
Palma

Apertura de las ofertas: 29/09/2005

Palma,  20 de julio de 2005

El Director Gerente,
Alberto Anguera Puigserver

� o �

Num. 13578
Anuncio de licitación del concurso para la contratación del
Servicio de Mantenimiento Integral para la Fundación Hospital
Manacor.

1.- Entidad adjudicadora.
a.- Organismo: Fundación Hospital Manacor
b.- Dependencia que tramita el expediente: Dirección  Económico finan-

ciera de la Fundación Hospital Manacor 
c.- Número de expediente: FHM CA 05/05

2.- Objeto del contrato:
a.- Descripción del objeto: Contratación del servicio de Mantenimiento

Integral para la Fundación Hospital Manacor
b.- División por lotes y número: No hay
c- Lugar de entrega: Fundación Hospital Manacor
d.- Plazo de entrega: la duración del contrato será de dos años desde la

adjudicación

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a.-Tramitación:      Ordinaria 
b.- Procedimiento   Abierto  
c.- Forma: Concurso

4.- Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.190.000 euros

5.- Garantías.
Provisional: 23.800 euros
Definitiva: 4% del importe de adjudicación

6.- Obtención de documentación e información.
a.-Entidad: Fundación Hospital Manacor
b.-Domicilio: Ctra Manacor � Alcúdia s/n
c.- Localidad y código postal: Manacor, 07500
d.- Teléfono: 971 84 70 15
e.- Telefax: 971 84 70 10 
f.- www.ibsalutcompra.com
g.-http://fundacion.hospitalmanacor.org

7.- Requisitos específicos del contratista.
a.- Clasificación (grupo, subgrupo y categorías): O,1,D
b.- Otros requisitos:

8.- Presentación de las ofertas:
a.-Fecha límite: 09/09/2005 
b.- Hora límite: 14:00 horas.
c.- Documentación a presentar: Se presentará la documentación estableci-

da en los Pliegos que rigen esta contratación
d.- Lugar:
1º Entidad: Fundación Hospital Manacor
2º Domicilio: Ctra Manacor � Alcúdia s/n
3º Localidad y código postal: Manacor, 07500
e.- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

(concurso): tres  meses
f.- Admisión de variantes (concurso): no se admiten
g.- Número previsto ( o números máximo y mínimo) de empresas a las

que se pretende invitar  a presentar ofertas ( procedimiento restringido)

9.- Apertura de ofertas.
a.- Entidad: Fundación Hospital Manacor
b.-Domicilio: Ctra Manacor � Alcúdia, s/n
c.-Localidad: Manacor

d.-Fecha 19/09/2005
e.-Hora: 9:30 

10.- Otras informaciones: 

11.- Gastos anuncios: Serán a cargo de la empresa adjudicataria

12.- Fecha de envío del anuncio al �Diario Oficial de las Comunidades
Europeas� (en su caso): 15/07/2005 

El Director Económico Financiero de la Fundación Hospital Manacor
Miquel S. Perelló Monserrat

� o �

Secció II - Consells Insulars
Mallorca
Num. 13501

Aprovació del reglament sobre reprografia a les unitats obertes
al públic del Servei de Cultura del Consell de Mallorca

El Ple del Consell de Mallorca, en la sessió celebrada el dia 4 de juliol de
2005, va adoptar, entre d�altres, el següent acord que transcric literalment a con-
tinuació:

�1. Aprovar inicialment el Reglament de reprografia a les unitats obertes
al públic del Servei de Cultura del  Consell de Mallorca, adjunt a la proposta
present.

2. Publicar-lo en el BOIB  durant el termini mínim de trenta dies, perquè
se�n puguin presentar reclamacions i suggeriments 

En el cas que no se�n  presenti cap, s�entendrà definitivament aprovat.
Tot això a l�empara de l�article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regula-

dora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d�abril i
la Llei 57/2003, de 16 de desembre i concordants. 

El Reglament no entrarà en vigor fins que no se n�hagi  publicat comple-
tament el text i hagi transcorregut el termini previst a l�art. 65,2 L 7/1985 de 2
abril (art.196.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d�Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals).

Reglament sobre reprografia a les unitats obertes al públic del Servei de
Cultura del Consell de Mallorca

Justificació:
El Servei de Cultura del Consell de Mallorca, que depèn del Departament

de Cultura del Consell, compta amb diverses dependències a l�abast del públic,
com són la Biblioteca de Cultura Artesana, la Biblioteca Lluís Alemany, l�Arxiu
del So i de la Imatge i l�Arxiu General del Consell,  i té, entre d�altres funcions:

Facilitar al públic l�accés a la informació, mitjançant la consulta i la repro-
ducció, quan escau, dels fons documentals que custodien les diverses unitats del
Servei obertes al públic

Vetllar per la conservació dels fons esmentats
Amb la finalitat d�harmonitzar ambdues funcions, s�estableix la present

normativa, d�aplicació a totes les unitats obertes al públic del Servei de Cultura
del Consell de Mallorca.

1. Condicions generals de reproducció 

1.1.Qualsevol persona o entitat pot obtenir reproduccions dels documents
o de les obres custodiats a les unitats obertes al públic del Servei de Cultura del
Consell de Mallorca, excepte d�aquells l�accés als quals està exclòs o restringit
per la legislació vigent o per voluntat del cessionari, en el cas de cessions.

1.2.Això no obstant, es podrà sol·licitar autorització administrativa per
obtenir reproduccions de documents o d�obres d�accés exclòs o restringit.  

1.3. El Servei de Cultura establirà el mitjà més adequat per procedir a la
reproducció segons les característiques físiques dels documents o de les obres.
Quan es tracti de peticions de naturalesa especial, i quan la reproducció no es
pugui fer a l�interior de la mateixa unitat, el Servei ha d�avaluar cada cas i deci-
dir la solució més adient. Si el document o l�obra ha de sortir de les dependèn-
cies del Servei, el personal tècnic autoritzat n�ha de tenir cura.

1.4. El Servei es reserva el dret d�establir les restriccions que consideri
adients, en funció de l�estat de conservació dels documents o de les obres.

1.5. El Servei pot requerir la persona interessada perquè aclareixi qualse-

35BOIB 28-07-2005Num. 112



vol dubte sobre la sol·licitud de reproducció o  perquè presenti la documentació
que la complementi.

1.6. L�autorització de reproducció no atorga cap dret de propietat intel·lec-
tual o industrial a qui la realitza o l�obté, conformement al que preveuen les nor-
matives que els regulen.

1.7. La persona interessada no pot emprar la reproducció obtinguda  més
que per a l�ús i la vegada autoritzats. Tampoc pot cedir-la a terceres persones.  

2. Condicions específiques de reproducció, segons la modalitat d�ús 

2.1. Reproduccions amb finalitats d�investigació
2.1.1. Els documents i les obres �protegits i no protegits per la normati-

va sobre propietat intel·lectual� es poden reproduir sense l�autorització dels
titulars dels drets de propietat intel·lectual quan la finalitat sigui investigadora.

2.2. Reproduccions per a ús col·lectiu i/o lucratiu
2.2.1.  Els documents i les obres no protegits per la normativa sobre pro-

pietat intel·lectual es poden reproduir sense l�autorització dels titulars dels drets
de propietat intel·lectual.

2.2.2. Per reproduir els documents i les obres protegits per la normativa
sobre propietat intel·lectual s�ha de menester l�autorització dels titulars dels
drets de propietat intel·lectual.

2.2.3. La persona que sol·licita la reproducció és la responsable de trami-
tar i obtenir els permisos necessaris dels titulars dels drets de propietat intel·lec-
tual, segons el model 3 d�aquest Reglament. 

2.2.4. L�ús públic dels documents i de les obres (publicacions, edicions,
projeccions, exposicions...) comporta l�obligació de  citar la institució o el cen-
tre de procedència i l�autor. Si aquest és desconegut, se�n farà esment. Això
sense perjudici d�altres obligacions que es puguin establir amb el Servei o que
se�n puguin derivar quant a drets d�autor.

2.2.5.  De tota edició en la qual s�utilitzin reproduccions de documents i
obres del Servei, se n�ha de lliurar un exemplar, prèviament a la  comercialitza-
ció, a la unitat que correspongui, per tal que s�incorpori al seu fons. Aquesta
condició és vàlida tant per a l�edició de llibres, com per a vídeos, cartells o d�al-
tres productes sobre materials aptes per a la reproducció d�imatges.

2.3. Reproduccions per a ús estrictament privat.
2.3.1. Quan la finalitat de la reproducció no es correspongui als apartats

2.1 i 2.2 immediatament anteriors, sinó que la còpia d�un document o d�una obra
ja divulgats es demani  per a un ús estrictament privat de la persona usuària, no
és necessària l�autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual. 

2.3.2. Si se sol·licita la còpia d�un document o d�una obra no divulgats, és
necessària l�autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual.

2.4. Reproduccions com a conseqüència o per a constància en un procedi-
ment judicial

2.4.1. Així mateix, la reproducció, com a conseqüència o per a constància
en un procediment judicial, d�un document o d�una obra ja divulgats, no reque-
reix l�autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual. 

2.5. Reproduccions per a ús privat d�invidents
2.5.1. Els documents i les obres ja divulgats també es poden reproduir

sense autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual per a ús privat
d�invidents, sempre que la reproducció es faci mitjançant el sistema Braille o un
altre procediment específic i que les còpies no siguin objecte d�utilització lucra-
tiva. 

2.5.2  Si se sol·licita la còpia d�un document o d�una obra no divulgats,  és
necessària l�autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual.

3. Sistemes de reproducció 

Els sistemes de reproducció del Servei de Cultura són els següents:
3.1. Fotocòpia
Es pot fotocopiar el següent material:

Material imprès:
� Les obres de referència.
� Les monografies impreses posteriorment a l�any 1800.
� Les publicacions periòdiques posteriors a l�any 1920, que no estiguin

relligades.
� Les publicacions periòdiques de caràcter oficial.

Material no imprès:
Els documents i les obres l�estat de conservació dels quals, una vegada

valorat, ho permeti.
3.2. Digitalització
Les còpies digitalitzades es poden obtenir mitjançant una càmera digital o

bé un escàner. 

3.3. Còpies sonores i audiovisuals 
Es poden sol·licitar reproduccions amb els següents suports:
Àudio: CD
Audiovisual: VHS, DVD i  DVCam 
Les còpies seran fidels a l�estat de l�original tant pel que fa a la qualitat

sonora com a altres condicions tècniques.
3.4. Impressions d�ordinador
Informació accessible des dels terminals de lliure accés del Servei.

4. Tràmits per sol·licitar reproduccions

4.1.Per tramitar les reproduccions, el Servei té a disposició del públic
exemplars dels models dels annexos 1, 2 i 3. 

4.2.Tots els fulls s�han de formalitzar en tres exemplars i  lliurar a la per-
sona encarregada de la unitat  corresponent. 

4.3.Per a la reproducció d�un document o d�una obra, la persona interes-
sada n�ha de presentar la sol·licitud, segons el model de l�annex 1 d�aquest
Reglament i hi ha de fer constar clarament la finalitat de la reproducció. 

4.4.A més del model 1, si la finalitat és investigadora o per a ús privat, la
persona sol·licitant ha de presentar el full de l�annex 2.  

4.5.En el cas que la finalitat de la reproducció sigui per a ús col·lectiu i/o
lucratiu, la persona usuària ha de presentar els fulls de l�annex 1 i 3. 

4.6. La persona sol·licitant ha de presentar, si escau, a més, la documen-
tació que li requerirà el Servei. 

4.7. El Servei reproduirà els documents i les obres després del pagament
dels corresponents preus públics.

4.8.Cada unitat fixa els terminis de les reproduccions, d�acord amb el
volum respectiu de peticions.

4.9.Les sol·licituds s�atenen per rigorós ordre de recepció i les reproduc-
cions se serveixen en els terminis mínims imprescindibles.

4.10.El material reproduït es pot recollir personalment o a través d�un
missatger degudament acreditat (a càrrec del peticionari), en la data que indiqui
la unitat.

LEGISLACIÓ SUPLETÒRIA
En els aspectes no prevists en aquest Reglament regeixen  el Reglament

orgànic del Consell de Mallorca, aprovat definitivament pel Ple de dia 8 de març
de 2004 (BOIB núm. 38, de 16-03-2004);  la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú; la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, del dret a l�honor, a la intimi-
tat i a la pròpia imatge; la Llei orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de protec-
ció de dades de caràcter personal; el RD 1/1996, de 12 d�abril, pel qual s�apro-
va el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual; el RD 1434/1992, que des-
plega alguns articles de la Llei de propietat intel·lectual; la Llei 11/1986, de 20
de març, de patents d�invenció i models d�utilitat; la Llei 17/2001, de 7 de des-
embre, de marques; la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric
de les Illes Balears; la Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni històric espan-
yol i aquella altra normativa que hi sigui d�aplicació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogades totes les normes de rang igual o inferior en allò que con-

tradiguin o s�oposin a aquest Reglament, en especial el capítol IV del Reglament
de la Biblioteca Artesana del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple de 6 de maig
de 2002 (BOIB núm. 141, de 23 de novembre de 2002).

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entra en vigor a partir de la data de la publicació en el

BOIB i un cop transcorregut el termini que assenyala l�article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d�abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 11/1999, de 21 d�abril i la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

ANNEX 1. Sol·licitud per a la reproducció de documents o d�obres dels fons
del Servicio de Cultura del Consell de Mallorca

DADES PERSONALS:
COGNOMS:                                                               NOM:
ADREÇA:                                        LOCALITAT:                    CP:
TELÈFON:                                        A/E i/o fax:
DNI:

Actua en          (   ) Nom propi  (   ) Nom i representació de l�entitat: 
Nom:                                                                         NIF:
Adreça:                                                   Localitat:                      CP:
Telèfon:                                                        A/E i/o fax:
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RELACIÓ DEL MATERIAL DEL QUAL SOL·LICITA LA
REPRODUCCIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA FINALITAT D�ÚS:

Identificació del document o de l�obra a la unitat del Consell de Mallorca:
Núm. Registre:               Signatura:                Títol: .....................................
Autor: ...................................... Altres dades (minuts de gravació, etc.): ..........

DECLARACIÓ:
Sol·licit que es realitzin els treballs tècnics descrits anteriorment, declar

que conec la normativa sobre reprografia del Servei de Cultura, i em compro-
met a:

Obtenir els permisos necessaris dels titulars dels drets de propietat
intel·lectual, si escau, segons el model d�autorització del Servei de Cultura.

Respondre davant possibles titulars i terceres persones de qualsevol recla-
mació que pugui resultar de l�ús de les reproduccions, atès que els treballs tèc-
nics realitzats i l�obtenció d�una còpia de les imatges no impliquen cap cessió
de drets de propietat intel·lectual.

Facilitar un exemplar del resultat de l�explotació de la còpia obtinguda, si
és el cas,  a la unitat que n�ha procurat la reproducció.

Deixar constància de la procedència del document o de l�obra reproduïts,
en cas de fer-ne un ús públic.

Signatura (Nom i llinatges):

Data:

ANNEX 2. Declaració de finalitat investigadora / ús privat
Sol·licit que la unitat ............................................................ del Consell de

Mallorca realitzi la reproducció de les següents parts del document o de l�obra
del seu fons:

TÍTOL:
AUTOR:
ANY:
SIGNATURA:
PÀGINES/PARTS a reproduir:

Declar que la finalitat  de la reproducció obtinguda és:

A) PER A ÚS INVESTIGADOR ������.�������..�...
Manifest que no present l�autorització del/s propietari/s dels drets de pro-

pietat intel·lectual sobre aquest document o aquesta obra perquè l�ús que en faré
és exclusivament amb finalitats d�investigació, i en cap cas en realitzaré un ús
col·lectiu o lucratiu d�acord amb el que preveu l�art. 37 del RDL1/1996 de 12
d�abril, del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

B) PER A ÚS ESTRICTAMENT PRIVAT ��������� ��
Manifest que no present l�autorització del/s propietari/s dels drets de pro-

pietat intel·lectual sobre aquest document o aquesta obra perquè estan divulgats
i l�ús que en faré és estrictament privat, i en cap cas en realitzaré un ús col·lec-
tiu o lucratiu d�acord amb el que preveu l�art. 31.2  del RDL1/1996 de 12 d�a-
bril, del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

C) PER A ÚS  PRIVAT D�INVIDENTS ������������
Manifest que no present l�autorització del/s propietari/s dels drets de pro-

pietat intel·lectual sobre aquest document o aquesta obra perquè estan divulgats
i l�ús que en faré és privat, i en cap cas en realitzaré un ús lucratiu d�acord amb
el que preveu l�art. 31.3  del RDL1/1996 de 12 d�abril, del Text refós de la Llei
de propietat intel·lectual.

Em compromet també a lliurar la documentació acreditativa de l�ús que el
Servei de Cultura em sol·liciti.

Data:

Signatura:
Nom i llinatges:

DNI:

ANNEX 3. Autorització de reproducció i ús per part del/s titular/s dels drets de
propietat intel·lectual de documents o obres dels fons del Servei de Cultura del
Consell de Mallorca

TITULAR DELS DRETS:
COGNOMS:                                                                NOM:
ADREÇA:                                               LOCALITAT:                   CP:
TELÈFON:                                                    A/E i/o fax:

DNI:

Actua en     (   ) Nom propi   (   ) Nom i representació de l�entitat:
Nom:                                                                        NIF:
Adreça:                                                   Localitat:                  CP:
Telèfon:                                                     A/E i/o fax:

PERSONA FÍSICA O ENTITAT A QUÈ ATORGA L�AUTORITZACIÓ (i
acreditació de la representació,  si és el cas):
COGNOMS:                                                                NOM:
ADREÇA:                                                                   LOCALITAT:
TELÈFON:                                                                  A/E i/o fax:
DNI: 
NOM DE l�ENTITAT:                                                  CIF:

RELACIÓ DEL MATERIAL DEL QUAL AUTORITZA LA REPRODUCCIÓ
PER A UNA SOLA VEGADA , AMB LA SEGÜENT FINALITAT (explicació
de l�ús concret):

Identificació del document o de l�obra a la unitat del Consell de Mallorca:
Núm. Registre:                Signatura:                  Títol: .....................................
Autor: ..................  Altres dades (minuts d�enregistrament, etc.): ........����.

DECLARACIÓ 
Autoritz el Consell de Mallorca a facilitar a la persona sol·licitant esmentada en
aquest full una còpia del document o de  l�obra aquí referits, i declar:
Que, com a titular de drets d�autor, no reclamaré cap remuneració o compen-
sació al Consell de Mallorca en concepte de pagament per la còpia que la insti-
tució li posarà a l�abast com a resultat d�aquesta autorització, ni per l�ús poste-
rior que  en faci.

Que l�únic responsable de l�ús de la còpia realitzada a les unitats del servei de
Cultura del Consell de Mallorca és la persona que sol·licita l�autorització, per la
qual cosa alliber la institució de qualsevol responsabilitat legal pels treballs tèc-
nics realitzats i/o per facilitar l�esmentada còpia, i també de les possibles recla-
macions de tercers titulars de drets de propietat intel·lectual. 

Signatura/signatures del/s titular/s dels drets                Data: dia ....  / mes ..../
any..... 

(amb nom/s i llinatges)�.

El secretari general del Consell de Mallorca
Bartomeu Tous Aymar

Palma,  14 de juliol de 2005

� o �

Num. 13642
Aprovació definitiva de les bases reguladores de l�activitat de
patrocini a persones i entitats per part de l�Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca.

El Ple del Consell de Mallorca en sessió ordinària celebrada el dia 6 de
juny de 2005 aprovà inicialment les bases reguladores de l�activitat de patroci-
ni a persones i entitats per part de l�Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca.

Publicat el corresponent anunci en el  BOIB núm. 90 de dia 14 de juny, i
transcorregut el termini d�informació pública sense que s�hagi presentat cap
al·legació, s�entenen definitivament aprovades en els mateixos termes en que
foren aprovades inicialment. El text de les bases s�incorpora com a annex a
aquest edicte.

La qual cosa es fa pública i s�assenyala que contra el present acord es
podrà interposar, en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent al
de la present publicació, recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s�es-
timi procedent en dret.

El secretari general
Bartomeu Tous i Aymar

Palma, 21 de juliol de 2005 

ANNEX
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