
domicili indicat per la pròpia interessada, estant referit l’assumpte a qüestions
personals i/o familiars que poden afectar el dret fonamental de la intimitat de les
persones, d’acord amb l’art. 61 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic i
Procediment Administratiu Comú en concordança amb la Llei Orgànica 1/1996
de Protecció Jurídica del Menor, s’indica a la persona en la relació que segueix,
que pot acudir per ésser Degudament Notificada i Informada de la situació que
l’afecta, en relació al Servei Insular de Família Família, carrer de Vassallo núm.
33 B  de Maó, Horari dilluns a divendres de 8’00 a 15’00 h. en el termini màxim
de 10 dies des d’aquesta publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o
des del corresponent Edicte en el Tauler d’anuncis municipal.

Maó,  12 de novembre de 2009

El conseller executiu del Departament de Ciutadania i Família
Esteve Ferrer Panadès

Nº Exp Nom Llinatges DNI/NIF Municipi
DP-88/09 Onofre Fuster Aguiló Pollença (Mallorca)
12/07 Rubén Marí Carreras Maó
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Eivissa
Num. 26101

Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic de 23 de novembre de
2009 d’aprovació definitiva de la modificació puntual de les nor-
mes subsidiàries de planejament de Sant Josep de Sa Talaia,
relativa a les normes urbanístiques (PL-02/2009)

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Historicoartístic (CIOTUPHA), en sessió del dia 23 de novembre de 2009, en el
tràmit previst a l’article 132 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny,
Reglament de planejament urbanístic, aprovà definitivament la modificació
puntual de les Normes subsidiàries de planejament de Sant Josep de sa Talaia,
relativa a les normes urbanístiques (PL-02/2009).

De conformitat amb allò establert a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com a l’article 103 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en
relació amb l’article 134 del Reglament de planejament urbanístic, s’ha de
publicar.

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Historicoartístic, en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2009, va adop-
tar, entre d’altres, el següent

«ACORD

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT els següents apartats de la
modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del municipi de
Sant Josep de sa Talaia, relativa a les normes urbanístiques, en el tràmit previst
a l’article 132 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de planejament urbanístic, en relació amb l’article 1 de la Llei
9/1990, de 27 de juny, d’atribució de competències als consells insulars en matè-
ria d’urbanisme i habitabilitat:

- Deixar sense contingut l’apartat 1.3.3) Apartaments i estudis, del Capítol
I - Definicions generals, de les normes urbanístiques.

- Les lletres a) i b) de l’apartat 1.3.11) Parcel·la i façana mínimes, del
Capítol I - Definicions generals, de les normes urbanístiques.

- Afegir un subapartat al punt 8 i crear el 9, a l’apartat 2.6) Jerarquització
viària, del capítol II - Normes de planejament, de les normes urbanístiques.

- Afegir un nou paràgraf al final de l’apartat 3.1.4) Separacions entre blocs
i reculades en edificació oberta, del Capítol III - Normes generals d’edificació,
de les normes urbanístiques.

- La modificació dels apartats 4.1).3.3.2, 4.2).3.3.2, 4.3).3.3.2, 4.4).3.3.2,
4.5).3.3.2 i 4.6).3.3.2, del Capítol IV - Ordenances en sòl urbà, de les normes
urbanístiques, als efectes d’incloure el paràmetre de façana mínima aplicable a
cadascuna de les qualificacions.

SEGON.- DENEGAR l’aprovació definitiva, per motius de legalitat, dels
apartats de les normes urbanístiques que tot seguit s’esmenten, atès que no

encaixen dins dels supòsits prevists a la disposició addicional tercera de la Llei
14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial:

- La lletra c) de l’apartat 1.3.11) Parcel·la i façana mínimes, del Capítol I
- Definicions generals, de les normes urbanístiques.

- La modificació de l’apartat 1 Definició i l’apartat 4.1.3-, del punt 4.3).
Ordenança 3. Mixta en els nuclis (MC), del capítol IV - Ordenances en sòl urbà,
de les normes urbanístiques.

TERCER.- ORDENAR que es publiqui íntegrament en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears (BOIB) aquest acord, el contingut de les normes urbanísti-
ques de la present modificació puntual que han resultat aprovades definitiva-
ment, de conformitat amb allò establert a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, article 134 del Reglament de pla-
nejament urbanístic, en relació amb l’article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 

QUART.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Josep de
sa Talaia.»

La transcripció d’aquest acord es fa a reserva d’allò establert a l’article
27.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.

Contra l’esmentat acord, que exhaureix la via administrativa, es pot inter-
posar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb seu a Palma
(Mallorca), en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de
la publicació d’aquest acord al BOIB. Tot això de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va.

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

El vicepresident de la CIOTUPHA,
Miquel Ramon Juan

Eivissa, 23 de novembre de 2009

ANNEX: Text de la modificació de les normes urbanístiques aprovades
definitivament.

«CAPÍTOL I - DEFINICIONS GENERALS

Apartat 1.3.3) Apartaments i estudis.
Sense contingut.

Apartat 1.3.11) Parcel·la i façana mínimes.

a) Parcel·la mínima.
Menor superfície possible en què es pot edificar segons la zona.

b) Façana mínima.
Longitud mínima que ha de tenir el front de separació d’aquella amb

espais lliures públics o vials.

Aquesta longitud es mesurarà sobre l’alineació oficial. Quan una parcel·la
faci front a dos carrers, ambdós han de complir aquesta condició. En els fons de
sac s’admetrà una reducció màxima del trenta per cent (30 %) de l’amplada
mínima de la parcel·la.»

«CAPÍTOL II - NORMES DE PLANEJAMENT

Apartat 2.6). JERARQUITZACIÓ VIÀRIA
.../...
8.- Interseccions amb la xarxa viària.
.../...
- En la formació d’interseccions entre carrers, el radi de curvatura no serà

inferior a 3 metres en interseccions rectes i amb angle obtús i de 5 metres les
corresponents a angles aguts.

9.- La xarxa viària complirà les condicions de disseny establertes en el
planejament i en el Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament de supressió de barreres arquitectòniques, encara que quan de la car-
tografia de les NS no es pugui deduir un ample superior, s’adoptarà com a
amplària mínima de vial 9 metres.»
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«CAPÍTOL III - NORMES GENERALS D’EDIFICACIÓ

Apartat 3.1.4) Separacions entre blocs i reculades en edificació oberta.
.../...
En edificació aïllada, les plantes soterrani i semisoterrani hauran de guar-

dar la mateixa separació que les plantes superiors. S’exceptuen d’aquesta con-
dició les rampes d’accés, quan la planta soterrani es destini a aparcament de
vehicles, en una longitud horitzontal màxima de sis (6) metres.»

«CAPÍTOL IV - ORDENANCES EN SÒL URBÀ

4.1) ORDENANÇA 1. UNIFAMILIAR AÏLLADA (UA)
.../...
3. CONDICIONS DE VOLUM I HIGIÈNIQUES
.../...
3.2.- Parcel·la i façana mínimes.
En cada grau correspon a les superfícies següents:
UA 1: 4.000 m2 i 40 m
UA 2: 2.000 m2 i 25 m
UA 3: 1.000 m2 i 20 m
UA 4: 500 m2 i 10 m

4.2) ORDENANÇA 2. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR O COL·LECTI-
VA AÏLLADA O AGRUPADA (UAA).

.../...
3. CONDICIONS DE VOLUM I HIGIÈNIQUES
.../...
3.2.- Parcel·la i façana mínimes.
S’especifica que les parcel·les i façanes mínimes en aquesta tipologia

seran les següents:
UAA 1: 2.000 m2 i 25 m
UAA 2: 1.000 m2 i 20 m
UAA 3: 500 m2 i 10 m

4.3) ORDENANÇA 3. MIXTA EN ELS NUCLIS (MC)
.../...
3. CONDICIONS DE VOLUM I HIGIÈNIQUES
…/…
3.2.- Parcel·la i façana mínimes.
MC.1: L’existent. En cas de nova parcel·lació 500 m2 i 10 m de façana

mínima a vial.
MC.2: 500 m2 i 10 m.

4.4) ORDENANÇA 4. ORDENANÇA TURISTICOHOTELERA (TH).
.../...
3. CONDICIONS DE VOLUM I HIGIÈNIQUES
…/…
3.2.- Parcel·la i façana mínimes. 
500 m2 i 10 m, s’aplicarà la condició 3.2 de l’ORD.2.

4.5) ORDENANCES. INDÚSTRIA I MAGATZEMS. IJ i IA
.../...
3. CONDICIONS DE VOLUM
.../...
3.2.- Parcel·la i façana mínimes.
En grau 1r (IJ): 1.000 m2 i 20 m
En grau 2n (IA): 1.500 m2 i 20 m

4.6) ORDENANÇA 6. EQUIPAMENTS (EQ).
.../...
3. CONDICIONS DE VOLUM I HIGIÈNIQUES
…/…
3.2.- Parcel·la i façana mínimes.
500 m2 i 10 m»

— o —

Num. 26202
Notificació de les resolucions dels expedients sancionadors per
infracció de la normativa en matèria de pesca 1/2009, 7/2009,
8/2009.

Atès que no ha estat possible notificar les resolucions dels expedients san-
cionadors per infracció a la normativa de pesca, Llei 3/2001, de 26 de març, de
pesca marítima l’estat, d’acord amb el que es determina a l’article 59.5 de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, es notifica als interessats que s’assenya-
la que s’ha dictat resolució dels expedients sancionadors que seguidament s’in-
diquen.

Així mateix es comunica que contra aquesta resolució , que no esgota la
via administrativa podeu interposar davant la Comissió de Govern del Consell
Insular d’Eivissa el recurs d’alçada previst en els articles 114 i següents de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, en el termini d’un mes des de l’en-
demà de la seua notificació, tot això en virtut del que disposen els articles 22.2
de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de consells insulars i 147 del Reglament
Orgànic del Consell Insular d’Eivissa. El recurs haurà de resoldre’s en el termi-
ni de tres mesos, transcorreguts els quals s’entendrà desestimat, i quedarà ober-
ta la via contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es conside-
ri pertinent.

La sanció imposada s’haurà de fer efectiva dins del període voluntari esta-
blert a l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en
els següents terminis:

a) Els deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

b) Els deutes notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data
de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no
fos hàbil l’immediat següent.

L’import de la multa, s’haurà de pagar, tot indicant la següent referència
Expedient sancionador ES —/—-PESCA, en qualsevol de les oficines bancàries
de Sa Nostra núm. de compte 2051-0028-24-1032389545, o bé a la Tresoreria
del Consell Insular d’Eivissa (av. d’Espanya, 49 d’Eivissa) mitjançant diners de
curs legal o xec conformat nominatiu a favor del Consell Insular d’Eivissa.

Transcorreguts els esmentat terminis sense haver fet efectiu l’import de la
sanció imposada, es procedirà a la seua exacció per la via de constrenyiment
sobre el patrimoni de l’obligat al pagament.

La qual cosa us notific per al vostre coneixement i efectes oportuns.

Tomàs Mendez Reyes
Secretari del Consell Executiu

Eivissa, 12 de novembre de 2009 

Annex 

Núm. d’expedient: 1/09
Infractor: Cándido Gonzalez Roldan DNI: 41430015T
Data resolució: 9 d’octubre .
Resolució:
Multa de 301 euros (tres-cents un euros), per la comissió d’una infracció de caràcter greu
tipificada a l’article 96.1 f) de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de
l’Estat, en relació amb l’article 12 j) del Decret 69/1999, de 4 de juny, pel qual es regula
la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag Balear, consistent en
pescar a l’interior d’instal·lacions portuàries.
Darrer domicili: can Nadal 29, Santa Eulària des Riu.

Núm. d’expedient: 7/2009
Infractor: Juan Tur Roselló DNI 41435489T
Data de resolució: 9 d’octubre de 2009.
Resolució:
Multa de 301 euros (tres-cents un euros), en concepte de sanció principal per la comissió
d’una infracció de caràcter greu tipificada a  l’article 96.3b de la Llei 3/2001, de 26 de
març, de pesca marítima de l’Estat, en relació amb l’article 12d del Decret 69/1999, de 4
de juny, pel qual es regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arx-
ipèlag Balear, consistent en pescar amb rodets elèctrics en aïgues interiors
Darrer domicili: can Sandic núm 64, 1r, Jesús.

Núm. d’expedient: 8/2009
Infractor: Francisco Llobet Farre DNI 41433590X
Data de resolució: 9 d’octubre de 2009.
Resolució:
Multa de 301 euros (tres-cents un euros), en concepte de sanció principal per la comissió
d’una infracció de caràcter greu tipificada a  l’article 96.3b de la Llei 3/2001, de 26 de
març, de Pesca Marítima de l’Estat, en relació amb l’article 12d del Decret 69/1999, pel
qual es regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear,
consistent en pescar amb rodets elèctrics en aigües interiors.
Darrer domicili: casa Juan, Santa Eulària des Riu.
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