió.
c) Comptar amb personal proporcionat al volum dels serveis que es prestin
i al nombre de joves possibles receptors de la informació, amb titulació de graduat
en secundària o equivalent i preparació adequada suficient per prestar, amb el
nivell i la qualitat màxims, la informació a la qual fa referència el punt 1 d’aquest
article. El Centre Coordinador d’Informació Jove n’impartirà la formació
corresponent.
d) Disposar dels mitjans adequats per assolir una informació òptima.
e) Comptar amb un projecte consistent en obtenir i difondre entre els joves
aquelles informacions que siguin útils per donar resposta a les seves necessitats i
interessos, sempre tenint presents les seves especials circumstàncies socials.
Article 11.- Assessories per a Joves
1. Les assessories per a joves són serveis especialitzats d’orientació als joves
sobre matèries o assumptes concrets que siguin del seu interès.
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2. Correspon a les assessories per a Joves atendre les consultes de la
població juvenil i les de la resta de serveis d’Informació Jove de la zona on
s’ubiquen.
3. Les assessories per a Joves estaran obertes a tots els joves sense excepció.
Com a mínim, hauran de:
a) Garantir la igualtat dels joves en l’accés a la informació.
b) Disposar d’un espai clarament diferenciat d’altres destinats a diferents
serveis dins del mateix local.
c) Mantenir un horari d’atenció al públic no inferior a vint hores setmanals
de dedicació exclusiva a les tasques corresponents al Servei.
d) Comptar amb personal que gaudeixi d’una situació de certa estabilitat
laboral i que sigui proporcionat al volum dels serveis que es prestin i al nombre
d’usuaris. Aquest personal haurà d’acreditar una preparació adequada suficient
per prestar el servei amb la qualitat pertinent, així com una titulació universitària
adequada al tipus d’assessorament .
e) Disposar dels mitjans tècnics adequats per aconseguir, de manera òptima,
els objectius plantejats en el projecte d’assessorament a desenvolupar.
f) Comptar amb un projecte destinat a oferir respostes adequades a les
demandes juvenils d’assessorament especialitzat.

TÍTOL II
Del Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove
Article 12.- Concepte
1. Es crea a la Direcció General de Joventut i Família de la Conselleria de
Presidència del Govern Balear el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació
Jove on quedaran inscrits tots aquells serveis que compleixin els requisits que
preveu aquest Decret.
2. La inclusió en el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove
suposa el reconeixement oficial dels serveis inscrits.
3. La inclusió en el Cens serà un requisit previ per accedir a totes aquelles
ajudes i subvencions que concedeixi la conselleria competent en matèria de
joventut als serveis d’Informació Jove.
Article 13.- Sol·licitud
Les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, interessades a
incloure els seus serveis d’informació en el Cens de la Xarxa Balear de Serveis
d’Informació Jove hauran de trametre les sol·licituds a la Direcció General de
Joventut i Família de la Conselleria de Presidència acompanyades de la
documentació que, a aquests efectes, es determini.
Article 14.- Tramitació
1.- Presentada la sol·licitud, la Direcció General de Joventut i Família
procedirà a tramitar l’expedient corresponent. Si la documentació presentada fos
inadequada o incompleta, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de deu
dies hàbils a partir del dia en què se li ho notifiqui, esmeni el defecte o acompanyi
els documents omesos, amb l’advertiment que si no ho fa així la seva sol·licitud
serà arxivada, mitjançant resolució dictada pel director general de Joventut i
Família.
2.- El director general de Joventut i Família, en el termini de tres mesos
comptadors a partir de la presentació correcta de la documentació que s’exigeix,
i amb l’informe previ favorable del Centre Balear d’Informació i Documentació
per a la Joventut, resoldrà sobre l’autorització o denegació d’inscripció en el Cens
de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.
3.- S’entendrà autoritzada la inscripció en el Cens de la Xarxa Balear de
Serveis d’Informació Jove si vencés el termini de resolució fixat en el punt anterior
i l’òrgan competent no l’hagués dictada expressament.
Article 15.- Obligacions dels serveis inscrits en el Cens de Serveis
d’Informació Jove
Amb caràcter general i qualsevol que en sigui la modalitat, els serveis
inscrits en el Cens de Serveis d’Informació Jove assumiran, com a mínim, les
obligacions següents:
a) Col·locar, en lloc visible al públic, el distintiu que els identifiqui com a tals
i, que serà determinat per la Direcció General de Joventut i Família.
b) Remetre al Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut
(CBIDJ) les publicacions que editin i qualsevol informació d’interès que es generi
al seu àmbit.
c) Participar, mitjançant l’assistència del seu personal, en les activitats de
formació i coordinació convocades per la Direcció General de Joventut i Família
o pel CBIDJ.
d) Respondre a totes les comunicacions que els remeti la Direcció General
de Joventut i Família, mitjançant el CBIDJ, amb la finalitat d’agilitar les tasques
de modificació i actualització del Cens.
e) Indicar, en lloc visible, els horaris d’atenció al públic i els serveis
especialitzats que prestin.
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f) Els serveis d’Informació Jove podran utilitzar un nom propi, que haurà
d’anar acompanyat del nom genèric amb el qual figuren en el Cens de Serveis
d’Informació Jove.
g) Comunicar, dins el termini màxim de dos mesos, a la Direcció General de
Joventut i Família el tancament del servei, per procedir-ne a la baixa en el Cens de
la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.

Jove

Article 16.- Obligacions dels centres d’Informació Jove
Els centres d’Informació Jove assumiran, a més de les obligacions
assenyalades en l’article anterior, les següents:

Disposició addicional única
El CBIDJ i la Direcció General de Joventut i Família podran col·laborar amb
les distintes entitats i amb els organismes competents en l’elaboració i realització
de les proves de capacitació del personal al capdavant dels serveis d’Informació
Jove.

a) Elaborar informació d’interès per a joves.
b) Subministrar informació i donar suport als punts i les unitats d’Informació
Jove de la zona on s’ubiqui el centre.
c) Facilitar al CBIDJ tota la informació que se’ls sol·liciti sobre els punts i
les unitats del seu àmbit d’actuació.
d) Col·laborar amb el CBIDJ en l’actualització anual del Cens.
e) Coordinar-se amb les assessories per a joves existents en el seu àmbit
d’actuació, per prestar als joves informació bàsica dels temes propis de les
assessories.
f) Dur el control de consultes en fulls normalitzats que els facilitarà, a aquest
efecte, el CBIDJ.
Article 17.- Obligacions dels punts i unitats d’Informació Jove
Els punts i unitats d’Informació Jove assumiran, a més de les obligacions
assenyalades en l’article 15 d’aquest Decret, les següents:
a) Col·laborar amb els centres d’Informació Jove de la zona on s’ubiquin els
serveis, per al desenvolupament de les seves funcions.
b) Facilitar als centres d’Informació Jove de la zona on s’ubiquin els serveis,
tota la informació jove que aconsegueixin.
c) Dur el control de consultes en fulls normalitzats que els facilitarà, a aquest
efecte, el CBIDJ.
Article 18.- Obligacions de les assessories per a Joves
Les assessories per a Joves, a més de les obligacions assenyalades a l’article
15 d’aquest Decret, hauran de:
a) Coordinar-se amb la resta de serveis d’Informació Jove existents a la zona
on s’ubiquin aquestes.
b) Dur el control de consultes en fulls normalitzats que els facilitarà, a aquest
efecte, el CBIDJ.
Article 19.- Mesures tècniques
Els serveis d’Informació Jove integrats a la Xarxa Balear d’Informació Jove
que es regulen en aquest Decret hauran d’adequar-se a la normativa vigent en
matèria de mesures de seguretat, mesures de protecció contra incendis, condicions
mínimes d’habitabilitat i millora de l’accessibilitat, supressió de les barreres
arquitectòniques i, en general, a totes les normes que hi siguin directament
d’aplicació.

L’incompliment per part de qualsevol servei d’Informació Jove del que
disposa aquest Decret donarà lloc, mitjançant resolució de la Direcció General de
Joventut i Família, havent-ho informat prèviament el CBIDJ i amb audiència de
l’interessat, a la revocació del reconeixement oficial i a la conseqüent baixa en el
Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.

Disposició transitòria única
1. Els titulars dels serveis d’Informació Jove existents a les Illes Balears amb
antelació a aquest Decret, per acollir-s’hi, hauran de, en el termini de sis mesos
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Decret, sol·licitar-ne la
inclusió en el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.
2. Transcorregut aquest termini sense sol·licitar-ne la inclusió en el Cens de
la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove, els serveis d’Informació Juvenil
autoritzats en virtut de l’Ordre de la Conselleria adjunta a la Presidència de 17 de
maig de 1990, per la qual es concreten les condiciones d’obertura i funcionament
dels serveis d’informació Juvenil, quedaran privats del reconeixement oficial.
Disposició derogatòria única
Queden derogats el Decret 34/1986, de 17 d’abril, pel qual es crea el Centre
Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut, l’Ordre de la Conselleria
adjunta a la Presidència de 17 de maig de 1990, per la qual es concreten les
condiciones d’obertura i funcionament dels serveis d’Informació Juvenil i totes
les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest
Decret.
Disposicions finals primera
Es faculta la consellera de Presidència per establir la documentació que han
de presentar els serveis d’Informació Jove, juntament amb la sol·licitud, perquè
se’ls inclogui en el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove i per
dictar totes aquelles ordres, resolucions i instruccions que siguin necessàries per
al desplegament d’aquest Decret.
Disposicions finals Segona.
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 9 d’abril de 1999
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
La consellera de Presidència
M. Rosa Estarás Ferragut

Article 20.- Inspecció
— o —1. La facultat d’efectuar inspeccions tècniques serà competència de la
Direcció General de Joventut i Família, mitjançant el CBIDJ, sense perjudici de les
funcions d’inspecció i control que legalment puguin correspondre a altres òrgans
de l’Administració central, autonòmica o local.
2. La Direcció General de Joventut i Família inspeccionarà el funcionament
dels diferents serveis, amb la finalitat d’assegurar, en tot moment, el compliment
de les condicions tècniques, indicades a l’article anterior, i la prestació correcta
dels serveis que s’hi ofereixen.
3. En el supòsit que s’hi detectin deficiències, aquestes es comunicaran al
titular de l’entitat prestadora del servei perquè les esmeni en el termini que es fixi
en cada cas concret. En cas contrari, suposaran la revocació del reconeixement
oficial del Servei d’Informació Jove com a tal, així com la baixa d’aquest en el
Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.
Article 21.- Actualització del Cens de la Xarxa Balear de Serveis
d’Informació Jove
1.Qualsevol modificació que es vulgui fer en els serveis d’Informació Jove
s’haurà de comunicar a la Direcció General de Joventut i Família, qui, en un
termini de trenta dies, es pronunciarà, havent-ho informat prèviament el CBIDJ,
sobre si la modificació implica una nova sol·licitud d’inscripció en el Cens de la
Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove o una simple modificació de les dades
que hi consten.
2.- Si la modificació implica una nova inscripció s’actuarà d’acord amb el
que preveuen els articles 13 i 14 d’aquest Decret. Si no és així, es procedirà, sense
més tràmit, a actualitzar-ne les dades que hi ha en el Cens.
Article 22.- Baixa en el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació

Núm. 7448
Decret 36/1999, de 9 d’abril, pel qual es nomenen notaris per
proveir notaries vacants a l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Vist l’expedient instruït per a la provisió de notaries vacants per aquells que
han obtingut plaça al territori de les Illes Balears en virtut del concurs ordinari
convocat per la Resolució de 20 de gener de 1999 de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, atès el que preveu l’apartat 2 de l’article 56 de la Llei
orgànica 2/1983, d’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, modificat per l’article
primer de la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, i d’acord amb l’establert en el
Reglament notarial vigent i d’altres disposicions d’aplicació, és procedent efectuar el nomenament dels concursants als quals els corresponen les vacants
radicades al territori de les Illes Balears.
Per tot això, a proposta de la consellera de Presidència, i havent-ho considerat
el Consell de Govern en la sessió de dia 9 d’abril de 1999,

DECRET
Article únic.
Es nomenen, per proveir les notaries vacants al territori de les Illes Balears,
anunciades al concurs esmentat, els notaris que s’indiquen a continuació:
1.- Petra, la Sra. María del Carmen Florán Cañadell.
2.- Palma de Mallorca, el Sr. José Andrés Herrero de Lara.
3.- Sineu, el Sr. Joan Munar Bennasar.

