
sociológica, así como la protección y defensa del Patrimonio medioambiental,
artístico e histórico de Ibiza y Formentera.»

Por todo esto, queda inscrita en el Registro de Fundaciones de las Illes
Balears con el número AS 198, adscrita al Protectorado de la Consejería de
Educación y Cultura del Gobierno de las Illes Balears.

Palma, 4 de abril de 2005

El director general de Relaciones Europeas y de Entidades Jurídicas
Juan Carmelo Massot Salvà
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Num. 6111
Inscripciones formalizadas en el Registro de Fundaciones de las
Illes Balears

Mediante la resolución de 10 de marzo de 2005 del director general de
Relaciones Europeas y de Entidades Jurídicas, se realizó la calificación, el reco-
nocimiento y la inscripción de la Fundación para la Prevención de los Riesgos
Laborales en el Sector de Hosteleria de las Islas Baleares, con domicilio en la
calle Aragón, 215, 3ª planta, 07008 de Palma, como fundación de carácter labo-
ral, cuyo objeto y finalidad, de acuerdo con el artículo 2º de sus Estatutos es per-
seguir fines de interés general:

«La Fundación persigue un fin de interés público, sin ánimo de lucro, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, cuyo objeto es el
fomento de la investigación, el desarrollo y la promoción de acciones tendentes
a la mejora de la salud laboral y seguridad en el trabajo en el sector de hostele-
ría de las Illes Balears a través de:

»a) Promover y fomentar el cumplimiento de la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo de
Hostelería de las Illes Balears, pudiendo elevar propuestas a la Comisión
Negociadora del Convenio en esta materia para su incorporación en el texto arti-
culado del mismo.

»b) La elaboración de estudios e investigaciones acerca de las necesida-
des y carencias en materia de prevención de riesgos en las empresas afectadas
por el convenio colectivo, así como la estimulación de la realización de estudios
sectoriales para el análisis y la definición de las necesidades en materia de segu-
ridad y salud, diseñando al respecto propuestas para la confección de los planes
de prevención de riesgos laborales.

»c) La emisión de informes a su iniciativa o en aquellos casos en que se
solicite por cualquiera de las organizaciones otorgantes del Convenio Colectivo
sectorial respecto a los temas de su competencia.

»d) La elaboración, puesta en marcha y desarrollo de planes de formación
específica en materia de prevención de riesgos laborales, relacionados con el
sector.

»e) La propuesta y promoción de campañas de información, divulgación
y sensibilización en materias de salud laboral y seguridad en el trabajo.

»f) Análisis y realización de estudios específicos sobre los índices de
siniestralidad laboral, así como aquellas enfermadades que tiene su causa u ori-
gen en el desempeño de la labor profesional, su repercusión en los niveles de
absentismo en el sector y sus costes económicos.

»g) La promoción de planes y programas específicos en las empresas del
sector, en el campo de las disciplinas de seguridad en el trabajo, higiene indus-
trial, ergonomía, psicosociología aplicada y medicina del trabajo.

»h) Estudio e incorporación, en su caso, al sector de los acuerdos que en
materia preventiva puedan adoptarse en ámbitos superiores.

»i) La obtención de la información necesaria para atender a sus propios
fines a través de las organizaciones correspondientes y de las distintas empresas
afectadas por el Convenio Colectivo sectorial.'

Por todo esto, queda inscrita en el Registro de Fundaciones de las Illes
Balears con el número AS 197, adscrita al Protectorado de la Consejería de
Trabajo y Formación  del Gobierno de las Illes Balears.

Palma, 4 de abril de 2005

El director general de Relaciones Europeas y de Entidades Jurídicas
Juan Carmelo Massot Salvà
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Num. 6112
Inscripciones formalizadas en el Registro de Fundaciones de las
Illes Balears

Mediante la resolución de 16 de marzo de 2005 del director general de
Relaciones Europeas y de Entidades Jurídicas, se realizó la calificación, el reco-

nocimiento y la inscripción de la Fundació Educació i Familia Illes Balears, con
domicilio en la calle dels Oms, 5, 1r, 07003 de Palma, como fundación de carác-
ter cultural, cuyo objeto y finalidad, de acuerdo con el artículo 5 de sus
Estatutos, es perseguir fines de interés general:

«a) Impulsar la impartición de una formación personalizada, humana,
social y práctica, que tenga como enfoque nuclear y generativo: redescubrir la
función de la familia, como primer espacio educativo y vehículo prioritario de
desarrollo y servicio a la sociedad.

»b) Valorizar la profesión de educador, con actividades de reciclaje y de
apoyo al ejercicio deontológico profesional; enfatizar la importancia de la edu-
cación para crear una mentalidad de solidaridad con la mujer, en la familia y en
la sociedad, reconociendo su papel primordial y su dignidad, y

»c) Promover la construcción de los edificios necesarios para la realiza-
ción de estos fines, los cuales podrán ser utilizados por la propia Fundación o
cedido sus uso a otras entidades con fines análogos.»

Por todo esto, queda inscrita en el Registro de Fundaciones de las Illes
Balears con el número AS 199, adscrita al Protectorado de la Consejería de
Educación y Cultura del Gobierno de las Illes Balears.

Palma, 4 de abril de 2005

El director general de Relaciones Europeas y de Entidades Jurídicas
Juan Carmelo Massot Salvà
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Secció II - Consells Insulars
Mallorca
Num. 5788

Incoació d�expedient de declaració de Bé Catalogat a favor de la
màquina d�Electricitat de Binissalem

A la sessió del proposat dia 18 de febrer de 2005, la Comissió Insular
d�Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, sobre l�expedient de
referència va acordar, per unanimitat, el següent:

I. Denegar la incoació de l�expedient de declaració de Bé d�Interès
Cultural a favor de la Màquina d�Electricitat de Binissalem, d�acord amb les
consideracions efectuades als informes emesos pel Cap de Secció de Béns
Culturals, de data 19 de gener de 2005 i per la tècnica de patrimoni artístic i el
tècnic de patrimoni etnològic, de data 17 de gener de 2005, que s�adjunten i for-
men part integrant del present acord.

II. Incoar l�expedient de declaració com a Bé Catalogat a favor de la
Màquina d�Electricitat de Binissalem, la descripció del qual figura als informes
emesos pel Cap de Secció de Béns Culturals, de data 19 de gener de etnològic,
de data 17 de gener de 2005, que s�adjunten i formen part integrant del present
acord.

III. Els efectes d�aquesta declaració són els que genèricament estableixen
la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i
la normativa concordant.

IV. Aquest acord s�ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
s�ha d�anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de Mallorca i comunicar-
ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva
anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la
seva anotació a l�Inventari General de Béns Mobles de l�Administració General
de l�Estat. 

V. Aquest acord s�ha de comunicar a l�Ajuntament de Binissalem i al
Govern de les Illes Balears.

Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 14 i següents,
en relació amb els articles 7 i següents reguladors del procediment de declara-
ció de béns catalogats de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni his-
tòric de les Illes Balears.

A més a més, sense perjudici del tràmit d�audiència als interessats, previst
a l�article 9.3 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, i de la resolució de l�ex-
pedient.

Palma, 9 de març de 2005 

La Secretària de la Comissió Insular d�Ordenació del Territori, Urbanismo i
Patrimoni del Consell de Mallorca

Apol·lònia Serra Barceló

Annex
Fitxa tècnica.
Denominació: Màquina d�electricitat.
Titularitat actual: Ajuntament de Binissalem (carrer Concepció, 7 � 07350

Binissalem).
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Localització actual:El motor es troba situat a un espai tancat amb vidres
al parc de sa Rectoria, mentre que la xemeneia i altres peces de la maquinària es
guarden a unes dependències municipals (Punt Verd de Binissalem).

Cronologia/autor: Fabricada l�any 1902 per Crossley Brothers
(Manchester, Anglaterra).

Memòria històrica.
La màquina que ens ocupa és un motor de gas pobre que originàriament

formava part d�un complex industrial fundat l�any 1902 pel senyor Joaquim
Roig Planells. Aquesta indústria estava situada a la vila de Binissalem, a un con-
junt de cases conegut com Can Pedro Ferrer. Consistia en una fàbrica de calçat,
juntament amb una peladora d�arròs i una màquina de moldre blat. En el llibre
de matrícula de contribució industrial de l�any 1903 consta el pagament de 441
pessetes per part del senyor Roig, fet que indica que la producció devia ser ele-
vada. 

Aquesta fàbrica va estar en funcionament fins a la dècada dels 60 del segle
XX. L�edifici es cremà i romangué abandonat durant més de trenta anys. L�any
1997, l�aleshores propietari, el senyor Santos Parrilla, donà la màquina i la
xemeneia a l�Ajuntament de Binissalem, que foren dipositades a unes depen-
dències municipals. L�any 2002, el motor fou restaurat amb el suport del Consell
de Mallorca i traslladat a un espai tancat amb vidres al parc de sa Rectoria. La
xemeneia i altres peces que formaven part de la maquinària, pendents encara de
restauració, continuen a les dependències municipals del Punt Verd de
Binissalem.

La fundació de la fàbrica del senyor Roig Planells es produeix en un
moment en el qual la desfeta de les vinyes de Binissalem per la fil·loxera havia
obligat a cercar alternatives. Així sorgiren en aquest municipi modernes fàbri-
ques, principalment de sabates i de conserves vegetals. El primer d�aquests sec-
tors, el del calçat, fou el que experimentà una consolidació més ferma. 

La primera fàbrica de Binissalem que comptà amb maquinària moderna
fou la del senyor Roig. De fet, el seu motor de gas pobre fou la primera màqui-
na en fabricar electricitat a n�aquesta vila, ja que fins al 1903 no es posà en
marxa el subministrament públic d�electricitat a Binissalem, mitjançant una
extensió i una xarxa de distribució de la veïna i pionera Companyia
d�Electricitat d�Alaró.

Característiques i estat actual del bé.
La màquina constitueix un producte de Crossley Brothers, fàbrica de

Manchester (Anglaterra), com queda reflectit al seu número de sèrie, el 41740.
S�ha d�assenyalar que Crossley és una de les firmes claus de la segona revolu-
ció industrial a nivell 

europeu. Sembla ser que fou exportada a Binissalem per una empresa
intermediària de Liverpool, anomenada J. G. Neville and Co. 

El motor compta amb unes enormes rodes de 216 centímetres de diàme-
tre. Té uns setanta cavalls de rendiment, potència considerable per a la seva
època. Val a dir que 

conserva gairebé tots els seus components, fet que permetria, segons
alguns experts, tornar a fer-la funcionar.

L�estat de conservació actual del motor, recentment restaurat, és bo. La
resta de components que es conserven de la maquinària, tot i que no van ser res-
taurats, es troben en bon estat de conservació. 

Principals mesures de protecció.
Per la correcta protecció d�aquest bé, s�haurà d�estar al que assenyala la

llei 12/98, del patrimoni històric de les Illes Balears, especialment en el seus
articles 3 (col·laboració dels particulars), 22 (protecció general dels béns del
patrimoni històric), 26 (deure de conservació), 27 (incompliment del deure de
conservació), 28 (reparació de danys),  44 (Règim general dels béns mobles), 47
(conservació).
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Num. 5818
Acord de la Comissió Insular d�Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric, a la qual s�acorda donar per
complimentada la prescripció imposada en l�acord d�aprovació
definitiva de la modificació puntual del Pla General d�Ordenació
del municipi de Pollença relativa a la reordenació de l�àmbit de
la Unitat d�Actuació 13.

La Comissió Insular d�Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Històric, en sessió celebrada el dia 18 de març de 2005, adoptà, entre d�altres,
el següent acord:

�Atès l�expedient remès per l�Ajuntament de Pollença referent a la com-
plimentació de la prescripció imposada en l�acord d�aprovació definitiva de la
modificació puntual del Pla General d�Ordenació d�aquell municipi relativa a la
reordenació de l�àmbit de la Unitat d�Actuació 13, consistent en l�exclusió d�un
edifici del seu perímetre i modificació del traçat viari i alineació d�illeta, adop-
tat en sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2004, i vist el dictamen de la
Ponència Tècnica d�Ordenació del Territori i Urbanisme, aquesta comissió
acorda donar per complimentada les prescripció imposada, referent a la trans-
posició de la planimetria d�aquella modificació puntual, als corresponents plà-
nols  4.1 i 7.1 del pla general d�ordenació.�

El secretari delegat de la Comissió Insular
d�Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric.

Jaume Munar Fullana
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Num. 6017
Anunci de licitació per la contractació relativa al subministra-
ment de vestimenta i equipament esportiu per l�Àrea d�Esports de
l�Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, mitjançant
concurs i procediment obert.

El President de l�Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca en
data 4 d�abril de 2005 ha obert el procediment d�adjudicació del contracte que
a continuació es relaciona:

1.Entitat adjudicadora.
a)Organisme: Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (L�INS-

TITUT)
b)Dependència que tramita l�expedient: Servei Jurídic - Administratiu

(Secció Jurídica)
c)Número d�Expedient: Cont. Submt.06/2005.

2.Objecte del Contracte.
a)Descripció de l�objecte: Subministrament de vestimenta i equipament

esportiu per l�Àrea d�Esports de l�Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca, subjecte a les característiques tècniques que es detallen al Plec de
Prescripcions Tècniques.

b)Termini d�entrega: serà des de l�endemà de la data de formalització del
contracte fins dia 31 de desembre de 2005.

3.Tramitació, procediment i forma d�adjudicació.
a)Tramitació: ordinària.
b)Procediment: obert
c)Forma: concurs

4.Pressupost base de licitació: 160.400,00.- euros.

5.Garanties.
a)Provisional: No.
b)Definitiva:4% del pressupost d�adjudicació del contracte.

6.Obtenció de documentació i informació.
a)Entitat: Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca.
b)Domicili: C/ General Riera, 67
c)Localitat i codi postal: Palma 07010
d)Telèfon: 971.49.88.04.
e)Telefax: 971.76.16.69.
f)Data límit d�obtenció de documents i informació: fins darrer dia de pre-

sentació de les ofertes.

7.Requisits del contractista:
a)Classificació: No.
b)Altres requisits: figuren al Plec de Clàusules Administratives.

8.Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a)Data límit de presentació: 14 hores del quinzè dia natural comptador a

partir de l�endemà de la data de publicació d�aquest anunci al BOIB.
b)Documentació a presentar: figura al Plec de Clàusules Administratives.
c)Lloc de presentació:
1ª Entitat: Registre General de L�INSTITUT.
2ª Domicili: C/ General Riera,67
3ª Localitat i codi postal: Palma 07010
d)Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva ofer-

ta: tres mesos comptadors a partir de l�endemà de l�obertura de la proposició
econòmica.

9.Obertura de les ofertes.
a)Entitat: Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (Sala d�ac-

tes).
b)Domicili: C/ General Riera, 67
c)Localitat: Palma 07010
d)Data: cinquè dia següent a la data de finalització de presentació de les

ofertes si no es comunica una altre data als licitadors.
e)Hora: 12 hores

10.Despeses dels anuncis a càrrec de l�adjudicatari.

Palma, 6 d�abril de 2005

La Secretària Delegada de L�INSTITUT
BOIB núm.143 de 16-10-2003

Catalina Ramon Bonet
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