
164 7188513DD4778N0001IE Gurami Perla, SL 31059,85 4868,05 35927,91
165 7188514DD4778N0001JE Nieto Fernandez Antonio 21582,62 3382,68 24965,30
166 7188515DD4778N0001EE Bresser Franz Joseph 20315,43 3184,08 23499,51
167 7188516DD4778N0001SE Leidl Kirsten Maike 17147,48 2687,56 19835,04
168 7188517DD4778N0001ZE Ash Margaret 18541,38 2906,03 21447,40
169 7188518DD4778N0001UE Ash Margaret 19048,25 2985,47 22033,72
170 7188519DD4778N0001HE Rentar Chalet, SL 36583,20 5733,73 42316,93
171 7188521DD4778N0001UE Leahy Stephen Francis 17147,48 2687,56 19835,04
172 7188522DD4778S0001HA Kerbey John Spencer 17147,48 2687,56 19835,04
173 7188523DD4778S0001WA Urbanizadora del Puerto SA 12005,79 1881,70 13887,48
174 7188527DD4778N0001GE Melkman Martyntje 16513,89 2588,26 19102,14
175 7188528DD4778N0001QE Pujol Ferragut Francisca 15880,29 2488,95 18369,25
176 7188529DD4778N0001PE Melkman Martyntje 17781,07 2786,86 20567,93
177 7188530DD4778N0001GE Melkman Nicolas 15880,29 2488,95 18369,25
178 7188531DD4778N0001QE Etzold Wilhelm F M 18414,66 2886,17 21300,83
179 7188532DD4778N0001PE Zadder International,Sl 19969,84 3129,91 23099,75
180 7188533DD4779S0001LT Sa Roqueta SA 19048,25 2985,47 22033,72
181 7188534DD4779S0001TT Carstensen Matthias Werner 18161,22 2846,44 21007,67
182 7188535DD4779S0001FT Gerke Hermann Josef 27120,21 4250,59 31370,80
183 7188536DD4779S0001MT Drettmann Dierk 16919,38 2651,81 19571,19
184 7188537DD4779S0001OT Becker Ursula 22507,66 3527,67 26035,33
185 7188538DD4779S0001KT Gratrax, SL 17147,48 2687,56 19835,04
186 7188539DD4779S0001RT Boogaard Dieter Ronald 32064,10 5025,45 37089,55
187 7188540DD4779S0001OT Drettmann Dierk 17172,82 2691,53 19864,35
188 7188541DD4779S0001KT Riehemann Heinrich Werner 24750,57 3879,20 28629,77
189 7188542DD4779S0001RT Richards Michael Bernanrd 19301,69 3025,19 22326,88

3994696,20 626095,81 4620792,01

4t.- Notificar aquestes quotes als interessats.

No obstant això els interessats podran abonar el total de quota o bé  domiciliar els requeriments de pagament restants, que seran cada un d’ells del 25% de
la quota, girats en funció de la part d’obra de la qual s’anticipi la seva execució.

5è.- Publicar aquest acord en el BOIB amb menció dels recursos pertinents,  a un dels diaris de major difusió i notificar personalment a cada un dels inte-
ressats.’

L’esmentat ACORD, es sotmet a INFORMACIÓ PÚBLICA per un termini de TRENTA DIES HÀBILS comptadors des de l’endemà de la publicació del pre-
sent Edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, termini durant el qual tot aquell que estigui interessat podrà examinar l’esmentat expedient i podrà pre-
sentar quants suggeriments i al·legacions que consideri oportunes.

Andratx, a 29 de març de 2010.
El Regidor d’Urbanisme, Epifanio Mendez.

— o —

Ajuntament de Binissalem
Num. 7726

Transcorregut el termini d’exposició pública de la modificació de l’ ‘ORDENANÇA MUNICIPAL DE PUBLICITAT DINÀMICA’, sense que s’hagi pre-
sentat cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’ha transformat en definitiu i es transcriu a continuació el text íntegre de l’esmentada modificació, tot això en
compliment de l’establert a l’article 103 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal i de règim local de les Illes Balears, entrant en vigor una vegada trans-
corregut el termini previst a l’article 113 de l’esmentada Llei.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE PUBLICITAT DINÀMICA

‘...’.
Article 4 – Llicència publicitat dinàmica

Les activitats de publicitat dinàmica estan subjectes a la presentació d’una declaració responsable per a la instal·lació inicial, subscrita per l’interessat en la
que manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i
que es compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a l’activitat. 

‘...’.

Annex 1

ANNEX 1 – MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

DECLARANT: 

Nom i cognoms:
NIF:
Adreça a efectes de notificacions:
Codi Postal: 
Localitat / Municipi: 
Província:
Telèfon: 
Fax: 
Adreça electrònica:

EN REPRESENTACIÓ DE (EN EL SEU CAS): 

Nom i cognoms / Raó social:
NIF/CIF:
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Telèfon: 
Fax: 
Adreça electrònica:

DADES DE L’ESTABLIMENT / DEL LLOC ON ES PRETÉN REA-
LITZAR L’ACTIVITAT: 

Nom:
Adreça:
Codi postal: 
Localitat / Municipi: 
Província:
Telèfon: 
Fax: 
Adreça electrònica:

De conformitat amb l’Ordenança relativa a la protecció de l’atmosfera
davant la contaminació per renous i vibracions, per la qual s’estableix el proce-
diment de declaració responsable per a ......... [especificar activitat de prestació
de serveis que es pretén realitzar], 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

-Que les dades contingudes en aquest document són certes.
-Que compleixo amb els requisits establerts a la normativa vigent d’apli-

cació per accedir .........[especificar activitat de prestació de serveis que es pre-
tén realitzar].

-Que disposo de tota la documentació que així ho acredita. 
-Que em comprometo a mantenir el seu compliment durant tot el període

de temps inherent a l’activitat. 

I per tal que així consti davant aquest Ajuntament a l’efecte de .........
[especificar activitat de prestació de serveis que es pretén realitzar] realitzo la
present declaració responsable. 

.........................., ......... de ......... de 20.........

[signatura] 

DESTINACIÓ: Ajuntament de Binissalem

Totes les dades queden protegides d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment
l’article 10 (‘El responsable del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase
del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret profes-
sional pel que a les dades i al deure de conservar-les’).

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 30 de març de 2010.
El Batle, Jeroni Salom Munar.

— o —

Num. 7729
Transcorregut el termini d’exposició pública de la modificació de l’

‘ORDENANÇA RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE L’ATMOSFERA
DAVANT LA CONTAMINACIÓ PER RENOUS I VIBRACIONS’, sense que
s’hagi presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’ha transformat en
definitiu i es transcriu a continuació el text íntegre de l’esmentada modificació,
tot això en compliment de l’establert a l’article 103 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre Municipal i de règim local de les Illes Balears, entrant en vigor una
vegada transcorregut el termini previst a l’article 113 de l’esmentada Llei.

ORDENANÇA RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE L’ATMOSFERA
DAVANT LA CONTAMINACIÓ PER RENOUS I VIBRACIONS

‘...’.
Article 39 – Llicència per a activitats musicals

Per la instal·lació d’una activitat amb equip de música, que es dediqui a
activitats musicals o que disposi d’equips de música per ambientació musical,
serà necessària la presentació d’una declaració responsable (annex 1) per a la
instal·lació inicial, subscrita per l’interessat i en la que manifesti, sota la seva
responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a la normativa vigent,
que disposa de la documentació que així ho acredita que es compromet a man-
tenir el seu compliment durant el període de temps inherent a l’activitat.

Article 40 – Llicència per a activitats industrials.

Per la instal·lació d’una activitat industrial serà necessària la presentació

d’una declaració responsable per a la instal·lació inicial, subscrita per l’interes-
sat i en la que manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els
requisits establerts a la normativa vigent, que disposa de la documentació que
així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el perí-
ode de temps inherent a l’activitat.

‘...’.

Annex 1

ANNEX 1 – MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

DECLARANT: 

Nom i cognoms:
NIF:
Adreça a efectes de notificacions:
Codi Postal: 
Localitat / Municipi: 
Província:
Telèfon: 
Fax: 
Adreça electrònica:

EN REPRESENTACIÓ DE (EN EL SEU CAS): 

Nom i cognoms / Raó social:
NIF/CIF:
Telèfon: 
Fax: 
Adreça electrònica:

DADES DE L’ESTABLIMENT / DEL LLOC ON ES PRETÉN REA-
LITZAR L’ACTIVITAT: 

Nom:
Adreça:
Codi postal: 
Localitat / Municipi: 
Província:
Telèfon: 
Fax: 
Adreça electrònica:

De conformitat amb l’Ordenança relativa a la protecció de l’atmosfera
davant la contaminació per renous i vibracions, per la qual s’estableix el proce-
diment de declaració responsable per a ......... [especificar activitat de prestació
de serveis que es pretén realitzar], 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

-Que les dades contingudes en aquest document són certes.
-Que compleixo amb els requisits establerts a la normativa vigent d’apli-

cació per accedir .........[especificar activitat de prestació de serveis que es pre-
tén realitzar].

-Que disposo de tota la documentació que així ho acredita. 
-Que em comprometo a mantenir el seu compliment durant tot el període

de temps inherent a l’activitat. 

I per tal que així consti davant aquest Ajuntament a l’efecte de .........
[especificar activitat de prestació de serveis que es pretén realitzar] realitzo la
present declaració responsable. 

.........................., ......... de ......... de 20.........

[signatura] 

DESTINACIÓ: Ajuntament de Binissalem

Totes les dades queden protegides d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment
l’article 10 (‘El responsable del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase
del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret profes-
sional pel que a les dades i al deure de conservar-les’).

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 30 de març de 2010.
El Batle, Jeroni Salom Munar.

— o —
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