
El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General
d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 38.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan
no s'hagi resolt 

ni notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà
de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa admi-
nistrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directa-
ment recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article abans esmentat i els
45 i següents de la Llei 

29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos
comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificació, tot això sense perjudici
de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent. 

Palma, 6 de febrer del 2003 
El Batle

…………………………………….
Por no haberse podido efectuar la preceptiva notificación a la persona que

a continuación se relaciona, por el presente Edicto  se le notifica que en relación
al expediente que se tramita en el Negociado de Sanidad, como consecuencia de
anomalías sanitarias en un patio ubicado en la calle Eusebio Estada nº 38, de
esta ciudad; mediante Decreto nº 13963 de fecha 13 de noviembre del 2002 ha
acordado:

1º.- Ordenar al Sr. Lorenzo Pons Monjo, con D.N.I.: 41030513-C, pro-
pietario del patio ubicado en la calle Eusebio Estada nº 38, de esta Ciudad, que
en el plazo de quince días contados a partir de la recepción de la notificación del
presente Decreto, procediera a realizar la limpieza y saneamiento, para eliminar
las anomalías sanitarias comprobadas.

2.- Apercibir al Sr. Lorenzo Pons Monjo, en el caso que no cumpla lo que
se le ha ordenado, en el plazo señalado, de la ejecución subsidiaria por parte de
este Excmo. Ayuntamiento, siendo los gastos a cargo del denunciado y siendo
responsable de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

3.- Comunicar por escrito a este Ayuntamiento la fecha de subsanación de
las deficiencias observadas, al objeto de la oportuna comprobación.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede presen-
tar recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con
el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, según la
redacción de la Ley 4/99, de 13 de enero. El plazo para interponerlo es de un
mes contado desde el día siguiente de recibir esta notificación. En este caso no
se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que no se haya
resuelto el de reposición..

El recurso de reposición potestativo se tendrá que presentar en el Registro
General de este Ayuntamiento o en las dependencias a las que se refiere el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, antes nombrada, y se entenderá
desestimado cuando no se haya resuelto ni notificado la resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente de su interposición, y en este caso que-
dará expedita la vía contenciosa administrativa.

Si no se utiliza el recurso potestativo de reposición, se puede interponer
directamente recurso contencioso administrativo, de acuerdo con el artículo
antes nombrado y el 45 y siguientes de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contenciosa administrativa, ante el Juzgado Contencioso
Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de reci-
bir esta notificación, todo esto sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción
que se considere pertinente.

Palma, 25 de marzo del 2003 
El Alcalde, 

— o —

Ajuntament d'Alaró
Num. 8471

Aprovació inicial Pressupost General i Plantilla de personal per a l’any
2003

D'acord amb allò que disposen els arts. 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i art. 150,1 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, es troba de manifest al públic,
als efectes de reclamacions, el Pressupost General, la Plantilla de personal i la
Relació de llocs de treball, d'aquesta entitat per a l’any 2003, aprovats inicial-
ment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 24 d’abril de 2003.

Els interessats legitimats segons allò que disposa l'art. 151,1 de la Llei
39/1988, i pels motius taxativament enumerats en el núm. 2 de dit article,
podran presentar reclamacions amb subjecció als següents tràmits:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies comp-
tadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.  

b) Oficina de presentació: Registre General, Oficines Municipals, Pl.
de la Vila, núm. 17, de dilluns a divendres, de 8 a 14'30 h.

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament.
d) El Pressupost i la Plantilla de personal es consideraran definitiva-

ment aprovats si durant el termini abans esmentat no es presenten reclamacions.

Alaró, 25 d’abril de 2003.
El Batle,
Josep Gomila i Benejam

— o —

Ajuntament d'Alcúdia
Num. 7889

Aprovat inicialment el Pressupost General de l’exercici de 2.003 com-
prensiu dels pressuposts: de la pròpia Corporació, del Patronat d’Esports,
Patronat Municipal de Música, Patronat d’Alcúdia Ràdio i la previsió de l’em-
presa EMSA, S.A., així com les bases d’execució i plantilla de personal, pel pre-
sent queda exposat al públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament, per un termi-
ni de quinze dies a partir del següent a la publicació al BOIB, a fi de que puguin
ésser examinats i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Cas de que
no es presentin reclamacions dins l’esmentat termini, el pressupost es conside-
rarà definitivament aprovat.

Alcudia, 16 d’abril de 2003.
El secretari,
Sgt. Josep Munar Fiol

— o —

Ajuntament de Binissalem
Num. 8030

Transcorregut el termini d’exposició pública de l’”ORDENANÇA
REGULADORA DE LA NETEJA DE LES VIES PUBLIQUES,
INSTAL.LACIONS PUBLIQUES I DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS
URBANS O MUNICIPALS”, sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’a-
cord d’aprovació inicial s’ha transformat en definitiu i es transcriu a continua-
ció el text íntegre de l’esmentada Ordenança, tot això en compliment de l’esta-
blert 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.

CAPÍTOL 1.- Disposicions Generals

Art. 1.- Aquesta ordenança presenta com a objectiu regular, partint de la
competència municipal, les següents activitats:

Neteja de les vies públiques.
Instal·lacions públiques
Recollida de residus urbans o municipals; utilització de recipients.
Recollides especials de productes diversos.

Art. 2.- En els casos no regulats en aquesta ordenança, però que per les
seves característiques o circumstàncies puguin estar compresos en el seu àmbit
d’aplicació, s’hi aplicaran per analogia les normes d’aquesta que tenguin simi-
litud amb el cas vist.

Els casos esmentats a l’article 1 que no es desenvolupin en aquesta orde-
nança serviran com a base de regulació futura.
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CAPÍTOL 2.- Vies públiques i instal·lacions públiques.

Art. 3.- La neteja de la xarxa viària pública i instal·lacions públiques
(carrers, places, tant  de trànsit rodat com de vianants,) i la recollida dels resi-
dus procedents d’aquest seran efectuades pel servei de neteja o entitat autorit-
zada amb la freqüència que es consideri convenient per a l’adequada prestació
del servei.

La neteja viària que facin els veïns davant la seva façana serà sempre
recomanable per mantenir el poble net.

Art 4.- La neteja de les vies, zones comunes, zones verdes, solars, etc. de
domini particular, s’haurà de fer per la propietat, la qual haurà de seguir les
directrius que dicti el servei de neteja per tal d’aconseguir uns nivells adequats.

Tot i això, si per qualsevol causa la neteja d’algunes d’aquestes vies o
zones particulars es deixa per als serveis municipals o entitat autoritzada, la pro-
pietat estarà obligada a pagar la taxa que estableixi l’ordenança fiscal pertinent
o les despeses sobrevingudes.

Art. 5.- Les voravies i la resta de la xarxa viària publica tendran el tracta-
ment previst en l’art. 3. Tot i això es prega la col·laboració dels ciutadans per tal
que netegin els trams de voravia situats davant el seu habitatge i que dipositin
els residus obtinguts  dins bosses o poals de fems

Art. 6.- Les operacions de neteja a les quals fa referència l’art. 4 s’hauran
d’efectuar atenent les directrius que l’autoritat municipal estableixi, per tal de
coordinar aquestes amb el servei de recollida de residus urbans o municipals.

Art. 7.- No és permès tirar a la via pública cap tipus de residus (papers,
plàstics, xiclets, llaunes…) aquests, s'han de dipositar a les papereres
instal·lades per a tal finalitat. Tampoc no es poden tirar cap tipus de residus dels
balcons, terrasses o finestres i dels vehicles tant si estan en marxa com aturats.

No és permès col·locar cartells de publicitat a la via pública, si no és en
els espais especialment habilitats per a publicitat,  i molt especialment en els
arbres, façanes, contenidors i papereres.

La propaganda manual i el repartiment domiciliari de publicitat es regirà
per la vigent Ordenança Municipal de Publicitat Dinàmica

Art. 8.- No es pot dur a terme cap activitat que pugui embrutar les vies
públiques, i de forma especial, l’elaboració de formigó o similars,  rentar i nete-
jar els vehicles o arreglar-los, ni pel personal dels tallers o de les obres, ni pels
particulars, ni tampoc manipular o seleccionar els residus sòlids urbans. 

Especialment es prohibeix vessar, damunt la calçada o voravies, l’aigua
procedent d’aparells de refrigeració. No és permès tirar a la via pública els resi-
dus resultants de podar o netejar jardins, patis o terrasses; aquestes no es podran
dipositar als contenidors sinó que s’hauran de portar al Punt Verd; si n’hi ha
poca quantitat és suggereix que es dipositin dins bosses de plàstic ben fermades,
i el servei de recollida de fems procedirà a la seva recollida.

Art.9.- La neteja dels mostradors, portes, o cortines dels establiments
comercials es durà a  terme de manera que després quedi neta la via pública.

Art. 10.- Els propietaris i conductors dels vehicles que transportin terra,
enderrocs, materials polsegosos, formigó, asfalt o qualsevol altra matèria que
quan es vessi embruti la via pública i/o que, com a resultat pugui ocasionar
danys a terceres persones, hauran de prendre totes les mesures necessàries per
tal d’evitar-los.

Abans de sortir de les obres situades dins el cas urbà s’hauran de rentar els
baixos i les rodes dels vehicles per tal d’evitar que embrutin les vies públiques.
Les empreses constructores i els propietaris dels vehicles seran els responsables
de complir o de fer complir el que determina aquest article.

Art. 11.-  Les persones encarregades o concessionàries de quioscos,  para-
des a la via pública i els propietaris de cafès, bars i establiments anàlegs, que l'o-
cupin amb taules, cadires, estan obligades a mantenir net l’espai on es desenvo-
lupa la seva activitat i els seus voltants durant l’horari en què aquesta es dugui
a terme, i a deixar-lo tal i com l’hagin trobat, un cop finalitzada.

També hi resta obligada la gent que realitzi activitats als mercats munici-
pals. Aquests hauran de deixar les deixalles dins bosses i els cartons fermats per
facilitar la recollida al personal de neteja. 

Els propietaris de cafès, bars i establiments anàlegs no podran en cap cas
emmagatzemar les taules i cadires en la via pública. S’exceptua d’aquesta pro-
hibició,  l’emmgatzement  durant els dies de festes patronals o Des Vermar 

Les taules, una vegada emprades pels usuaris, hauran de quedar-se nete-
jades i lliures dels estris i objectes propis de l’activitat (tassons, plats, torcabo-
ques, botelles, diaris o revistes, etc)

Les taules hauran de disposar de cendrers, els quals s’hauran de netejar
després d'ésser utilitzats. Els propietaris dels bars o establiments anàlegs que
ocupin la via pública hauran de tenir les taules i cadires ben disposades i orde-
nades.

Els seus titulars, i també els titulars d’establiments comercials caracterit-
zats per la venda d’articles les característiques dels quals siguin susceptibles de
produir deixalles o residus no desitjats, hauran d’instal·lar pel seu compte i
càrrec les papereres necessàries a la seva façana exterior.  L’Ajuntament  n’in-
dicarà el tipus, seguint les directrius o suggeriments dels serveis municipals de
neteja. La recollida dels residus dipositats en aquestes papereres anirà a càrrec
del servei de neteja o entitat autoritzada.

Art. 12.- Les persones o entitats que realitzin, prèvia autorització munici-
pal,  petites obres a la via pública amb motiu de canalitzacions, tapat de cales,
etc. hauran de retirar la runa i els enderrocs en el termini de les 48 hores
següents a la finalització dels treballs; mentrestant els hauran de deixar total-
ment senyalitzats i degudament disposats en saques o contenidors destinats a
aquesta finalitat concreta, per tal de no entrebancar la circulació ni de vianants
ni de vehicles. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’han retirat, el servei
de neteja o personal autoritzat procedirà a la seva recollida i transport, i es pas-
sarà el càrrec corresponent a l’interessat, això independentment de les sancions
que pugui provocar.  Si el termini no és suficient el peticionari ho farà saber al
servei en un termini màxim de 48 hores.

A les obres on es produeixin quantitat d’enderrocs superiors a 1 m3, les
empreses hauran d’utilitzar –per al seu emmagatzement a la via pública- conte-
nidors adequats i amb sistema de tancament per tal que no vegin els materials
emmagatzemats.  Els esmentats contenidors no podran ser utilitzats per diposi-
tar-hi productes o residus que es puguin descompondre o causar males olors.
Haurà de figurar obligatòriament en el contenidor o sacs d’obra la identificació
de l’empresa transportadora.

Els promotors i/o constructors hauran d’ubicar els materials de construc-
ció, als llocs autoritzats en el moment de la sol·licitud  d’ocupació. Aquests
materials hauran d'estar disposats de tal forma que els fenòmens atmosfèrics o
altres circumstàncies no puguin escampar-los. 

Les activitats pròpies dels mestres d’obra que tenguin incidència a la via
pública (transports, restauració o acabaments de façanes, reparació de teulades,
o similars) s’hauran de fer de la forma més ràpida possible i posant les mesures
necessàries per evitar la brutícia a la via pública.

En tot cas i en tots els supòsits, una vegada finalitzada l’activitat es dei-
xarà la via pública en les mateixes condicions anteriors a l'ocupació i/o activi-
tat.

Art. 13.- Acabada la càrrega i descàrrega de qualsevol vehicle, el personal
d’aquest haurà de netejar les voravies i calçades  que hagi embrutat durant l’o-
peració i haurà de retirar de la via pública els residus abocats.

Els propietaris dels vehicles seran els responsables d’incompliment d’a-
quest precepte, i, en cas que aquests no fossin reconeguts, ho seran els titulars
dels establiments o finques on hagi estat efectuada la càrrega i descàrrega

Art. 14.- El personal d’establiments o llocs industrials que utilitzin per al
seu servei vehicles de tracció mecànica, o els estacionin habitualment a la via
pública, hauran de netejar degudament l’espai ocupat per aquests.

Aquest precepte és també aplicable als espais reservats per a l’estaciona-
ment de camions i autocars de lloguer; els seus propietaris seran responsables
de la infracció.

Art. 15.- No es permet deixar els excrements que puguin produir els cans
o animals de companya en els espais lliures públics o privats de concurrència
pública.  Els propietaris o posseïdors d’aquests hauran de procedir, sota la seva
única i exclusiva responsabilitat, a la recollida dels excrements mitjançant els
enginys o estris que considerin adequats i que hauran de dur ells prèviament; els
hauran de dipositar en els recipients o contenidors de residus urbans o munici-
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pals autoritzats per les ordenances municipals de neteja; el seu compliment serà
comprovat pels agents de l’autoritat municipal i/o funcionaris competents.  Així
mateix és totalment prohibit passejar qualsevol tipus d’animal  als parcs infan-
tils i zones públiques d’esplai degudament senyalitzades.  En el cas d’incompli-
ment la responsabilitat total serà del propietari i podrà tenir com a conseqüèn-
cia la confiscació de l’animal per l’autoritat municipal competent i el seu tras-
llat a un recinte municipal i l’abonament de la quantitat estipulada en l’orde-
nança fiscal de recollida d’animals

Els conductors de vehicles de tracció de sang són obligats a netejar les
defecacions que damunt la calçada puguin ser realitzades per l’animal de trac-
ció.  Seran responsables de l’incompliment d’aquest precepte els propietaris dels
animals i subsidiàriament les persones que els menin.

CAPÍTOL 3.- Finques, habitatges i establiments

Secció 1º.- Operacions de neteja.

Art. 16.-  Els propietaris de finques, habitatges i establiments estan obli-
gats a tenir sempre netes les diferents parts dels immobles que siguin visibles
des de la via pública, de manera que s’aconsegueixi una uniformitat en la seva
estètica d’acord amb el seu entorn urbanístic.  Aquesta obligació afecta també
els solars no edificats, que s’han de tancar i conservar nets d’herbes, deixalles i
residus en general; queda totalment prohibit abocar qualsevol tipus de residu en
el solar, en el cas de no respectar aquesta prohibició el propietari o propietaris
seran sancionats per l’autoritat competent. La feina de neteja i tancament del
solar podrà ésser realitzada per personal municipal autoritzat i les despeses ani-
ran a càrrec del propietari.

Secció 2ª.- Recollida de residus sòlids urbans.

Art. 17.- Són residus urbans o municipals els generats als domicilis parti-
culars, comerços, oficines o serveis, i també tots aquells que no tenguin la qua-
lificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició puguin ser con-
siderats com els produïts als interiors llocs o activitats. 

Així mateix seran també considerats residus urbans o municipals, de
caràcter especial els següents:

Residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, llevat de
la rama i el material verd. 

Mobles, estris grossos i vehicles abandonats, que tenen la consideració de
residus voluminosos.

Residus i enderrocs procedents d’obres menors de construcció i de repa-
racions domiciliàries.

Pel que fa a la recollida domiciliària, es consideren usuaris del servei els
propietaris o llogaters de:

Habitatges unifamiliars
Edificis de més d’un habitatge sempre i quan constitueixin, amb totes les

condicions, una comunitat en propietat horitzontal.

S’inclouen en aquest epígraf les normes que han de complir els usuaris del
servei de recollida de residus urbans, tant si són de caràcter domiciliari com
industrial, de serveis, etc.

Art. 18.- La recollida de residus urbans o municipals (a excepció dels
especials) és establerta per l’Ajuntament amb la freqüència que cregui oportuna
i a l’hora que es determini. Qualsevol canvi d'horari i freqüència es farà públic
amb l’antelació suficient.

En els edificis que tenguin més d’un habitatge, es considera que el servei
es presta als diversos propietaris sempre que constitueixin una comunitat, tant si
existeix només físicament com si es troba legalment constituïda.

Art. 19.- Els residus urbans o municipals seran entregats al personal enca-
rregat de la seva recollida i qui els entregui a qualsevol persona física o jurídi-
ca haurà de respondre, solidàriament amb aquesta, de qualsevol perjudici que es
produeixi per causa d’aquells, independentment de les accions a les quals pugui
donar lloc.

Mai no es podran entregar els residus sòlids urbans als operaris encarre-
gats d’agranar els carrers

Art. 20.- Els propietaris de residus perillosos són obligats, sempre  i quan
no tenguin establert entregar-los a un gestor de residus per a la seva valoració o
eliminació, a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració que
comprengui aquestes operacions.

El propietari dels residus sempre està obligat, si és al seu abast, a mante-
nir-los en les condicions adequades d’higiene i seguretat.

Qualsevol residu potencialment reciclable o valorable s’haurà de destinar
a aquestes finalitats i s’haurà d’evitar que sigui eliminat en la mesura que sigui
possible.  El propietari de residus està obligat a pagar els seus corresponents
preus de gestió.

Art. 21.- Cap tipus de residu sòlid podrà ésser evacuat per la xarxa de cla-
vegueram.  No és permesa la instal·lació  de capoladors domèstics que per les
seves característiques evacuïn els productes capolats a la xarxa de sanejament;
tampoc no es poden evacuar per la dita xarxa, grasses procedents de carnisse-
ries, olis vegetals ni industrials, ni qualsevol altre residu que és pugui assimilar
als esmentats.

Art. 22.- L’Ajuntament podrà exigir que els fems es dipositin dins bosses
de plàstic, resistents i  perfectament tancades

També es podran dipositar les bosses dels fems dins poals perfectament
tancats o l’interior dels contenidors públics. Per aquests tipus de dipòsits regi-
ran les normes de l’article 27 de la present ordenança

Les bosses de  fems dipositades dins poals o en els contenidors,  s’hauran
de dipositar a la via publica, a partir de les 20 hores i com a màxim fins el
moment de la recollida.

Tots els usuaris del servei que generin un volum de residus sòlids urbans
superiors a 500 l. diaris són obligats a emprar com a recipient exclusiu els con-
tenidors normalitzats que permetin la descàrrega automàtica en els camions del
servei.  Aquests contenidors seran propietat dels usuaris que estan obligats a
col·locar-los a la via pública, al lloc assenyalat pel servei de recollida.

Sempre que sigui possible el cartó i els envasos de vidre es duran  als con-
tenidors específics prevists per al seu tractament i reciclatge. Si per motiu justi-
ficat, això no és possible les botelles s’hauran  de dipositar, segons el que espe-
cifica l’article 26 de la present ordenança i els cartons  plegats i fermats. 

Art. 23.- Els  propietaris o persones que aquests designin s’ocuparan de
dur a terme les operacions de neteja que exigeixin els recipients i contenidors
particulars; l’incompliment d’aquesta obligació serà sancionat amb una multa
diària fins que els recipients siguin nets.  La neteja dels contenidors públics
anirà a càrrec del servei públic.

Art. 24.- Els residus de centres sanitaris procedents de quiròfans, cures,
etc. hauran d’estar correctament envasats, per a la qual cosa s’hauran d’emprar
recipients especials. La recollida d’aquests recipients es farà per gestor autorit-
zat.  Els residus seran separats dels de menjadors,  o d’habitatges, etc.

El fet de no complir aquesta obligació serà sancionat amb multes diàries
fins el moment que es compleixi la norma.

Secció 3ª.- Forma de recollida dels residus sòlids urbans.

Art. 25.- Duran a terme la recollida dels residus sòlids urbans els operaris
designats pel servei  de recollida.

El personal del vehicle col·lector corresponent haurà de buidar el contin-
gut dels recipients al camió, els haurà de dipositar buits al lloc on estaven i haurà
de posar les tapadores als poals; Els operaris hauran de netejar la brutor que hi
hagi sobre les voravies o la via pública en el cas que els recipients trabuquin i
també hauran de retirar els animals morts de la carretera i vies públiques, 

Art. 26.-  Els recipients utilitzats o les bosses,  s’hauran de col·locar a la
via pública -a la voravia, a la vorera de la calçada del propi domicili,  o al lloc
assenyalat.

La part dels fems que hi hagi en estat líquid o semi líquid, prèviament
haurà de ser objecte de saturació amb un material absorbent (serradís o similar)
en la quantitat suficient per tal que no vessi quan es buidi l’envàs.

Els objectes de vidre, llauna o els construïts amb materials inorgànics que
puguin provocar ferides o danys al personal que els manegi, hauran d’ésser
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dipositats –per tal d’evitar aquests perjudicis- dins recipients  especials autorit-
zats. 

L’incompliment del que estipula aquest article serà sancionat amb les
multes que estableixi aquesta ordenança, sense perjudici d’altres responsabili-
tats a què pugui donar lloc.

Art. 27.- A les zones rústiques la recollida  de residus urbans o municipals
s’haurà de complir les normes generals d’aquesta ordenança, molt específica-
ment les que a continuació es presenten:

Els residus urbans o municipals s’hauran de dipositar sempre en els con-
tenidors dins bosses de plàstic tancades.

L’usuari del contenidor és obligat a tancar la tapa d’aquest després de l’a-
bocament.

No es poden dipositar en els contenidors objectes metàl·lics, matèria
verda, rama, gespa, fusta, plàstic rígid, materials de construcció, etc.,. Aquests
objectes hauran d'ésser traslladats directament per l’usuari al Punt Verd o  lloc
que l’Ajuntament designi.

Art. 28.- Quan és sol·liciti llicència per a edificis i urbanitzacions noves o
quan es presenti el projecte hauran de tenir especificacions i requisits tècnics de
disseny i execució que facilitin la recollida selectiva dels residus mitjançant la
seva separació: fracció orgànica, paper i cartó, vidre, envasos lleugers, deixalles.

Art. 29.- Quan els residus urbans, per la seva naturalesa i segons opini el
servei de recollida, puguin ser tòxics, perillosos, inestables o de característiques
especials, s’exigirà al productor o posseïdor d’aquest que, abans d’haver de pro-
cedir  a la seva recollida, realitzi un tractament per tal d’eliminar o reduir tant
com sigui possible aquestes característiques o que es dipositin en la forma i lloc
adequats.  En tot cas l’Ajuntament l’informarà dels gestors autoritzats per a resi-
dus perillosos del Govern de les Illes Balears.

Art. 30. – Els establiments, comerços i locals públics o privats on es pro-
dueixin quantitats considerables de residus s‘hauran d’atendre a les normes i
suggeriments del servei de recollida o personal autoritzat.  L’incompliment d’a-
quest article pot suposar el tancament temporal de l’establiment sense perjudici
de la infracció corresponent.

Secció 4ª.- Recollides de residus especials,

Art. 31.- Està prohibit dipositar els enderrocs procedents de qualsevol
classe d’obres dins els recipients destinats a la recollida de residus.

Art. 32.-  Els transportadors hauran de justificar sempre, a petició de l’au-
toritat, el lloc de l’abocament d’enderrocs o d’altres materials de rebuig.

Secció 5ª.- Recollida de mobles, estris inútils i voluminosos, animals
domèstics morts i vehicles abandonats.

Art. 33.- Les persones que desitgin desfer-se de mobles o estris inútils de
gran volum i restes de podes de jardins, ho podran fer mitjançant el servei de
recollida o personal autoritzat, prèvia petició dels interessats. L’Ajuntament
fixarà els dies i horaris en els quals es recolliran aquests residus.  Tot i això,
podran ser traslladats directament per l’usuari al  Punt verd o lloc que
l’Ajuntament designi.

Pel que fa als vehicles abandonats, serà conjecturat racionalment el seu
abandonament en els següents casos:

Quan hagin passat més de dos mesos des de que el vehicle s’hagi duit al
dipòsit després de la seva retirada de la via pública per l’autoritat competent.

Quan estigui estacionat durant un període superior a un mes en un mateix
lloc i presenti desperfectes que no facin possible el seu desplaçament per mit-
jans propis o li faltin les plaques de matriculació. En aquest cas serà tractat com
a residu urbà d’acord amb la normativa ambiental corresponent.

En el cas vist a l’apartat a) i els vehicles que, tot i tenir indicacions d’a-
bandonament, mantenguin la placa de matriculació o disposin de qualsevol indi-
cació o marca visible que permeti la identificació del seu titular, aquest serà
reclamat passats els corresponents terminis, per tal que en el termini de 15 dies
retiri el vehicle del dipòsit, tenint sempre en compte que en cas contrari- serà
considerat com a residu urbà.

CAPÍTOL IV. – Règim jurídic.

Secció 1ª.- Procediment.

Art. 34.- El procediment el comença d’ofici la pròpia administració muni-
cipal en funció de l’activitat inspectora i de comprovació pròpia de la seva com-
petència o a instància de part, mitjançant la corresponent denúncia al que pre-
veu aquesta ordenança.  Aquest procediment es regirà pel que disposen a la Llei
de Procediment Administratiu i el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals.

Art. 35- Qualsevol persona natural o jurídica pot presentar una denúncia
a l’Ajuntament per qualsevol infracció de la present ordenança.  Si és temerà-
riament injustificada la denúncia, les despeses que origini la inspecció aniran a
càrrec de la persona denunciant.

Secció 2ª  Infraccions i sancions.

Art. 36.- Les infraccions dels preceptes d’aquesta ordenança seran san-
cionades per la Batlia a proposta de l’instructor Les sancions aplicades a aques-
tes infraccions seran entre 12 i 300 euros, segons el precepte vulnerat; en l’apli-
cació de les sancions és tendrà en compte el grau de culpabilitat, l’entitat de la
falta comesa, la perillositat o impacte ambiental, reincidència, intencionalitat i
altres circumstàncies pal·liants o agreujants que es puguin presentar.

Art. 37.-  Aplicació de les sancions als preceptes vulnerats.

Per vulnerar l’article 7 multa de 12 a 30 
Per vulnerar l’article 8 multa de 30 a 60 
Per vulnerar l’article 9 multa de 12 a 30
Per vulnerar l’article 10 multa de 12 a 30
Per vulnerar l’article 11 multa de 30 a 150
Per vulnerar l’article 12 multa de 30 a 150
Per vulnerar l’article 13 multa de 30 a 150
Per vulnerar l’article 14 multa de 30 a 150
Per vulnerar l’article 15 multa de 30 a 90 
Per vulnerar l’article 16 multa de 12 a 30 
Per vulnerar l’article 17 multa de 30 a 90 
Per vulnerar l’article 20 multa de 12 a 30 
Per vulnerar l’article 21 multa de 30 a 150
Per vulnerar l’article 22 multa de 60 a 300
Per vulnerar l’article 23 multa de 12 a 30 
Per vulnerar l’article 24 multa de 12 a 30 
Per vulnerar l’article 25 multa de 30 a 300
Per vulnerar l’article 27 multa de 12 a 30 
Per vulnerar l’article 28 multa de 12 a 60 
Per vulnerar l’article 30 multa de 150 a 300
Per vulnerar l’article 31 multa de 30 a 150 

Art. 38.- Adopció de mesures provisionals.

A més de les sancions pecuniàries indicades a l’article anterior, quan s’ha-
gi iniciat un procediment sancionador, la Corporació podrà adoptar i exigir algu-
na o algunes de les següents mesures provisionals:

Mesures de correcció, seguretat o control que impedeixin la continuïtat de
la producció del dany.

Precinte d’aparells, equips o vehicles.

Clausura temporal, parcial o total de l’establiment

Suspensió temporal de l’autorització per a l’exercici de l’activitat per part
de l’empresa o particular.

Art. 39.- Procediment.

1. No es pot adoptar cap mesura provisional sense la diligència d’audièn-
cia prèvia als interessats, llevat que hi hagi raons d’urgència que aconsellin la
seva adopció immediata basades en la producció d’un dany greu per a la salut
humana o el medi ambient, o en el cas de l’exercici d’una activitat regulada a
aquesta ordenança sense la preceptiva autorització o amb aquesta caducada o
suspesa, per aquesta raó la mesura provisional imposada s’haurà de revisar o
confirmar després de l’audiència als interessats.

A la diligència d’audiència prevista en aquest apartat es donarà a les per-
sones interessades un termini màxim de quinze dies per tal que puguin presen-
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tar les al·legacions, documents o informacions que creguin convenients.

2.  Les mesures provisionals descrites en el present capítol són indepen-
dents de les resolucions que sobre la sol·licitud d’adopció de mesures provisio-
nals puguin adoptar els Jutges dels ordres civils o penal com a conseqüència de
l’exercici d’accions de responsabilitat per persones legítimes.

Disposicions finals.

Primera.- Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent a la seva
publicació en el BOIB.

Segona.- Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang
que regulin matèries contingudes en la present Ordenança, en el cas que s’opo-
sin o contradiguin el contingut d’aquesta.

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 15 d’abril de 2003
El Batle, 
Signat, Miquel Nadal Moyà.

— o —

Ajuntament de Búger
Num. 7929

Aprovat per la Comissió de Govern d’aquesta Corporació, en sessió de
data 10 d’abril de 2002, el plec de condicions administratives particulars per a
la contractació de les obres de “Pavimentació Camí Son Bielí”, mitjançant sub-
hasta, procediment obert i tramitació ordinària, s’exposa al públic per termini de
8 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOIB, a
efectes de reclamacions. 

Simultàniament s’anuncia subhasta, amb procediment obert, si bé aquest
s’ajornarà quan resulti necessari, en el supòsit de que es formulin reclamacions
contra el Plec de clàusules. 

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament de Búger. 
2.- Objecte del contracte: “Pavimentació Camí Son Bielí”. 
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: contractació mitjan-

çant subhasta, amb procediment obert i tramitació ordinària.
4.- Pressupost de licitació: 71.080,12 euros. 
5.-Garanties: *Provisional: 1.421,60 euros.- *Definitiva: 4% de l’adjudi-

cació. *Complementària: 1% del pressupost del contracte. 
6.- Presentació de proposicions: A les oficines municipals, de 8:30 a 13:30

hores, durant els 26 dies naturals següents a la publicació de l’anunci de licita-
ció. 

7.- Obertura de proposicions: A les 12 hores del dia hàbil següent a la con-
clusió del termini per presentar les proposicions, si coincideix en dissabte es
traslladarà al dia hàbil següent. 

8.- Model de proposició: El previst al Plec de Clàusules. 

Búger, 11 d’abril de 2003
El Batle
Sgt: Miquel Amengual

— o —

Ajuntament de Bunyola
Num. 7518

Intentades sense efecte les notificacions practicades dels acords adoptats
per aquest Ajuntament, i en no haver-s’hi trobat els interessats que es relacio-
nen, es procedeix , en compliment  de l’establert a l’article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, a la publicació en el Butlletí d’aquesta
Comunitat Autònoma.

Exp. 2/2002
Notificacions a realitzar: Sr. Bartolomé Ferrer Canals

Dona Silvia Ortas Pau
Dona Brita Ahman

NOTIFICACIÓ
Francisco Sabater Mulet, Secretari Interventor de l’Ajuntament de

Bunyola, en virtut de les atribucions que em són conferides per l’article 192.2
del ROF, vos notifico l’acord de la Comissió de Govern de data 14 d’octubre de
2002, que literalment diu:

EXPEDIENTS D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA. ACORDS QUE PER-
TOQUIN.

Vista la proposta de l’Instructor de l’expedient sancionador núm. 2/2002,
instruït contra els senyors Bartolomé Ferrer Canals i Silvia Ortas Pau, com a
promotors, l’entitat Villanueva e Hijos SL, com a constructora, els senyors
Jaime Brunet Comas i Jaime Vidal Contestí, com a arquitectes directors de les
obres, i la senyora Joana Maria Ballester Tomàs, com a arquitecte tècnica de les
obres, que literalment diu:

L’Instructor que subscriu, a la vista de les actuacions practicades fins avui
a l’expedient sancionador núm. 2/2002, que es segueix contra els Srs.
BARTOLOMÉ FERRER CANALS i SILVIA ORTAS PAU, com a promotors,
l’entitat VILLANUEVA E HIJOS, S.L., com a constructora, els Srs. JAIME
BRUNET COMAS i JAIME VIDAL CONTESTÍ, com arquitectes directors de
les obres, i la Sra. JOANA MARIA BALLESTER TOMÁS, com arquitecte tèc-
nica de les obres, i de conformitat amb el que disposen els arts. 72 de la Llei
10/90 de la CAIB i l’art. 13 del Reglament de procediment a seguir per
l’Administració de la CAIB en l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat
pel Decret 14/94 de 10 de febrer, havent conclòs el termini per al·legacions i
proves concedit a les parts, formula la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1.- Els Srs. BARTOLOMÉ FERRER CANALS i SILVIA ORTAS PAU,

com a promotors, l’entitat VILLANUEVA E HIJOS, S.L., com a constructora,
els Srs. JAIME BRUNET COMAS, com arquitecte director, i la Sra. JOANA
MARIA BALLESTER TOMÁS, com arquitecte tècnica, van  procedir a la rea-
lització d’unes obres al Carreró de Sa Comuna, nº 15 de Bunyola, consistents en
la construcció d’una bugaderia a la part posterior de la cuina i un mur de con-
tenció lindant amb el veïnat, destinat a la formació d’una terrassa. Les referides
obres es varen iniciar sense llicència municipal; no obstant, en posterioritat, es
va sol·licitar la corresponent llicència d’obres, havent-se concedit la llicència
45/99 mitjançant Decret de Batlia de data 17/2/99.

Les dites obres varen ser valorades per l’Arquitecte Municipal en
2644,45.-E

2.- Els anteriors fets varen ser objecte de l’expedient d’infracció urbanís-
tica núm. 25/2000., en el qual va recaure resolució en data 22/02/2002, per la
qual es procedia a l’arxiu de les actuacions a incoar un nou expedient sanciona-
dor contra els mateixos interessats.

3.- Per Decret de Batlia de data 2/04/2002 es va iniciar contra els Srs.
BARTOLOMÉ FERRER CANALS i SILVIA ORTAS PAU, com a promotors,
l’entitat VILLANUEVA E HIJOS, SL, com a constructora, els Srs. JAIME
BRUNET COMAS i JAIME VIDAL CONTESTÍ, com Arquitectes directors, i
la Sra. JOANA MARIA BALLESTER TOMÁS, com arquitecte tècnica, el pre-
sent expedient sancionador, designant-se com Instructora a la Sra. Cristina
Munar Prats, i qualificant-se la infracció urbanística com lleu, sancionable amb
una multa del 5% del valor de les obres executades, l’impot de les quals ascen-
dia a la quantitat de 2644,45 E, fins el dia d’avui, resultant, per tant, provisio-
nalment, una sanció de 132,22 E a cada un dels interessats, quedant incorporat
a l’expedient, antecedents la documentació de l’expedient d’infracció urbanísti-
ca núm. 25/2000.

4.- En data 10/05/2002, el Sr. Bartomeu Ferrer Canals, va presentar un
escrit d’al·legacions, manifestant que el procediment a seguir era el simplificat
regultat el Decret 14/94, remetent-se a les proves practicades a l’anterior expe-
dient 25/2000 i demanant que en el cas d’imposar-se sanció, el 5% del valor de
les obres executades s’haurà de calcular sobre 1954,49 E.

5.- No constan presentades al.legacions pels altres interessats.
6.- Mitjançant Acord de la Comissió de Govern de data 13/03/2002, es va

anomenar nou Instructor de l’expedient donant-se trasllat de l’anomenament als
interessats.

7.- Mitjançant Diligència de data 29 de Maig 2002, l’Instructor no va con-
siderar necessari l’obertura d’un nou periode de prove, al haver-se incorporat a
l’expedient les actuacions de l’anterior expedient 25/2000. A la vista des ante-
riors antecedents, a judici de l’instructor, quedan acreditats els següents.

FETS PROVATS
I.- Els Srs. BARTOLOMÉ FERRER CANALS i SILVIA ORTAS PAU,

com a promotors, l’entitat VILLANUEVA E HIJOS, SL, com a constructora, els
Srs. JAIME BRUNET COMAS, com arquitecte director de les obres, i la Sra.
JOANA MARIA BALLESTER TOMÁS, com arquitecte tècnica de les obres,
van procedir a la realització d’unes obres al Carreró de Sa Comuna, nº 15 de
Bunyola, consistents en la construcció d’una bugaderia a la part posterior de la
cuina, i un mur de contenció lindant amb el veïnat, destinat a la formació d’una
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