
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 11380

Anunci de convocatòria d�un concurs públic promogut pel Ib-
salut per a contractar el servei de manteniment d�aparells d�e-
lectromedicina de l�Àrea de salut de Menorca

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut)
b) Dependència que tramita l�expedient: Àrea de salut de Menorca
c) Número d�expedient: ASM-C.A. 10/04

2. Objecte del contracte:
a) Descripció del l�objecte: Servei de manteniment d�aparells d�electro-

medicina
b) Lloc d�execució: Hospital Verge del Toro, Carrer Barcelona , nº3, de

Maó
c) Termini d�execució: Dos anys

3. Tramitació, procediment i forma d�adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs

4. Pressupost base de licitació. Import total: Cent quaranta-set mil cinc-
cents seixanta un euros amb vuitanta-vuit cèntims (147.561,88).

5. Garantia provisional: 2.951,24 euros.

6. Obtenció de documentació i informació.
Obtenció de documentació:
a) Entitat: Copisteria Hilario
b) Domicili: Carrer Doctor Camps, 36
c) Localitat i codi postal: Maó-07703
d) Telèfon: 971-35 05 33
e) Data límit d�obtenció de documents: de 16 de juliol 2004
f) Import: 3,00 euros, en concepte de fotocòpies, sobres i lliurament 

Obtenció d�informació:
f) Entitat: Ib-salut, Hospital Verge del Toro, Departament de Concursos
g) Domicili: Carrer Barcelona, 3
h) Localitat i codi postal: Maó-07701
i) Telèfon: 971-15 77 10
j) Els plecs es poden consultar a la pàgina web: www.ibsalutcompra.com

7. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 19 de juliol de 2004
b) Documentació a presentar: La que s�especifica en els plecs del concurs
c) Lloc: Registre General de l�Hospital Verge del Toro. Carrer Barcelona,

3. Maó-07701
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva ofer-

ta: Sis mesos.

8. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ib-salut, Hospital Verge del Toro
b) Domicili: Carrer Barcelona, 3
c) Localitat i codi postal: Maó-07701
d) Data: Es comunicarà  als lictadors per telèfon i fax.

9 Despeses de publicitat: Les despeses d�aquest anunci seran abonades per
la empresa adjudicatària.

Maó, 15 de juny de 2004

El gerent de l�hospital Verge del Toro
Claudio Triay Madrid
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3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 11462

Acord del Consell de Govern de 11 de juny de 2004, de creació
del Consorci de �La Gola�.

El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de Medi
Ambient, en sessió celebrada el dia 11 de juny de 2004, adoptà ,entre altres,
l�Acord següent:

«Primer. S�autoritza el conveni �que s�adjunta a aquest Acord� entre la
Conselleria de Medi Ambient i l�Ajuntament de Pollença per a la creació del
Consorci de La Gola.

Segon. De conformitat amb el que estableix l�article 85 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l�administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, es constitueix el Consorci de La Gola, que es regeix pels
Estatuts que s�adjunten i que s�aproven mitjançant aquest Acord.

Tercer. S�autoritza els consellers competents en matèria d�economia i
hisenda i de medi ambient per adscriure a aquest Consorci els béns, els drets i
els mitjans econòmics i materials necessaris perquè funcioni de manera adequa-
da i per desenvolupar totes les accions i les actuacions pertinents per assolir la
finalitat que estableix aquest Acord.

Quart. Aquest Acord i els Estatuts del Consorci s�han de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa l�article
85.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l�Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.»

ESTATUTS DEL CONSORCI DE �LA GOLA�

CAPÍTOL I.
CONSTITUCIÓ, NATURALESA I CARACTERÍSTIQUES

Article 1. Constitució

Es constitueix, d�acord amb les previsions de l�article 85 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l�Administració de la CAIB, un
Consorci amb el nom de �CONSORCI DE LA GOLA� que, amb caràcter volun-
tari i duració indefinida, es regirà pels presents estatuts, i subjectarà la seva acti-
vitat a l�ordenament autonòmic.

Article 2. Finalitat

El Consorci de La Gola (en endavant el Consorci), té com a finalitat fona-
mental l�adquisició dels terrenys que integren la zona anomenada �La Gola�
(TM de Pollença), amb la finalitat de protegir-la i crear un parc periurbà, que es
gestionarà pel Consorci.

Article 3. Naturalesa

1.- El Consorci té personalitat pròpia i plena capacitat d�obrar, i pot adqui-
rir, posseir, permutar, gravar o alienar tota mena de béns i drets, com també con-
treure obligacions i exercitar qualsevol mena d�accions civils, administratives,
laborals i en general, a qualsevol jurisdicció.

2.- La representació del Consorci serà exercida per les persones i òrgans
que es determinin en els Estatuts presents.

3.- El Consorci no té finalitat lucrativa.
4.- L�anagrama del Consorci és determinarà per la seva Junta Rectora, i

podrà anar acompanyat dels de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears i de l�Ajuntament de Pollença.

Article 4. Objecte.

L�objecte del Consorci és gestionar i promoure, dins la seva finalitat ins-
titucional, el desenvolupament de quantes activitat siguin necessaris per a l�ad-
quisició dels terrenys que integren la zona anomenada �La Gola� (TM de
Pollença), on es crearà un parc periurbà i, en especial, les següents:

a) L�adquisició dels terrenys que integren la zona de La Gola.
b) La realització de les obres per a la creació d�un parc periurbà als

terrenys de La Gola.
c) La gestió del parc periurbà.
d) Les funcions, actuacions i activitats que li siguin encomanades per la

Conselleria de Medi Ambient o per l�Ajuntament de Pollença en relació a la
finalitat institucional del Consorci.

e) Qualsevol altres activitats relacionats amb la finalitat institucional i
objecte del Consorci, que contribueixin al desenvolupament i compliment d�a-
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quests.

Article 5. Domicili.

1.- El Consorci té el seu domicili a l�Ajuntament de Pollença, carrer
Calvari, núm. 2, del terme municipal de Pollença, C.P. 07460.

2.- Per acord de la Junta Rectora podrà variar-ne el citat domicili oficial i
podran establir-se altres seus i/o delegacions en qualsevol altra lloc de l�àmbit
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 6. Dissolució.

El Consorci es dissoldrà:

a) Per acord unànime de tots els seus membres.
b) Per impossibilitat legal o material de complir els seus fins.
c) Per transformació del Consorci en un altre entitat, quan així ho acordi

la Junta Rectora.

CAPÍTOL II.
MEMBRES DEL CONSORCI.

Article 7. Classes de membres.

El Consorci està format pel seus membres constituents i es podran adhe-
rir les entitats o institucions públiques i persones físiques o jurídiques, públiques
o privades sense ànim de lucre, amb el caràcter de membres adherits.

Article 8. Membres constituents.

Son membres constituents del Consorci la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, que es qui l�institueix i n�aprova els Estatuts i que actuarà al efec-
te a través de la Conselleria de Medi Ambient, i l�Ajuntament de Pollença, que
s�incorporarà per acord plenari pres a aquest efecte.

Article 9. Membres adherits.

1.- Podran ser membres adherits del Consorci les Entitats o Institucions
públiques i altres persones, físiques o jurídiques, públiques o privades sense
ànim de lucre, que aportin la seva ajuda econòmica i/o material o de qualsevol
altres tipus al compliment de la finalitat institucional del Consorci, mitjançant la
formalització, en cada cas, del corresponent Acord d�adhesió, prèviament apro-
vat pels respectius òrgans competents del Consorci i de l�interessat.

2.- A l�acord d�adhesió es determinaran les concretes condicions d�inte-
gració al Consorci i el seu òrgans de govern.

CAPÍTOL III.-
RÈGIM ORGÀNIC.

Article 10. Òrgans de govern i de gestió.

1.- Els òrgans de govern del Consorci seran:

a) La Junta Rectora.
b) El President.

2.- Els òrgans de gestió del Consorci seran:

a) El Gerent.
b) El Secretari.

Article 11.- Composició de la Junta Rectora.

La Junta Rectora és l�òrgan superior del Consorci i estarà formada, ini-
cialment, per:

a) El President, que serà el director general competent en matèria de recur-
sos hídrics del Govern de les Illes Balears.

b) El Vice-president, que serà el Batle President de l�Ajuntament de
Pollença.

c) Els vocals, que seran:
- 2 representants de la Conselleria de Medi Ambient.
- 2 representants de l�Ajuntament de Pollença.
d) El Gerent i el Secretari.

Article 12. Funcions de la Junta Rectora.

1.- Són funcions de la Junta Rectora:

1) Aprovar el plans d�activitats, inversions i finançament del Consorci.
2) Aprovar els programes de previsions plurianuals.
3) Aprovar el pressupost anual.

4) Aprovar la liquidació dels comptes i la memòria explicativa de al ges-
tió anual del Consorci.

5) Dur a terme la censura de comptes.
6) Acordar la formalització d�operacions de crèdit i endeutament, tant en

títols com en operacions de crèdit i altres operacions financers, per al finança-
ment adequat d�activitats.

7) Acordar les mesures pertinents per a l�administració dels bens i drets
del Consorci, com també l�adquisició, venda, permuta, arrendament, cessió gra-
tuïta o onerosa i gravamen d�aquests, i en general, els negocis jurídics que siguin
convenients per a la realització del seus fins i tot allò que es refereix a actes de
disposició del patrimoni del Consorci, en els termes previnguts a la normativa
que resulti d�aplicació.

8) Acordar la formalització de convenis, concerts o contractes amb enti-
tats, empreses o persones, públiques o privades, per al compliment millor dels
seus fins, de conformitat amb la legislació que sigui aplicable.

9) Aprovar les tarifes, preus i cànons que corresponguin per la prestació,
en el seu cas, de serveis, als termes establerts en la normativa d�aplicació perti-
nent.

10) Aprovar la plantilla del personal, com també els criteris de selecció,
admissió i retribució d�aquest, de conformitat amb la legislació aplicable en la
matèria.

11) Exercir les accions judicials o administratives que corresponguin al
Consorci.

12) Admetre nous membres i aprovar el corresponent Acord d�integració
o d�adhesió en cada cas.

13) Modificar-ne els Estatuts.
14) Transformar el Consorci en una altre entitat.
15) Dissoldre i liquidar el Consorci.

2. La Junta Rectora podrà delegar les seves funcions en el president del
Consorci, llevat de les definides als apartats 1 a 6, 9, 12 a 15 del paràgraf ante-
rior.

Article 13. Funcions del President.

1. Són funcions del President del Consorci:

1) Organitzar els serveis i l�alta direcció i inspecció del funcionament del
Consorci.

2) Representar de manera permanent el Consorci, amb els poders més
amplis i amb la possibilitat de prendre, en circumstàncies especials o per raons
d�urgència, qualssevol decisions i facultats que corresponguin a la Junta
Rectora, a la qual donarà compte posteriorment a l�efecte de la seva ratificació.

3) Convocar les reunions de la Junta Rectora, fixar-ne l�ordre del dia i pre-
sidir, dirigir i aixecar les seves sessions, i dirimir els empats amb el seu vot de
qualitat.

4) Desenvolupar la gestió econòmica i autoritzar, disposar i ordenar els
pagaments.

5) Aprovar els projectes d�obres i els pressuposts de projectes, adquisi-
cions, estudis i serveis del Consorci.

6) Contractar serveis, estudis, treballs i personal, i fixar-ne la retribució
segons els criteris establerts per la Junta Rectora.

7) Aprovar els plecs de condicions relatius a la contractació d�obres, ser-
veis i subministraments.

8) Portar la firma del Consorci en qualssevol mena d�actes contractes i
convenis que formalitzi el Consorci per al desenvolupament de les seves activi-
tats.

9) Vetllar pel cobrament dels preus, les tarifes i els cànons que siguin apli-
cables pels serveis que presti el Consorci.

10) En general, totes les altres funcions que corresponguin a la gestió del
Consorci.

11) Exercir les qui li siguin delegades per la Junta Rectora.

2. En cas de malaltia, absència, enfermetat o qualsevol altre impossibili-
tat, el substituirà la persona de la Conselleria de Medi Ambient que designi el
seu titular.

3. El President podrà delegar les seves funcions en el Vicepresident o en
un dels vocals de la Junta Rectora, o en el Gerent, llevat d�aquelles a què es refe-
reix l�apartat 11 de l�apartat primer d�aquest article.

Article 14. Del Gerent i Secretari.

1. El Gerent del Consorci serà designat per la Junta Rectora entre el per-
sonal de la Conselleria de Medi Ambient o de l�Ajuntament de Pollença, i tin-
drà les facultats executives i de gestió pròpies de la gerència, impulsar el pro-
grama anual i l�execució de la direcció tècnica i administrativa del Consorci,
sota la direcció del President del Consorci i de la Junta Rectora.

2. El Secretari serà un funcionari de la Conselleria de Medi Ambient
designat pel President del Consorci i exercirà les funcions que la legislació esta-
bleix per tal càrrec en els òrgans col·legiats.

3. El Gerent i el Secretari formaran part de la Junta Rectora del Consorci
amb veu i vot.
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CAPÍTOL IV.
RÈGIM FUNCIONAL.

Article 15. Règim Jurídic.

El règim funcional i d�activitats del Consorci serà el que estableix la legis-
lació autonòmica, d�acord amb el que disposa l�article 85.4 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de Règim Jurídic de l�Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Article 16. Sessions de la Junta Rectora.

1. La Junta Rectora durà a terme sessions ordinàries, dues vegades l�any.
2. També es reunirà, amb caràcter extraordinari, sempre que sigui convo-

cada a iniciativa del seu president o a petició de, com a mínim, la meitat dels
representants dels membres que hi tinguin dret a vot.

Article 17. Convocatòria, funcionament i adopció d�acords.

1. El règim de convocatòria, funcionament i adopció d�acord serà l�esta-
blert amb caràcter general pels òrgans col·legiats en els articles 22 i següents de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. No obstant això, serà necessa-
ri el vot favorable de la meitat més un dels representants dels membres amb dret
a vot per a la validesa dels acords que s�adoptin sobre les matèries següents:

a) Modificació dels Estatuts.
b) Integració, adhesió o separació dels membres del Consorci.
c) Aprovació dels pressupost anual.

2. L�alteració d�aquests Estatuts que n�impliqui una modificació substan-
cial, com també els altres acords a què es refereix l�últim punt immediatament
anterior, requeriran, a més, la ratificació de les entitats que siguin membres del
Consorci amb dret a vot en la Junta Rectora d�aquest.

3. Per als acords de la Junta Rectora relatius a la dissolució i liquidació del
Consorci, com també els referents a la seva transformació en un altre entitat,
prevists a l�article 12 i següents d�aquests Estatuts, serà necessària la unanimi-
tat de tots els membres amb dret a vot en aquesta Junta i la ratificació per part
de les entitats que siguin membres del Consorci amb dret a vot en aquest.

Article 18. Medis per a la gestió del Consorci.

1. La gestió humana, tècnica, econòmica i administrativa necessària pel
desenvolupament de les activitats del Consorci i el compliment dels seus fins es
podran dur a terme per qualsevol de les entitats Consorciades, mitjançant con-
veni signat a l�efecte, sense perjudici, que als efectes previstos a la legislació de
contractes, amb ambdues entitats Consorciades tinguin el caràcter de medis pro-
pis instrumentals del Consorci.

2. No obstant el que disposa l�apartat anterior, el Govern de les Illes
Balears podrà assignar el Consorci, amb càrrec als seus pressuposts, funciona-
ris o personal laboral de la seva administració per a intervenir en la gestió i en
el desenvolupament de les finalitats pròpies i objecte del Consorci.

La Conselleria competent en matèria de medi ambient, a petició de la
Junta Rectora del Consorci, proposarà, una vegada manifestat per escrit el con-
sentiment dels funcionaris o personal laboral afectat, la corresponent designació
dels que hagin de ser assignats a la gestió i al desenvolupament del Consorci.

La Conselleria competent en matèria de Funció Pública, rebuda i exami-
nada la proposta, en farà les designacions que en corresponguin.

3. Els funcionaris o personal laboral que, per aplicació del que disposa
l�apartat 2) d�aquest article, siguin designats per a atendre la gestió i el desen-
volupament del Consorci, romandran, a tots els efectes, en la situació de servei
actiu a l�administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

CAPÍTOL V.
RÈGIM FINANCER.

Article 19. Recursos del Consorci.

Per a la realització dels seus objectius i finalitat institucional el Consorci
disposarà dels recursos següents:

a) Les aportacions dels seus membres.
b) Les subvencions, aportacions, ajudes o donacions, de qualsevol tipus,

que es concedeixin a favor seu per organismes, entitats, empreses o persones,
físiques o jurídiques, públiques o privades.

c) Els productes, vendes o increments derivats de la seva gestió patrimo-
nial.

d) Els ingressos procedents de les seves activitats i dels preus, tarifes o
cànons que s�estableixin per la prestació dels seus serveis.

e) Les participacions o ingressos que procedeixin dels convenis o concerts

que estableix amb qualssevol organismes, entitats, empreses o persones físiques
o jurídiques, públiques o privades.

f) Els productes que obtengui de les alineacions que realitzi en l�exercici
de les seves funcions, i també les operacions econòmiques i financeres de qual-
sevol tipus en què intervengui.

g) Els emprèstits i deute que pugui emetre, com també els crèdits i altres
operacions financeres d�endeutament de qualsevol tipus que pugui concertar
amb entitats financeres, bancàries, en general, de crèdit, tant nacionals com
estrangeres.

h) Qualssevol altres recursos no prevists als paràgrafs anteriors.

Article 20. Patrimoni.

El patrimoni del Consorci constituït pels béns de qualsevol tipus que
adquireix en el curs de la seva gestió, o se li adscriguin pels seus membres o per
qualsevol organisme, entitat, empresa, o en general, persona física o jurídic,
pública o privada.

Article 21. Comptabilitat i rendició de comptes.

La comptabilitat i el règim de comptes del Consorci s�adaptarà a la nor-
mativa autonòmica.

Article 22. Control financer.

El Consorci quedarà sotmès a control financer, que s�efectuarà mitjançant
el procediment d�auditoria, pels òrgans corresponents de la Conselleria
d�Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Disposició Addicional Única.

El Consorci és subroga, si n�és el cas, i així s�acorda per la Junta Rectora
del Consorci, en la titularitat dels contractes, convenis, concerts i qualsevol
altres negocis o relacions jurídiques que, en relació a les finalitats concretes del
Consorci, puguin tenir subscrites les entitats Consorciades.

Disposició Transitòria Única.

1. L�Ajuntament de Pollença, en el termini màxim de tres mesos, compta-
dor des de la publicació d�aquests Estatuts en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, haurà d�acordar la incorporació al Consorci com a membre constituent
i l�acceptació dels Estatuts.

2. El no compliment de l�establert a l�apartat anterior determinarà la dis-
solució del Consorci, en els termes que determini el Govern de les Illes
Balears.»

Palma, 14 de juny de 2004

La secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut
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CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 11439

Resolució del director general d�Emergències de 16 de juny de
2004, per la qual se citen a termini les persones interessades en
el recursos contenciosos administratius números 466/2004 i
468/2004, seguits pels tràmits dels procediment ordinari davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears.

Atès que el Col·legi Oficial d�enginyers industrials de Balears i el Col·legi
Oficial de perits industrials i enginyers tècnics industrials han interposat recur-
sos contenciosos administratius, actuacions 466/2004 i 468/2004 respectiva-
ment, contra el Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen determi-
nats aspectes de la Llei d�ordenació d�emergències a les Illes Balears (BOIB
núm. 18, de 5 de febrer de 2004).

Atès el que disposa l�article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa en relació a l�article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú;

Per tot això,

Resolc

1.Citar les persones interessades en els recursos contenciosos administra-
tius números 466/2004 i 468/2004, que se segueixen pels tràmits del procedi-
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