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responsabilidad de La Bodeguita, S.C., por la comisión de los siguientes hechos
probados:
El día 11-06-98, el Bar “Cactus” sito en la calle Castelar nº. 7 de Eivissa, se
encontraba abierto al público, siendo de titular la entidad La Bodeguita, S.C., la
cual carece de la preceptiva Licencia de Apertura y Funcionamiento del citado
local, en el cual se estaba realizando además, la Actividad Recreativa de Música
por Medios Mecánicos careciendo de la preceptiva Licencia para la misma.
Tales hechos son constitutivos de una infracción administrativa grave,
prevista en la Ley 1/92 de 21 de febrero (BOE del día 22), modificada por la Ley
4/1997, de 4 de agosto (BOE del día 5), en sus arts. 23.e) y 28.
En el período de audiencia previsto en los artículos 16.1 y 19 del R.D. 1398/
93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE del día 9), no formuló alegaciones.
Visto el art. 13.2 del Real Decreto 1398/93, citado.
Vistos los artículos 11, 21, 89.3 y 127 a 138 de la Ley 30/1992, del 26 de
noviembre (LRJ-PAC), BOE del día 27, y 10 de 20 del R.D. 1398/93, de 4 de
agosto citado.
De acuerdo con la competencia sancionadora conferida por el artículo 29
punto e) de la Ley 1/92 de 21 de febrero (BOE del día 22), y la Disposición
Adicional cuarta de la Ley 6/1997 (BOE 15-04-97).
Acuerdo la imposición de una sanción de cien mil pts.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe la
interposición de recurso ordinario ante el Ministro del Interior, en el plazo de un
mes, contado a partir del día de la notificación, pudiendo presentarse ante este
órgano o bien ante la referida Autoridad, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 114 a 117 de la Ley 30/92, de 26-11-92 (BOE de 27-11-92).
Lo que se le notifica a Vd. a efectos de lo dispuesto en los artículos 20.5 y
21 del R.D. 1398/93, de 04-08-93 (BOE 09-0893), con indicación de que la presente resolución seráejecutiva, una vez
trascurrido el plazo de un mes para la interposición del recurso ordinario, sin que
esta se haya producido.
La Delegada del Gobierno.- Fdo: Catalina Cirer Adrover.
— o —Núm. 25060
No habiéndose podido notificar a D. José Agustina Marí, D.N.I.: 41.442.992M, domiciliado en Casa Agustina-Cala Vadella, del municipio de San José, la
resolución de fecha 0211-98 que a continuación se detalla, es por lo que se publica en este Boletín
Oficial, a los efectos previstos en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Habiéndo dictado la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de Baleares resolución de fecha 22-09-98, comunicada a esta
Dirección Insular de la Administración General del Estado, por la que se deniega
el Permiso de Trabajo solicitado por Ud. Para el ciudadano extranjero Dª Soad
Maghoz al amparo de la Resolución de 13-03-98 (B.O.E. del 14) que fija el
contingente de actividades para el empleo de los ciudadanos extranjeros no
comunitarios en el año 1998, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 155/
1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23-2-96, reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 7/1985, de 1 de julio (B.O.E. 3-7-85), y en uso de las facultades
conferidas en el art. 57.2 del citado Real Decreto, en relación con la Disposición
Adicional Decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril (B.O.E. 15-4-97), se
procede a denegar la Residencia correspondiente a este Permiso de Trabajo
conforme lo dispuesto en el art. 96.2 del antedicho R.D. 155/1996.
Lo que comunico para su conocimiento y efectos, significándole que la
mencionada resolución pone fin a la vía administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Cuarta del R.D. 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23-296), y el art. 109 d) Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. 2711-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo interponer Recurso ContenciosoAdministrativo ante la Sala de lo Contencioso.Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la
notificación de esta Resolución (Art. 58, Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre, B.O.E. 28-12-56, modificada
por Ley 10/73, de 17 de marzo, B.O.E. 21-3-73, y por Ley 10/92 de 30 de abril,
B.O.E. 5-5-92), sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime oportuno.
La Delegada del Gobierno.
P.D. Resolución 23-5-97, Apart. Primero (B.O.C.A.I.B. de 3-6-97)
El Director Insular, Fdo.: Luis Carlos Fernández Tejerina.
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Sección III - Consejos Insulares
Consell Insular de Menorca
Núm. 25063
La Comissió Insular d’Urbanisme de Menorca, en sessió de dia 30 de
novembre de 1998, adoptà els acords següents:
«Tercer.- Expedients en Sòl Rústic:
A) Habitatges unifamiliars aïllats:
1) Paratge Torret, Finca Registral Núm. 806 (Sant Lluís) – José Eduardo
Victori Orfila (46 NUH 98810).
Atès l’expedient de referència.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de
novembre de 1998.
La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular
Administració General de l’Estat, representant Govern Balear i representant grup
PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representantts grups
PSOE i PSM), adopta el següent
ACORD:
1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la
mínima i d’aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l’art. 36 de la mateixa
norma, en l’expedient per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al paratge
de Torret, finca registral núm. 806 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per
José Eduardo Victori Orfila.
2) Recordar a l’Ajuntament l’obligatorietat de fer complir l’art. 30 de la Llei
del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d’obres es
defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol.liciti la
declaració d’interès general pertinent segons l’art. 30.3 de la mateixa norma.
3) Recordar a l’Ajuntament l’obligatorietat de que la construcció compleixi
tots els paràmetres edificatoris de les Normes Subsidiàries.
2) Paratge Torret, Finca Registral Núm. 7.679 (Sant Lluís) - José Eduardo
Victori Orfila I María Victori Orfila, C.b. (46 NUH 98811).
Atès l’expedient de referència.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
Atès que, segons consta a la certificació del Registre de Propietat de data
16.7.1998, la finca afectada té inscrita una cabuda de 6.800 m2, per la qual cosa
s’hauria de realitzar prèviament un expedient de majorcabuda per tal d’inscriure
els 350 m2 no inscrits.
Atès el dictamen desfavorable de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de
dia 23 de novembre de 1998.
La Comissió, per unanimitat, adopta el següent
ACORD:
Emetre informe desfavorable en l’expedient de referència, atès que perquè
sigui edificable la finca en qüestió, conformement amb el que disposa la Llei del
sòl rústic de les illes Balears, ha de constar inscrita en el Registre de la Propietat
una superfície mínima de 7.000 m2.
3) Paratge Torret, Finca Registral Núm. 7.680 (Sant Lluís) - María Ivona
Victori Orfila (46 NUH 98812).
Atès l’expedient de referència.

— o —Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de
novembre de 1998.
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La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular
Administració General de l’Estat, representant Govern Balear i representant grup
PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representants grups
PSOE i PSM), adopta el següent
ACORD:
1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la
mínima i d’aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l’art. 36 de la mateixa
norma, en l’expedient per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al paratge
Torret, finca registral núm. 7.680 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per
María Ivona Victori Orfila.
2) Recordar a l’Ajuntament l’obligatorietat de fer complir l’art. 30 de la Llei
del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d’obres es
defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol.liciti la
declaració d’interès general pertinent segons l’art. 30.3 de la mateixa norma.
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Administració General de l’Estat, representant Govern Balear i representant grup
PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representants grups
PSOE i PSM), adopta el següent
ACORD:
Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la
mínima i d’aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l’art. 36 de la mateixa
norma, en l’expedient per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a la
carretera d’Alcaufar, finca registral núm. 8.345 (terme municipal de Sant Lluís),
promogut per Juan Luís Gomila Mascaró i Magdalena Seguí Florit.
6) Camí Des Tord, Parcel·la Núm. 70, Lletres A, B I C Del Polígon 2 Del
Cadastre, Finca Registral Núm. 6.236 (Sant Lluís) - Marta Armengol Serrahima
(46 NUH 98815).
Atès l’expedient de referència.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics.

4) Carretera Alcaufar, Finca Registral Núm. 8.126 (Sant Lluís) - Francisco
Pons Pons I Antonia Sintes Pons (46 NUH 98813).

Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de
novembre de 1998.

Atès l’expedient de referència.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
Atès que, segons consta a la nota simple del Registre de Propietat de
14.10.1998, la finca afectada téinscrita una cabuda de 800 m2, per la qual cosa
s’hauria de realitzar prèviament un expedient de major cabuda per tal d’inscriure
els 6.223’22 m2 no inscrits.
Atès el dictamen desfavorable de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de
dia 23 de novembre de 1998, fonamentat en que el projecte incompleix el límit del
3% de superfície màxima construïble prevista a l’art. 28.1 de la Llei del sòl rústic
de les illes Balears, així com que, perquè sigui edificable la finca en qüestió,
conformement amb el que disposa l’esmentada norma, ha de constar inscrita en
el Registre de la Propietat una superfície mínima de 7.000 m2.
Atès que en data 30.11.1998 els promotors presenten escrit que acompanya
projecte modificat, per tal d’adaptar-se al límit del 3% de superfície màxima
construïble, així com certificació del Registre de la Propietat en què consta una
cabuda de la finca de 7.023’22 m2, i es demana que es tenguin per salvades les
objeccions assenyalades per la Ponència Tècnica en la reunió de 23.11.1998.
La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular
Administració General de l’Estat, representant Govern Balear i representant grup
PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representants grups
PSOE i PSM), adopta el següent

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular
Administració General de l’Estat, representant Govern Balear i representant grup
PP), i 3 en contra (representants grups PSOE, PSM i EMIU)
ACORD:
1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la
mínima i d’aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l’art. 36 de la mateixa
norma, en l’expedient per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al camí des
Tord, parcel·la núm. 70 lletres A, B i C del polígon 2 del Cadastre, finca registral
núm. 6.236 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per Marta Armengol
Serrahima.
2) Recordar a l’Ajuntament l’obligatorietat de fer complir l’art. 30 de la Llei
del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d’obres es
defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol.liciti la
declaració d’interès general pertinent segons l’art. 30.3 de la mateixa norma.
3) Indicar a l’Ajuntament que l’expedient incompleix l’art. 240.2 e) de les
Normes Subsidiàries, doncs la finca no llinda amb vial de la xarxa municipal
especial.
7) Camí De Sa Vigia, Finca Registral Núm. 5.362 (Sant Lluís) - Carmen
Arquer Verger (46 NUH 98816).

ACORD:
Atès l’expedient de referència.
1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la
mínima i d’aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l’art. 36 de la mateixa
norma, en l’expedient per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a la
carretera d’Alcaufar, finca registral núm. 8.126 (terme municipal de Sant Lluís),
promogut per Francisco Pons Pons i Antonia Sintes Pons, conforme al projecte
modificat redactat per l’arquitecte Fernando Pons Vidal visat amb el núm. 2/1876/
98, de 27.11.1998.
2) Recordar a l’Ajuntament l’obligatorietat de fer complir l’art. 30 de la Llei
del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d’obres es
defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol.liciti la
declaració d’interès general pertinent segons l’art. 30.3 de la mateixa norma.
5) Carretera Alcaufar, Finca Registral Núm. 8.345 (Sant Lluís) - Juan Luís
Gomila Mascaró I Magdalena Seguí Florit (46 NUH 98814)
Atès l’expedient de referència.

Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de
novembre de 1998.
La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular
Administració General de l’Estat, representant Govern Balear i representant grup
PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representants grups
PSOE i PSM), adopta el següent
ACORD:
1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la
mínima i d’aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l’art. 36 de la mateixa
norma, en l’expedient per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al camí de
sa Vigia, finca registral núm. 5.362 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per
Carmen Arquer Verger.

Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de
novembre de 1998.
La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular

2) Recordar a l’Ajuntament l’obligatorietat de fer complir l’art. 30 de la Llei
del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d’obres es
defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol.liciti la
declaració d’interès general pertinent segons l’art. 30.3 de la mateixa norma.
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8) Camí De Sa Vigia, Finca Registral Núm. 5.326 (Sant Lluís), - Maria Cinta
Fusté Nadal (46 NUH 98817).
Atès l’expedient de referència.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de
novembre de 1998.

31-12-1998

Atès el dictamen desfavorable de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de
dia 23 de novembre de 1998, fonamentat en que la finca està afectada pel sistema
general viari previst per les Normes Subsidiàries i no compleix amb els mínims
establerts als arts. 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, del sòl rústic de les Illes Balears.
Escoltat l’assessor jurídic.
La Comissió, per unanimitat, adopta el següent
ACORD:

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular
Administració General de l’Estat, representant Govern Balear i representant grup
PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representants grups
PSOE i PSM), adopta el següent

Emetre informe desfavorable en l’expedient de referència, atès que la finca
queda afectada pel sistema general viari previst per les Normes Subsidiàries i no
compleix amb els mínims establerts als arts. 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, del sòl
rústic de les Illes Balears.

ACORD:
1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la
mínima i d’aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l’art. 36 de la mateixa
norma, en l’expedient per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al camí de
sa Vigia, finca registral núm. 5.326 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per
Maria Cinta Fusté Nadal.
2) Recordar a l’Ajuntament l’obligatorietat de fer complir l’art. 30 de la Llei
del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d’obres es
defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol.liciti la
declaració d’interès general pertinent segons l’art. 30.3 de la mateixa norma.
9) Camí Binibecó, Finca Registral Núm. 1.501 (Sant Lluís) - Pedro Pons
Vidal I Herminia Van Walré (46 NUH 98818).

11) Camí Binibecó, Finca Registral Núm. 1.310 (Sant Lluís) - Miguel
Anglada Olives (46 NUH 98820).
Atès l’expedient de referència.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de
novembre de 1998.
La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular
Administració General de l’Estat, representant Govern Balear i representant grup
PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representants grups
PSOE i PSM), adopta el següent
ACORD:

Atès l’expedient de referència.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de
novembre de 1998, en el sentit de que se suspengui la tramitació de l’expedient de
referència per tal que el promotor aporti una certificació del Registre de la
Propietat en què consti l’estat de càrregues de la finca, i que per part de l’assessoria
jurídica s’emeti informe sobre els efectes de la divisió física de la finca per una
camí de la xarxa municipal especial.
Atès que el promotor ha aportat nota registral en què apareix que la finca en
qüestió està lliure de càrregues.
Escoltat l’assessor jurídic, el qual assenyala que el fet que a través de la finca
hi transcorri un camí de la xarxa municipal especial no és obstacle per a
l’autorització de la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, doncs continua
essent una finca única.

1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la
mínima i d’aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l’art. 36 de la mateixa
norma, en l’expedient per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al camí de
Binibecó, finca registral núm. 1.310 (terme municipal de Sant Lluís), promogut
per Miguel Anglada Olives.
2) Recordar a l’Ajuntament l’obligatorietat de fer complir l’art. 30 de la Llei
del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d’obres es
defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol.liciti la
declaració d’interès general pertinent segons l’art. 30.3 de la mateixa norma.
12) Camí Biniparrell, Parcel·la 126, Polígon 2 Del Cadastre, Finca Registral
Núm. 8.068 (Sant Lluís) - Werner Rüesch (46 NUH 98821).
Atès l’expedient de referència.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular
Administració General de l’Estat, representant Govern Balear i representant grup
PP) i 3 en contra (representants grups PSOE, PSM i EMIU), adopta el següent
ACORD:
1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la
mínima i d’aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l’art. 36 de la mateixa
norma, en l’expedient per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al camí de
Binibecó, finca registral núm. 1.501 (terme municipal de Sant Lluís), promogut
per Pedro Pons Vidal i Herminia Van Walré.
2) Recordar a l’Ajuntament l’obligatorietat de fer complir l’art. 30 de la Llei
del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d’obres es
defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol.liciti la
declaració d’interès general pertinent segons l’art. 30.3 de la mateixa norma.
10) S’Ullestrar, Finca Registral Núm. 838 (Sant Lluís) – Miguel Anglada
Olives (46 NUH 98819).

Atès el dictamen desfavorable de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de
dia 23 de novembre de 1998, fonamentat en que les parcel.les incompleixen l’art.
240 de les Normes Subsidiàries per la qual cosa l’expedient no compleix amb les
condicions requerides a l’art. 25 de la Llei 6/1997, del sòl rústic de les IllesBalears
per a ser autoritzat.
La Comissió, per unanimitat, adopta el següent
ACORD:
Emetre informe desfavorable en l’expedient de referència atès que les
parcel.les incompleixen l’art. 240 de les Normes Subsidiàries per la qual cosa
l’expedient no compleix amb les condicions requerides a l’art. 25 de la Llei 6/
1997, del sòl rústic de les Illes Balears per a ser autoritzat.
B) Declaracions Interès General:
1) Construcció d’un centre de transformació de 15.000/38 v apte per 400
kva normalitzat per GESA (Tipus U-4) a finca «Ses Tavernes», Finca Registral
Núm. 285 (Ciutadella De Menorca) - María Soledad Martorell Castillejos (46 NUI
98203).

Atès l’expedient de referència.
Atès l’expedient de referència.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
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Atès l’informe de l’assessor jurídic.
Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de
novembre de 1998.
La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular
Administració General de l’Estat, representant Govern Balear i representant grup
PP) i 3 abstencions (representants grups PSOE, PSM i EM-IU), adopta el següent
ACORD:
Declarar l’interès general per a la construcció d’un centre de transformació
de 15.000/38 v apte per a 400 kva normalitzat per GESA (tipus U-4) a finca «ses
Tavernes», finca registral núm. 285 (terme municipal de Ciutadella de Menorca),
segons projecte redactat per l’enginyer tècnic industrial Esteve Gabriel Bagur
Alonso (visat núm. 4755, de 28.11.1997), promogut per María Soledad Martorell
Castillejos, amb la condició que en el futur, i independentment del repartiment
dels costos de la instal.lació entre els usuaris, aquesta instal.lació podrà ser objecte
d’utilització per altres sol.licitants que reuneixin idèntiques característiques.
2) Construcció d’una linia a 15 KV entra la línia existent de GESA i l’estació
transformadora a instal.lar sobre un suport a «Es Coll Roig», Finca Registral Núm.
286 (Ciutadella De Menorca) - María Soledad Martorell Castillejos (46 NUI
98204).
Atès l’expedient de referència.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
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ACORD:
Primer.- Declarar l’interès general per a la construcció d’una línia a 15 kv
entre la línia existent de GESA i l’estació transformadora a instal·lar sobre un
suport a la finca «Alpútzer Nou», finca registral núm. 287 (terme municipal de
Ciutadella de Menorca), segons projecte redactat per l’enginyer industrial José
Antonio Ferrer Orfila (visat núm. 47573, de 6.2.1998), promogut per María
Soledad Martorell Castillejos, amb la condició que en el futur, i independentment
del repartiment dels costos de la instal.lació entre els usuaris, aquesta instal.lació
podrà ser objecte d’utilització per altres sol.licitants que reuneixin idèntiques
característiques.
Segon.- Recordar a l’Ajuntament que, per atorgar la llicencia municipal
d’obres, s’haurà de donar compliment al disposat a l’article 591.4 de les Normes
Urbanístiques del PGOU.
4) Construcció i posada en servei d’una línia a 15 kv entre la línia existent
de GESA i l’estació transformadora a instal·lar sobre un suport a «Santa Bárbara»,
Finca Registral Núm. 3.284 De Ciutadella De Menorca I Núm. 472 De Ferreries
- José Manuel De Olives Mercadal (46 NUI 98206).
Atès l’expedient de referència.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
Atès l’informe de l’assessor jurídic.
Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de
novembre de 1998.

Atès l’informe de l’assessor jurídic.
Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de
novembre de 1998.
La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular
Administració General de l’Estat, representant Govern Balear i representant grup
PP) i 3 abstencions (representants grups PSOE, PSM i EM-IU), adopta el següent
ACORD:
Primer.- Declarar l’interès general per a la construcció d’una línia a 15 kv
entre la línia existent de GESA i l’estació transformadora a instal·lar sobre un
suport a la finca «Es Coll Roig», finca registral núm. 286 (terme municipal de
Ciutadella de Menorca), segons projecte redactat per l’enginyer industrial José
Antonio Ferrer Orfila (visat núm. 47572, de 6.2.1998), promogut per María
Soledad Martorell Castillejos, amb la condició que en el futur, i independentment
del repartiment dels costos de la instal.lació entre els usuaris, aquesta instal.lació
podrà ser objecte d’utilització per altres sol.licitants que reuneixin idèntiques
característiques.
Segon.- Recordar a l’Ajuntament que, per atorgar la llicencia municipal
d’obres, s’haurà de donar compliment al disposat a l’article 591.4 de les Normes
Urbanístiques del PGOU.
Tercer.- Recordar l’Ajuntament que, prèviament a la concessió de la
llicència municipal, el projecte haurà d’haver estat informat per la Direcció
General de Carreteres del Govern Balear, ja que la línia travessa la C-721 aprop
del PK 34 a una altària de 24,49 m.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular
Administració General de l’Estat, representant Govern Balear i representant grup
PP) i 3 abstencions (representants grups PSOE, PSM i EM-IU), adopta el següent
ACORD:
Primer.- Declarar l’interès general per a la construcció d’una línia a 15 kv
entre la línia existent de GESA i l’estació transformadora a instal·lar sobre un
suport a la finca «Santa Bárbara», finca registral núm. 3284 (termes municipals de
Ciutadella de Menorca i Ferreries), segons projecte redactat per l’enginyer
industrial José Antonio Ferrer Orfila (visat núm. 47593, de 6.2.1998), promogut
per José Manuel de Olives Mercadal, amb la condició que en el futur, i
independentment del repartiment dels costos de la instal.lació entre els usuaris,
aquesta instal.lació podrà ser objecte d’utilització per altres sol.licitants que
reuneixin idèntiques característiques.
Segon.- Recordar a l’Ajuntament que, per atorgar la llicència municipal
d’obres, s’haurà de donar compliment al disposat a l’article 591.4 de les Normes
Urbanístiques del PGOU.»
Contra els presents acords es pot interposar recurs ordinari davant el Ple del
Consell Insular de Menorca,durant el termini d’un mes a comptar del dia següent
al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú.
Maó, 10 de desembre de 1998.
El President de la Comissió Insular d’Urbanisme de Menorca.- Cristóbal
Triay Humbert.
— o —-

3) Construcció i posada en servei d’una línia a 15 kv entre la línia existent
de GESA i l’estació transformadora a instal·lar sobre un suport a «Alpútzer Nou»,
Finca Registral Núm. 287 (Ciutadella De Menorca) - María Soledad Martorell
Castillejos (46 NUI 98205).
Atès l’expedient de referència.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics.
Atès l’informe de l’assessor jurídic.
Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la rreunió de dia 23 de
novembre de 1998.
La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular
Administració General de l’Estat, representant Govern Balear i representant grup
PP) i 3 abstencions (representants grups PSOE, PSM i EM-IU), adopta el següent

Consell Insular de Eivissa y Formentera
Núm. 25138
El Ple del Consell Insular d’Eivissa i Formentera en sessió extraordinària
celebrada el dia 27 de novembre de 1998, adoptà, entre d’altres, l’acord que
seguidament es transcriu:
“5.- Expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural de la vil·la i l’aqüeducte
romà de s’Argamassa (Santa Eulària).
Atesa la proposta del Conseller de Cultura següent:
Atès l’expedient tramitat per a la declaració com a Bé d’Interès Cultural amb
la categoria de monument històric de les restes de la vil·la i l’aqüeducte romà de
s’Argamassa (TM de Santa Eulària des Riu, Eivissa); vist l’informe jurídic; vist
l’acord de la Comissió del Patrimoni Històrico-Artístic d’Eivissa i Formentera,
atès que s’ha donat compliment als tràmits preceptius d’informació pública i
d’audiència a l’Ajuntament i als interessats; atès que el Tribunal Constitucional
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per sentència de 31-1-91 (BOE 25-2-91) i el Reial Decret 64/94 de 21 de gener
(BOE 2-3-94) varen disposar que corresponen a les comunitats autònomes amb
competències assumides estatutàriament en matèria de patrimoni, com és la nostra
Comunitat de Balears, la declaració formal d’interès cultural; vist l’art. 2n de la
Llei 6/94 de 13 de desembre (BOCAIB 29-12-94) d’atribució de competències en
matèria de patrimoni al Consell Insular d’Eivissa i Formentera; vist l’acord del Ple
de la Corporació de 20-3-95 de distribució de les dites competències, el Conseller
que subscriu eleva a la consideració del Ple de la Corporació la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Declarar Bé d’Interès Cultural amb la categoria de monument
històric el constituït per les restes de la vil·la i l’aqüeducte romà de s’Argamassa
a Santa Eulària des Riu, illa d’Eivissa.
Segon.- La descripció del dit conjunt així com la seua delimitació i l’entorn
de protecció, figuren a l’annexe d’aquest acord.
Tercer.- En compliment del que és disposat al Decret 94/1991 d’1 d’octubre,
s’ordena la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de l’Estat i al BOCAIB,
així com la seua notificació a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Quart.- Ordenar igualment la seua inscripció d’ofici en el Registre Insular
de Béns d’Interès Cultural d’Eivissa i Formentera i la seua comunicació al
Registre de Béns d’Interes Cultural de la CAIB per a la seva inscripció i posterior
remissió al Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat.

31-12-1998

27-7-94, aprovà la delimitació del monument constituït per les restes de la vil·la
i l’aqüeducte romà de s’Argamassa a Santa Eulària des Riu segons el plànol que
es troba a l’expedient i que es reprodueix a continuació

El President del Consell Insular d’Eivissa i Fomentera.- Antoni Marí Calbet.
Eivissa, 14 de desembre de 1998.
— o —Núm. 25257
De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
se hace público que, por el Pleno de este Consell Insular de Eivissa y Formentera,
en sesión extraordinaria celebrada el día 27.11.98, fue aprobado inicialmente la
Reglamentación del Consejo Asesor para el mantenimiento, conservación y
defensa del Derecho Foral de Ibiza y Formentera, y que se encuentra de manifiesto
en la Secretaría de esta Corporación por un plazo mínimo de 30 días, en trámite
de audiencia e información pública, a los efectos de la posible presentación de
reclamaciones y sugerencias.
Eivissa, a 4 de Diciembre de 1.998.
El Presidente., Antonio Marí Calbet.

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Cultura i Esports,
per unanimitat s’acorda la seua aprovació.”
ANNEX
Descripció
Les restes de la vil·la i l’aqüeducte romà de s’Argamassa, a Santa Eulària des
Riu (Eivissa), constitueixen un conjunt format per una conducció d’aigua i restes
d’estructures arquitectòniques corresponents a una instal.lació industrial (sector
A) i a un assentament maritimorural (sector B).
1.1. L’aqüeducte és una construcció longitudinal en direcció NW-SE, de
devers 425 m de llarg i elevació variable. L’extrem sud, vora la mar, conserva 2’80
m d’altura i des d’aquest punt va progressivament descendint en el seu recorregut
fins als 0’30 m, a l’extrem NW. Vora del mar s’han documentat dues bifurcacions,
una cap a l’est i l’altra cap a l’oest. Enmig queda la conducció principal, que es
perd dins la mar i que l’erosió ha fet desaparèixer en un tram difícil d’avaluar. El
ramal oest, excavat parcialment, es conserva molt derruït. L’obra està realitzada
amb pedres poc retocades, de mesures variables, actualmentmolt consolidades, i
morter del tipus opus caementicium, de calç i arena, i calcificat a causa del pas de
l’aigua. A la part superior del mur es conserva, en alguns trams, la canalització per
portar l’aigua, d’amplària i profunditat irregulars. Té una amplada mitjana de 0’20
m i 0’30 m de profunditat. Prèviament a aquesta conducció n’existia una altra de
factura idèntica i també de secció quasi quadrada, sobre la qual es construí un tram
més de mur amb la nova canalització substitutòria.
1.2. El sector A. Es troben al descobert una bassa completa (àmbit I) i part
de dos àmbits més (II i III). El primer forma un rectangle de 2’90 x 2 m delimitat
amb murs de pedra i morter de calç. Els murs d’aquest sector tenen les parets
internes referides i el sòl pavimentat amb opus signinum. Un tret característic és
l’ús de ressalts arrodonits de quart de cercle que eliminen els angles inferiors de
l’estança. Tècnicament, aquestes característiques tenen a veure amb la seua
funcionalitat, ja que es tracta, sens dubte, de basses destinades a activitats
industrials relacionades amb la mar, tal vegada es tractava d’una mena de
piscifactoria amb espais preparats per mantenir el peix viu.
1.3. El Sector B. Està situat al nord de l’anterior; s’han descobert almenys
vuit dependències, que per les seues característiques arquitectòniques degueren
correspondre al lloc de residència i que semblen no tenir res a veure amb la
instal.lació industrial, ni en l’espai ni en el temps.
Les fases cronològiques del jaciment semblen ser aquestes: l) Època
tardopúnica, documentada per fragments ceràmics trobats a la superfície i dins els
rebliments de les estructures industrials. 2) Època altimperial romana. Totes les
restes arquitectòniques del sector A corresponen a aquesta fase, segons es dedueix
de les tècniques i dels materials utilitzats en la seua construcció. Sembla que la
instal.lació industrial fou abandonada a la darreria del s I o a l’inici del II dC. La
data inicial del sector A pot situar-se entorn del canvi d’era o devers el primer quart
del s I dC, al mateix temps que es construeix l’aqüeducte. 3) Èpoques baiximperial
i bizantina. L’abandonament final del lloc correspon a l’època bizantina i per això
és la més ben documentada. Aquesta reocupació de l’emplaçament comportà
l’arrasament d’una part de les velles construccions per reaprofitar els materials
constructius i així fer de bell nou l’hàbitat una mica més allunyat de la costa. Es
tracta d’un assentament maritimorural sense cap tipus d’activitat industrial: ni tan
sols s’aprofita la conducció d’aigua, part de la qual fou arrasada per les habitacions
tardanes.
Delimitació.
La Comissió del Patrimoni Historicoartístic, a la seues sessions de 4-4-89 i
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Sección IV - Administración Municipal
Ajuntament de Palma de Mallorca
Núm. 25068
El Ilmo. Sr. Alcalde por Decreto número 10942, de 14 de diciembre de 1998,
resolvió lo siguiente:
1º.- Convocar pruebas selectivas para cubrir las plazas que se relacionan a
continuación, incluídas en la oferta de empleo de 1998.
Las Bases Específicas que regirán esta convocatoria fueron aprobadas por
el Ayuntamiento Pleno en sesión del 26 de noviembre de 1998.
PLAZA: ADMINISTRATIVO para promoción interna desde Cuerpos o
Escalas del Grupo D de Administración General.
NUMERO DE VACANTES: 13
ESCALA: Administración General, Subescala administrativa.
GRUPO: C
2º.- Designar el Tribunal que juzgará esta convocatoria, el cual estará
compuesto por los siguientes miembros:
PRESIDENTE: D. José María Rodriguez Barberá (titular)
D. José M. Sierra Alvarez (suplente)
VOCALES:
Representante de la Comunidad Autónoma:
Dª Catalina Fullana Reyes (titular)
D. Juan Ramis Torrens (suplente)
Vocales designados por la Corporación:
D. Sebastián Vives Seguí (titular)
D. Xavier Calafat Rotger (suplente)
Dª Concepción Clar Forteza (titular)
D. Jaime Horrach Font (suplente)
D. Guillermo Colombás Rosselló (titular)
D. Sergio Ibañez Lora (suplente)
Representantes Sindicales:
D. Fernando Azcona Crespo (titular)
Dª Catalina Cortada Obrador (suplente)
D. Aurelio Martinez Guerrero del Peñón (titular)
Dª Maria Antonia Puigserver Sans (suplente)
SECRETARIO: D. Agustín F. Estela Ripoll (titular)
D. José Mª Mir de la Fuente (suplente)

