
Normativa general aplicable
En tot allò no previst expressament en aquestes bases regiran les disposi-

cions que siguin d�aplicació al Consell Insular de Menorca en matèria de sub-
vencions, especialment les contingudes en les normes següents:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Llei 5/2002 de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears

ANNEX 1. MODEL NORMALITZAT DE SOL·LICITUD (consta en
l�expedient)

ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (consta en
l�expedient)

La Presidenta
Joana M. Barceló Martí

Maó, 8 d�abril de 2005
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Eivissa i Formentera
Num. 6366

Acord de la comissió insular d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera de 16 de març de 2005 d'aprovació defi-
nitiva de la modificació puntual del PGOU de Sant Antoni de
Portmany amb l'objecte de modificar els usos a les zones de sòl
urbà i urbanitzable en què es permeten els usos que comporten
activitat musical (PL-04/2004).

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Historicoartístic (CIOTUPHA) del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, en
sessió celebrada el dia 16 de març de 2005, en el tràmit previst a l'article 132 del
Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic,
aprovà definitivament la modificació puntual del Pla General d'Ordenació
Urbana (PGOU) de Sant Antoni de Portmany amb l'objecte de modificar els
usos a les zones de sòl urbà i urbanitzable en què es permeten els usos que com-
porten activitat musical, amb una prescripció respecte dels usos prohibits assen-
yalats en memòria (apartat 5.4) en el sentit d'entendre que també inclou el de
cafè concert.

De conformitat amb allò establert a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 134 del
Reglament de planejament urbanístic, es procedeix a la seva publicació íntegra.

Per tot l'anterior, es fa públic que la CIOTUPHA, en sessió del 16 de març
de 2005 adoptà, entre d'altres, el següent acord:

«APROVAR DEFINITIVAMENT l'expedient present, amb la prescripció
que s'afegeixi que dins l'ús prohibit de 'cafè cantant', s'ha d'entendre inclòs
també el de cafè concert.»

Annex: Text refós dels articles de la normativa urbanística que resulten
afectats per la modificació puntual del PGOU de Sant Antoni de Portmany amb
l'objecte de modificar els usos a les zones de sòl urbà i urbanitzable en què es
permeten els usos que comporten activitat musical.

Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot inter-
posar recurs d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera en el termini d'un mes comptador a partir del dia següent
al de la publicació present, tot conformement amb els articles 107 i 114 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú i els articles 78 i 87.1.a del
Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, aprovat definiti-
vament per acord plenari de data 20 de febrer de 2004 (BOIB núm. 32, de 06-
03-2004) i, a l'ensems, conformement amb l'acord del Ple del Consell Insular de
data 27 de març de 2004 (del qual es dóna compte al BOIB núm. 55, de 22 d'a-
bril de 2004) on es crea en el si d'aquesta Corporació el Consell Executiu i la
nova organització derivada de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insu-
lars, com ara els departaments i el nomenament de consellers executius. El
recurs s'haurà de presentar al Registre General d'aquest Consell Insular o a les
dependències a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la des-
estimació de l'esmentat recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs d'al-
çada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis
mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres
mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si és el cas, qualsevol altre recurs o
acció que s'estimi pertinent. 

El President del Consell Insular d'Eivissa i Formentera
Pere Palau Torres

Eivissa, 11 d'abril de 2005

Art. 95.- ÚS D'EQUIPAMENTS (VI) 

(...)

5. Ús de sales de reunió i espectacles (21) 
Engloba aquest ús els espectacles públics, les sales de reunió, les activi-

tats recreatives i els establiments públics que a continuació es detallen: 
a) S'entendrà per espectacles públics els locals o espais de pública assis-

tència tals com teatres, cinematògrafs, teleclubs, sales d'exhibició pública de
matèria audiovisual, concerts, circs, varietats i folklore, espectacles taurins, així
com els espectacles ambulants i similars. 

Els usos que comporten activitat musical només es permeten quan es des-
envolupen en les condicions pròpies d'un cinema, d'un teatre, d'un auditori o
d'un teleclub, d'acord amb el criteri arquitectònic tradicional d'aquests espais;
també s'admet l'activitat musical pròpia dels circs i espectacles taurins, així com
la dels espectacles ambulants propis de les fires i festes populars del municipi,
o d'actes públics que l'Ajuntament consideri d'interès per a la població en gene-
ral. 

b) S'entendrà per sales de reunió els locals o espais de pública assistència
tals com els casinos de joc, sales de bingo, tómboles, salons recreatius, sales de
màquines recreatives i d'atzar, i similars. 

No es permeten els salons recreatius i similars que comportin activitat
musical. 

c) Activitats recreatives. 
Com a activitats recreatives es permetran les atraccions i casetes de fira,

els parcs d'atraccions, parcs zoològics, safari/parc, manifestacions folklòriques.
També es permeten els festivals i concerts de cançons pròpies de les festes popu-
lars del municipi i d'actes públics que l'Ajuntament consideri d'interès per a la
població en general. 

d) Establiments públics. 
Com a establiments públics s'admeten els restaurants, cafès, cafeteries i

bars. 
i) Usos existents. 
Els usos relatius a espectacles públics, sales de reunió, activitats recreati-

ves i establiments públics que, d'acord amb el règim urbanístic anterior, tenen
l'activitat musical autoritzada o en una fase de tramitació que hagi de conclou-
re's per imperatiu legal se'ls manté en vigor l'ús urbanístic corresponent, amb la
limitació de no poder ampliar-lo. També se'ls manté la possibilitat de realitzar
obres de reforma, modernització o condicionament d'edificis o locals amb l'ob-
jecte d'adoptar mesures correctores en els locals amb aquesta activitat musical;
fins i tot s'admet, en tal circumstància, les obres de nova planta que pretenguin
reinstal·lar en el mateix solar aquesta activitat musical amb la mateixa o menor
superfície útil, millorant l'aïllament i la seguretat i reduint el seu impacte
ambiental. 

Art. 225.- DISCOTEQUES I SALES DE FESTES 
Sense perjudici de les limitacions d'ús establertes en l'apartat 5 de l'art. 95

-ús de sales de reunió i espectacles- i de les limitacions que poden establir-se en
el vigent Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats
Recreatives i a les altres reglamentacions específiques que li són complementà-
ries, les activitats de discoteques, sales de ball, sala de festa de joventut, sales
de festa amb espectacles i/o exhibició d'atraccions i les sales de bingo, que man-
tenguin l'ús urbanístic -en el referit art. 95.5-, no es permetran en edificis desti-
nats totalment o parcialment a usos docent, sanitari i assistencial, permetent-se
en edificacions d'ús exclusiu per a l'activitat i en edificis d'ús predominantment
residencial sempre que s'aporti certificat subscrit per un tècnic competent i visat
pel col·legi oficial corresponent, en el qual s'expressi concretament que en el
local o edifici de què es tracti s'han adoptat mesures d'insonorització que garan-
teixin plenament la seva eficàcia perquè amb nivells sonors en l'interior del local
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o locals de cent quinze (115) dB (A) no es transmetin nivells superiors a vint-i-
cinc (25) dB (A), mesurats a l'exterior dels esmentats locals a u cinquanta metres
(1,50 m) de les seves parets, sòls, sostres o cobertes.
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Num. 6382
Anunci de licitació del contracte de les obres necessàries per a
l�execució del projecte d�instal·lació de control de velocitat en
PM-803 tram travessa poble Sant Josep.

De conformitat amb el que disposa l�art. 78 de la Llei de contractes de les
administracions públiques s�anuncia la Subhasta conforme al següent contingut:

1. -Entitat adjudicadora:
1. A) Organisme: Consell Insular d�Eivissa i Formentera.
1. B) Dependència que tramita l�expedient: Secció de Contractació.
1. C) Número d�expedient: 06/05-S.
2. -Objecte del Contracte:
2. A) Descripció de l�objecte: Obres necessàries per a l�execució del pro-

jecte d�instal·lació de control de velocitat en PM-803 tram travessa poble Sant
Josep.

2. B) Divisió per lots i numero: ---
2. C) Lloc d�execució:  Sant Josep de Sa Talaia.
2. D) Termini d�execució: 3 mesos.
3. -Tramitació, procediment i forma d�adjudicació:
3. A) Tramitació: Ordinari.
3. B) Procediment: Obert.
3. C) Forma d�adjudicació: Subhasta.
4. -Pressupost base de licitació:
Import total: 108.656,80 euros (cent vuit mil sis-cents cinquanta-sis euros

amb vuitanta cèntims).  
5. -Garanties:

5.A) Provisional: 2.173,14 euros, equivalent al 2% de l�import de lici-
tació.

5.B) Definitiva: Quantitat equivalent al 4% de l�import d�adjudicació del
contracte.

6. -Obtenció de documentació i informació:
6. A) Entitat: Secció de Contractació del Consell Insular d�Eivissa i

Formentera.
6. B) Domicili: Av. d�Espanya núm. 49.
6. C) Codi Postal i Localitat: 07800 Eivissa.
6. D) Telèfon: 971 19 59 00, extensió 1413 ó 1447. Fax: 971 19 59 13.
6. E) Data límit d�obtenció de documents i informació: Fins les tretze

hores del vintè sisè dia natural comptador a partir de l�endemà de la publicació
al BOIB (si és inhàbil, finalitzarà el dia hàbil següent).

7. -Requisits específics del contractista:
7. A) Altres requisits: Els licitadors hauran d�acreditar la seua solvència

econòmica, financera y tècnica o professional de l�empresa, de conformitat al
que s�estableix als articles 16.1.a) per les persones físiques, 16.1.b) per a les per-
sones jurídiques i 17 apartat b) del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny,
pel qual s�aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques. En relació de les obres executades al llarg dels últims cinc anys
acompanyada dels certificats de bona execució per a les més importants i acre-
ditant un volum de treballs per un import de 580.000 euros (cinc-cents vuitanta
mil euros). 

8. -Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
8. A) Data límit de presentació: Fins les tretze hores del vintè sisè dia

natural comptador a partir de l�endemà de la publicació al BOIB (si és inhàbil
finalitzarà el dia hàbil següent)

8. B) Documentació a presentar: L�assenyalada a la Clàusula 13ª del Plec
de clàusules administratives particulars.

8. C) Lloc de presentació:
-Entitat: Consell Insular d�Eivissa i Formentera (Registre General).
-Domicili, localitat i codi postal: L�assenyalat a l�apartat 6.
8. D) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva

oferta: 20 dies a partir de l�obertura de pliques.
9. -Obertura de les ofertes:
9. A) Entitat: Consell Insular d�Eivissa i Formentera.
9. B) Domicili, localitat: L�assenyalat a l�apartat 6.
9. C) Data: El dia hàbil següent en què acabi el termini de presentació d�o-

fertes.
9. D) Hora: A partir de les 12 hores.
10. -Despeses d�anuncis:
Seran a càrrec del contractista totes les despeses derivades de l�execució

d�aquest contracte, inclosos impostos, taxes i preus públics, així com les despe-

ses dels anuncis corresponents en aquesta convocatòria.

Eivissa, 7 d�abril de 2005.

La Consellera Executiva del Departament 
d�Economia i Hisenda, Vies i Obres,

Stella Matutes Prats.
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Num. 6500
Publicació dels expedients d'obres a sòl rústic núm. 62/04, 71/04,
75/04.

D'acord amb el que estableix l'art. 36.3 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol,
de sòl rústic de les Illes Balears, queden sotmesos a informació pública per espai
de quinze dies, els següents expedients d'obres a sòl rústic:

Santa Eulària des Riu 
Promogut pel Sr. Dieter Klaus Jurgen en representació de can Riscos S.L,

per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament a ca na
Mayansa, Sant Carles (Exp. 62/04).

Promogut pel Sr. Enrique Moulines Dobon en representació de INFO
ABX S.L., per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb emplaça-
ment a ca na Xomeueta, Jesús (Exp. 71/04).

Sant Joan de Labritja 
Promogut pel Sr. Antonio Calvo Minguez en representació de la Sra,

Manuela Borasio, per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a ca
n'Andreu des Pujols (Exp. 75/04).

Els referits expedients podran ser examinats durant un termini de quinze
dies, a partir del dia següent al de la seva publicació, a les dependències admi-
nistratives de la Comissió Insular d'ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Historicoartístic, avinguda d'Espanya núm. 49, període durant el qual
també podran fer-se les al·legacions pertinents.

El President de la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic,

Pere Palau Torres

Eivissa, 7 d'abril de 2005.
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Sección II - Consejos Insulares
Mallorca
Num. 6175

Constitución del Consorci entre la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca
y el ayuntamiento de Marratxí para el fomento del deporte en
Marratxí.

El Pleno del Consell de Mallorca en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
abril de 2005 aprobó la constitución del CONSORCI ENTRE LA COMUNI-
TAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, L'INSTITUT DE SERVEIS
SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE
MARRATXÍ PER AL FOMENT DE L'ESPORT A MARRATXÍ, así como de
sus respectivos Estatutos, lo cual se hace público al objeto que todas aquellas
personas que estén interesadas puedan examinar el expediente y formular las
alegaciones que estimen oportunas en el plazo de treinta días a contar desde la
publicación del presente edicto en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. Si no se presentasen, el acuerdo se entenderá definitiva-
mente aprobado.

El expediente permanecerá expuesto al público en la secretaría delegada
del Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca ( C/ General Riera, 67)
durante el mencionado período de 9 a 13 horas.

El secretario general
Bartomeu Tous i Aymar

Palma, 6 de abril de 2005
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