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· TERME MUNICIPAL: Maó
· PROMOTOR: Juan Mora, S.A.
· ASSUMPTE: Declaració d’interès general per a l’ampliació de la xarxa

elèctrica de baixa tensió a Forma Nou, núm. 33, (Finca registral 15.973)

Les persones interessades podran examinar l’esmentat expedient durant el
termini de quinze dies, comptadors des del següent al de la publicació d’aquest
anunci en el BOCAIB, a les dependències administratives del Consell Insular de
Menorca, camí des Castell núm. 28 de Maó (Menorca), i durant el mateix termini
podran efectuar les al·legacions que considerin pertinents.

Maó, 4 d’octubre de 2001.
LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ INSULAR D’URBANISME DE

MENORCA,
Maria Lluïsa Dubon Pretus

— o —-

Secció IV - Administració Municipal

Ajuntament de Palma de Mallorca
Núm. 20502

 L’Il.lm. Sr. Batlle mitjançant decret núm 12204 de dia 11 d’octubre  del
2001 ha adoptat la següent resolució:

1r Establir els terminis per a la renovació anual del distintiu de residents a
zona ORA per a l’any 2002 següents:

a) des del dia 22 d’octubre fins a 30 de novembre per a tots els sectors.
b) des del 3 de desembre fins dia 15 de gener del 2002  per al sector 1-1,

sector 1-2 i sector 1-3.
c) des de dia 16 de gener fins dia 28 del mes de febrer del 2002 per al sector

2-2, sector 2-3 i sector 2-4.
2n R E Q U I S I T S :
1. Presentar la corresponent instància (se’n facilitarà l’imprès a l’Oficina

de l’ORA).
2. Exhibir el DNI, el permís de conduir i el permís de circulació del vehicle

únicament si s’ha produït variació a la documentació respecte de l’any 2001 i
s’han de presentar les fotocòpies pertinents.

3. Estar empadronat en zona ORA.
4. No haver-hi ordre de precinte del vehicle.
5. Satisfer la tarifa de 3.875 Pta. (Any 2001) o 23’29 euros (any 2002)pre-

vistos a la corresponent Ordenança reguladora de la taxa per a l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals  (Concepte
316.00)

3r Lloc: Oficina de l’ORA Av. Sant Ferran (edifici Policia Local) de 9 a 14
hores, de dilluns a divendres.

4t La validesa dels distintius de residents corresponents a l’any 2001 queda
prorrogada fins que acabi el termini per a la renovació del seu sector establerts
al punt 1r.

Cosa que es publica per al general coneixement de conformitat amb el que
disposa l’article 59 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. 0

Palma, 15 d’octubre del 2001
EL BATLLE
Sgt. Joan Fageda Aubert.

— o —-

Núm. 20503
 L’Il.lm. Sr. Batlle mitjançant decret núm 12192 de dia 11 d’octubre  del

2001 ha adoptat la següent resolució:
1r  Establir el termini per a l’obtenció del distintiu de residents a zona ORA

afectats per l’ampliació del sector 2-2 a les dues voraries del C/ Aragó, fins a la
confluència amb el carrer Balmes/Luca de Tena des del dia 18 d’octubre fins dia
31 d’octubre.

2n R E Q U I S I T S :
1. Presentar la corresponent instància (se’n facilitarà l’imprès a l’Oficina

de l’ORA).
2. Exhibir el DNI, el permís de conduir i el permís de circulació del vehicle

i aportar fotocòpia d’aquests documents.
3. Estar empadronat en zona ORA.
4. No haver-hi ordre de precinte del vehicle.
5. Satisfer la quantia 938 Ptes. prevista a la corresponent Ordenança

reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les
vies públiques municipals  (Concepte 316.00)

3r Lloc:  Oficina de l’ORA Av. Sant Ferran (edifici Policia Local) de 9 a
14 hores, de dilluns a divendres.

Cosa que es publica per al general coneixement de conformitat amb el que
disposa l’article 59 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Palma, 15 d’octubre del 2001
EL BATLLE
Sgt. Joan Fageda Aubert.

— o —-

Ajuntament de Binissalem
Núm. 20461

Transcorregut el termini d’exposició pública de la modificació de
l’Ordenança Reguladora de l’Estacionament de Vehicles a la Via Pública, 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 70.2 de la LRBL, entrant en vigor
una vegada transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril.

“MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
DE L’ ESTACIONAMENT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA

ANNEX
IMPORT DE LES MULTES-SANCIÓ
De les infraccions a l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Estacionament

de Vehicles a les Vies Urbanes.
OM-131295-1 Estacionar un vehicle dins una via, davant un accés reservat

(Gual permanent). : 7.500 .-
OM-131295-2 Estacionar un vehicle dins una via, davant un accés reservat

per vehicles d’urgència (Gual permanent). : 10.000.-
OM-131295-3 Estacionar un vehicle en sentit contrari a la circulació, dins

una via de sentit únic. : 10.000.-
OM-131295-4 Estacionar un vehicle a l’interior del recinte reservat pel

Mercat Municipal. : 5.000.-
OM-131295-8 Abandonar un vehicle dins una via pública per temps

indefinit. : 35.000.-“

El que es fa públic pel general coneixement.

Binissalem, 3 d’octubre de 2001.
EL BATLE, Signat, Miquel Nadal Moyà.

— o —-

Ajuntament de Búger
Núm. 20165

Fent ús de les atribucions conferides per la legislació de règim local, i per
absència del terme municipal durant el període que es ressenya; conformement
el previst a l’article 47 del R.D.: 2568/1986 de 28 de novembre, s’ha decretat la
delegació de les funcions de la Batlia de l’Ajuntament de Búger en la persona del
Sr. Pere Perelló Amengual, Tinent-

Batle 1r d’aquest consistori, des del dia 9 al 13 d’Octubre de 2001, tots dos
inclosos.

Aquest decret entrarà en vigor a l’endemà de la seva data i es donarà compte
del seu contingut a ple en la primera sessió que se celebri, i es publicarà
adequadament al tauler d’Edictes de la corporació i al BOIB.

Búger, 5 d’Octubre de 2001.
El Batle.- Sgt: Miquel Amengual.

— o —-

Ajuntament de Calvià
Núm. 19791

 Intentada sin efecto las notificaciones, por correo certificado con acuse de
recibo,  por ignorarse el domicilio o no haberse encontrado en el mismo los
interesados que se relacionan, se procede en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 59.4, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -
BOE de 27 de noviembre- a la publicación en el Boletín de las Islas Baleares de
la presente resolución:

En relación a los expedientes sancionadores abajo relacionados y en uso de
la facultad conferida por el art. 68.2 del RDL 339/90 de 2 de marzo, sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, esta Alcaldía RESUELVE:


