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5 ·Produqcic) <\e béns·p!Jblics de caràcter economic 
6 'R~gÍ!lacib d"co.n<lmicitd~ ê'aràctef general · 
9 Ttans(erèneie; a Admòns, Públiques · · 

TOTAL DE L'ESTAT DE DESPESES 

Resum de clasifica'ció económica per capítols 
Capítol Denominació 

A) OPERACIONSCORRENTS 
l Despeses de personal 
2 Despeses de béns i serveis 
4 Transferències corrents 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6 Inversions reals , , '" .... 
7 Transferències de capitaL ... 

TOTALDEL'ESTATDE.DESPESES 

15.100.000 
2.250.000' 
6.450.000 

133.000.090 

52.110.000 
53.885.000 
12.090.000 

13.915.000 
1.000.000 

133.000.000 
. . 

Així mateix, en compli~ent de !'.establert a l'article-127.1 del RDL 781/ 
1.986, de l!;l d'abril, es fa pública la pla)ltilla orgànica de personal d'aquesta 
Corporació 

. PLANTILLA ORGANICA DE PERSONAL 1.995 
Al PERSONAL FUNCIONARI Núm. Places· Grup 
I) Amb habilitació de caràcter nacional 
L 1 Secretari-Interventor B 
II) Escala d'Administració General 
2.1 Subescala Administrativa 1 C 
2.2 Subescala Auxiliar 2 D 
III) Escala d'Administració Especia 
3.1 Subescala de Serveis Especials 
3.LL Policià Local 
3,1.1.1 Agent Coordinador D · 
3.LL2 Agents 4 D 
3. 1.2. Personal d'oficis 
3.L2.1 Oficial D 
3.1.2.2 Encarregat cementiri D 

B) PERSONAL LABORAL 
Secretaria Jutjat de Pau 
Assistenta Social 
Treballador/a Familiar 

Núm. Places 
1 

Contra aquest acord d'aprovació definitiva es pòdrà interposar directament 
recurs contenciós-administratiu, en la forma i terminis que 'estableixen les normes 
de dita jurisdicció, d'acord amb el que ¡:i rescriu l'article 152. 1 de la Llei 39/1.988, 
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

Porreres, a 20 d~ març de 1.995 EVBATLE Josep Roig Salleras 

Ajuntament de Ses Salines 
Núm.642l 

El Sr. D. Bernardo Clar Salo in, ha soLli citat d'aquesta Batlia llicència per a 
obertura i ·establiment d'activitat destinadit fusteria al carrer Santa Catalina 
Tomàs, número 14 de Ses Safines. 

Complint el que disposa l'article 30.2. apartat a) del Reglament d'Activitats 
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses de 30 de novembre de 1961, s'obri 
informació pública; per un termini de deu dies, perquè els qui es considerin 
afectats d'alguna manera per l'activitat que es pretén establir, puguin fer les 
observacions pertinents. 

L'expedient està exposat i es pot consultar, durant les hores d'oficina, a la 
Secretaria d'aquest Ajuntament 

Ses Salines, 
El Bat! e. Firma: ilegible. 

~o-

Ajuntament de Sóller 
Núm.6210 

Ordenança Reguladora Per a L'ús del Clavegueram Públic de la Ciutat de 
Soller (Balears). 

Disposicions Generals: 
Art L- La present ordenança regula les condicions a les quals s'haurà 

d'ajustar l'ús de la xarxa de clavegueram sanitari i les seves obres i instal.lacions 
complementàries en el municipi de la Ciutat de Sóller. 

Art 2.- A efectes d'aquesta Ordenança s'entendrà com a xarxa de 
clavegueram unitari, les clavegueres, en general antigües, on desemboquen, 
conjuntament, les aigues negres o residuals i les pluvials. 

Per xarxa de clavegueram separatiu s'entendrà l'existent en determinats 
carrers o mitjançant cm:¡dúccions diferents i separades es recolleixen, en una de les 
aigües residuals urbanes i en l'altra les pluvials procedents de patis, teulades, 
terrats, etc. Així com tanibb les de ~uperfície dels carrers. 

Pertant, s'entendran com a clavegueres públiques totes aquelles conduccions 
subterrànies, constrúides b aceptades per l'Ajuntament per al servei general; la 
conserva,ció, renovació i neteja de les quals les realitzaran els serveis municipals 
d'aquest Ajuntament ' 

Obligatorietat de L'ús del Clavegueram. 

. Art 3.- Tots els edificis construïts o que es construeixin en ca~ers ò'vials on 
existeixi cliweguerampúblic, hauran d'abocar a aquest les seves aigües, migançant 
la corresponent escomesa, les característiques de construcció de la qual queden 
grafiades en l'annexe núm. L 

Art. 4.- En els carrers on existeixi clavegueram separatiu, s'hauran de 
separar les aigües pluvials de les fecals o residuals, realitzant connexions separades 
a les conducCions réspeétives. i que, en tot cas, seran indicades i ¡firi gi des pels 
serveis munièipals corresponents, en aquest cas, deuran corinectar-se directament 
les aigües residuals sense que tenguin que sedimentar en tanc sèptic, però sí 
s'haurà de construir-se previ a la connexió el corresponent pou de. bloqueig 
(sinfòllic). Veure annex núm. 2 . 

Art. 5.- Èls carrers que encara no tenguin i~tal.lat clavegueram separatiu 
(en aquest cas l'unitari), els edificis hauran de comptar amb el corresponent tanc 
sèptic, per a la dicantaCió prèvia' abans de l'abocament · 

Les aigües pluvials en aquest cas s'hauran de connectar directament al 
conducte d'escomesa, sense passar pel tanc sèptic. 

Els detalls de construcció i volumen dels tancs sèptics esgrafien en l'annex 
núm. 3. 

Art. 6.- En totes aquelles zones on no existeixi clavegueram públic, ja sigui 
perquè encara no s'hagi construït o ja sigui perquè es troba en diseminats (zones 
agrícoles o forestals) s'hauran de tractar les aigües residuals' mitjantçant 
instal.lacions de decantació, filtració i esterilització conforme en grafia en l'annex 
núm.4. 

Art. 7,- Queden també obligades a aquesttractamenttotes aquelles vi vendes 
que malgrat no estiguin habitades permanentment, generalment ubicades en les 
faldes de la vall i que són utilitzades com a casetes de cap de setmana, a l'objecte 
de preservar- el màxim possible els acuífers de la valL 

Clavegueres Públiques I Escomeses: 

Art. 8.- Amb caràcter general les clavegueres pbden construir-se: 
A) Per I' Ajuntament mitjançant els seus serveis d'infrastructures i com a 

obra municipal, amb subjecció i d'acord amb les disposicions legals vigents. 
B) Per l'urbanitzador, quan així sigui exigible en virtut de la legislació 

vigent en matèria urbanística. 
C) Per l'Ajuntament, a petició d'un particular o d'un grup de propietaris, 

com a prolongació de la xarxa existent, a càrrec dels esmentants propietaris o bé 
d'acord amb' estipulacions adoptades previament per ambdues parts. 

En el supòsit B) la élaveguera Passarà a ser propietat municipal amb tots els 
drets inherents a la mateixa, al ser rebuda la urbanització i els seus serveis per 
1' Ajuntament 

En el supòsit C) laclaveguerapassaràaserpropitat municipal automàticament 
una vegada finalitzades les obres. 

Correspondrà. a l'administració municipal, mitjançant els seus serveis 
corresponents, la conservació, manteniment i explotació de laxarxadeclavegueram 
públic de propietat municipaL 

Alt. 9.- Les aigües residuals d'un edifici es conduiran a la claveguera 
pública mitjançant l'anomenada «escomesa», que es realitzarà conforme es 
describeix gràficament en els annexes núms. 1 i 2, segons es tracti de clavegueres 
del tipus unitari o separtiu. 

Totes les connexions es realitzaran procurant que l'empalmada quedi a cota 
superior de la generatriu de la conducció si es tracta de coL!ectors de secció 
circular i a lina altura mínima de 20 centímetres del fons si es tracta de clavegures 
de secció rectangular.- Aquesta circumstància serà comprovada «in situ» pels 
serveis municipals corresponents, els quals dictaminaran en el cas que sorgeixin 
dificultats per al compliment de dita norma. Tot això per evitar retorns indesitjats 
en cas que momentàneament poguès entrar en càrrega la xarxa. 

Art. 10.- Tots aquells edificis que per qualsevol circumstància la seva 
sortida d'aigües residuals quedàs a cota inferior a la del clavegueram públic, 
hauran de realitzar la corresponent instal.Iació de bombeig, amb regulador de 
nivell mitjançant eiS' oportuns dispostius d'arrencada i paro automàtic. · 

Art. Il.- S'entendrà que queden obligats a connectar les seves aigües 
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residuals tots aquells edificis i vivandes situats a una distància màxima de 30 
metres compresa entre col.lector i edificació, sempre que per això no existeixin 
obstacles insalvables a aquest finalitat. . 

En els casos d'edificis situats a distància superior a l'anteriorment 
assenyalada, s'estudiarà pels serveis municipals cada cas en particular a l'objecte 
de poder trobar pel propietari la forma menys onerosa i més viable per realitzar la 
seva connexió. 

En els casos d'especial difi~ultat o cost considerablement elevatpodran 
arbitrar -se ajudes; bé de tipus econòmic o bé d'entrega de materials per a la 
connexió, que s'estudiaran en cada cas. .· · 

Art. 12.- La propietat de l'escomesa correipondrà al propietat'¡ de l'edifici. 
La neteja, conservació i manteniment aniran a càrrec del mateix, en el tram, el 
terreny del qual discorri no sigui de propietat muniéipaLEn el tram on estigui 
instal.lada en via pública, aniran a càrrec dels serveis municipals. 

Es podrà autoritzar en casos especials, el desguàs de varis edificis a través 
d'una sola escomesa, sempre que això quedi plenament justificat i previ dictament 
dels serveis municipals. Les servituds qu~ d'això es derivin, hauran de quedar 
degudament documentades i legalitzades, quedant una còpia compulsada de 
l'esmentada documentació en els corresponents serveis municipals. 

Art. 13.- Amb caràcter general, les escomeses· seran constru!des pels 
propietaris, mitjaiÍ.çant contracti~ta degudament autoritzat, sota la preceptiva 
llicència municipal, que anirà informada pels serveis corresponents. 

En vials de nova planta, l'urbanitzador podrà construir les escomeses abans 
de procedir a la pavimentació, seguint estrictament les normes que es describeixen 
en els adjunts annexes. En aquest cas s'hauran d'incloure en el projecte 
d'urbanització i quedar degudament assenyalades sobre les voravies, per a la seva 
ulterior detecció.' 

Art. 14.- Seran condicions prèvies perquè I' Ajuntament acepti la soLlicitud 
d'escomesa: 

1).- Que l'afluent previst reuneixi les condicions físico-químiques que 
s'especifiquen en aquesta ordenança. 

2).- Que la claveguera sigui de propietat municipal i estigui. en servei. 
3).- Que la instaLlació de desguàs de l'edifici s'ajusti al que preveu l'article 

següent. 

Art. 15.- LainstaLlació' de desguàs de l'edifici, tant inferior com a exterior, 
fins a la claveguera pública, s'haurà de realitzar com s'indica en l'article l3 pel 
propietari, el qual estirà' obligat a ajustar-se a les normes tecnològiques de la 
vivenda, ordenances municipals i annexes d'aquesta ordenança. 

S'encarregarà de la ventilació aèrea i de l' a!llament simfònic de les baixants, 
així com de l'escomesa mateixa, a l'objecte d'evitar l'entrada de gases a l'interior 
de l'edifici a través dels conductes de desguàs. 

Especialment en les instaLlacions hoteleres i grans blocs d'apartaments i 
altres edificis singulars, es construirà una arqueta separadora de greixos el 
dimensionat de la qual i funcionament es justificarà adequadament. 

Les instal.lacions hotéhires existents i en funcionament que no tenguin 
l'esmentat tipus de separadors, hauran, el més aviat possible, procedir a la seva 
construcció. · 

En les instaLlacions industrials previ l'abocament a la claveguera pública es 
realitzarà un pretractament que asseguri que l'afluent reuneixi les condicions que 
s'exigeixen en aquesta ordenança. 

Les instal.lacions depretractamenti separació de greixos que es describeixen 
anteriorment, podran ser inspecccionades en qualsevol moment per personal dels 
serveis municipals. En cas d'observar-se deficiències en el seu funcionament,. 
s'avisarà de tal cosa, i es donarà un temps prudencial per a la seva correcció. Si no 
se subsanen aquestes, s'aplicaran les sancions que s'assenyalen en l'art. 23 
d'aquestes ordenances, sense perjudici que es doni compte a les autoritats 
sanitàries competents. 

Art. 16.- Sera preceptiu que en les noves construccions, en els casos dels 
hotels, indústries, locals públics,' edificis de més de lO vivendes i qualsevol altre 
d'especials característiques, que ajuici dels serveis municipals així ho requereixin 
empalmin a la xarxa en un «pou de registre». En cas que no existeixi en la xarxa 
un pou en el lloc de connexió, es construirà aquest en càrrec al propietari, sense 
que aquest adquereixi sobre el mateix cap tipus de dret. 

Art. 17.- L'Ajuntament, bé per efectuar obres de pavimentació o per variar 
la disposició de les vies públiques, podrà modificar el traçat del clavegueram, 
disposició de les escomeses, etc. conservant les mateixes condicions d' evaquació 
de l'edifici. 

Les obres esmentades seran amb càrrec a I' Ajuntament, sense que això doni 
opció a qualque reclamació per part del propietari. 

Us de la Xarxa del Clavegueram. 
Art. 18.- En el Port de Sóller, per tractar-se d'una xarxa que aboca en 

estacions de bombeig per a la seva posterior elevació a l'E.D.A.R. de Sóller, queda 
terminantment prohibit abocar aigües pluvials a la claveguera pública, ja que la 
capacitat dels bombejos està prevista solsment per a les aigües residuals. 

Art. 19.- Queda terminantment prohibit, tant a Sóller com al Port de Sóller, 
abocar directament al clavegueram: 

A) Qualsevol sòlid, líquid o gas tòxic o verinós ja sigui pur o mexclat amb 
altres residus, en quantitat que pugui constituir un perill per al personal encarregat 
de la neteja i conservació de la xarxa o interferir el procés de depuració de 
l'E.D.A.R. 

B) Qualsevol producte que tengui alguna propietat corrosiva o que resulti 
d' algunaformaespecialmentpeijudicial per als materials amb que estigui constm!da 
la xarxa de clavegueram o al personal del servei de manteniment. 

C) Substàncies sòlides o viscoses en quantitats o mesures que puguin causar 
obstrucció en la corrent de les aigües del clavegueram o obstaculitzar els treballs 
.de manteniment necessaris, com cendres, carbonilles, padacos, plomes, quitrà, 
arena, fang, palla, vimtes, metall, vidre, plàstics, fustes, fems, sang, bassa, 
deixalles d'animals, pèl, peces de vaixella, envàs de paper i altres matèries 
anàlogues, senceres o triturades. 

D) Qualsevol substància inhibidora del procés biològic de depuració. 
E) Qualsevol substància nociva per a la persona humana o per a la fauna i 

flora terrestre o marítima, que no sigui neutralitzable en un procés de depuració 
biológica. 

F) Qualsevol substància compresa en l'annexe 2 del Reglament d'Activitats 
Molestes, Insalubres, Nocives o Perilloses, de 30 de novembre de 1961, amb les 
concentraciones màximes que en l'esmentat annexe s'assenyalen. 

D'una manera especial qualsevol dels següents productes: 
I.- Menzina, benceno, naftalina, fuel-oil, petroli, olis o qualsevol altre sòlid, 

líquid o gas, inflamable o explosiu, en qualsevol quantitat. 
2.- Aigües amb valor de PH inferior a 6 o superior a 8. 
3.- Qualsevollídquid o vapor la temperatura del qual sigui major de 30°, 

exceptuant instaLlacions de vivendes. 
4.- Disolvents orgànics i pintures qualsevol que sigui la seva proporció. 
5.- Carburo càlcio, qualsevol que sigui la seva proporció. 
6.- Sulfuros excedint de 5 P.P.M. en S. 
7.- Formaldehidos excedint de 5 P.P.M. HCHO. 
8.- Cianuros excedint de 2 P.P.M. en CN. 
9.- Dioxido d'azufre excedint de 5 P.P.M. en S02. 
10.- Cromo hexavalente, qualsevol que sigui la seva proporció. 
l L- Cromo trivalente excedint 50 P.P.M. 
12.- Arsènic excedint 0,05 P.P.M. 
13.- Plom excedint 0,05 P.P.M. 
14.- Coure excedint 0,2 P.P.M. 
15.- Bario excedint l P.P.M. 
16.- Cadmio excedint 0,01 P.P.M. 
17.- Seleni excedint 0,01 P.P.M. 
18.- Plata excedint 0,05 P.P.M. 
19.- Cinc excedint 0,3 P.P.M. 
20.- Detergents no biodegradables qualsevol que sigui la seva proporció. 
21.- D.B.O. 5 excedint de 500 P.P.M. 
22.- Sòlids suspesos excedint en 400 P.P.M. 
23.- D.Q.O. excedint en 800 P.P.M. 
24.- Níquel excedint de 0,5 P.P.M. 
25.-, Abocaments composts per matèries grases o olis minerals o vegetals 

excedint 100 P.P.M., mesurat com a greix totaL 
26.- Abocaments concentrats deprocesos de galvanitzats o àcids concentrats 

de tractament de ferro. 
27.- Líquids que contenguin productes susceptibles de precipitar o deposi

tar les aigües d'aquesta, produint substàncies compreses en qualsevol dels 
apartats del present article. 

28.- Abocaments amb cendres, carbonilles, arenes, fang, palla, virutes, 
padaços, metalls, plomes, deixalles, d'animals, pèlñ, sang, bassa, fems, envàs, 
plà~tics, etc., sencers o triturats. 

Art. 20.- Les prescripcions de I 'article precedent es refereixen especialment 
a les instaLlacions industrials de servei, magatzems o comerços en gran escala, 
essent d'aplicació a les instaLlacions de vivendes just en casos de abocaments 
continuats, no esporàdics o accidentals capaços d'ocasionar peijudicis en les 
instal.lacions de la xarxa o de difculta el tractament i depuració de les aigües 
residuals. 

Infraccions: 

Art. 2 L-Es consideraran infraccions i seran objecte de sanció administra-
tiva: 

A) La construcció i modificació anexes a la mateixa, malgrat fos de propietat 
particular, sense obtenir llicència prèvia municipal o sense ajustar -se a les 
condicions assenyalades en la que hagués estat concedida, o als requisits generals 
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d'aquesta ordenança. 
B) L'ús de la xarxa de clavegueram, concesions o instal.lacions anexés 

sense prèvia llicència, o sense ajustarse a les condicions de la mateixa o a lés 
disposicions d'aquesta ordenança. 

C) Els danys a la xarxa de clavegueram, obres i instal.lacions de tota mena, 
ja siguin causats maliciosament o per neglicència. 

D) Qualsevol abocament al clavegueram públic que sobrepassi alguna de 
les característiques definides en els articles anteriors. 

Art. 22.- Respondran a les infraccions: 
1) En els supòsits dels apartats A) iB) de article anterior als obligats a obtenir 

la llicència omesa o en el seu cas, els titulars de la mateixa. 
2) En el cas de l'apartat e) del propi article, el causant dels danys, i 
3) Les persones i titulars dels immobles, indústries o establiments als quals 

fos imputable l'imcompliment. 

Sancions 
Art. 23.- Les infraccions descrites en l'art 21 A), B) i C) donaran lloc a la 

reparació del dany causat i reposar les esmentades obres o a reposar les instal.lacions 
en el seu anterior estat, sense perjudici d'imposar-se les multes i exigencies de 
responsabilitats que marc.a la legislació vigent, podent-se exigir el pagament 
anticipat dels costs addicionals que exigeixin la protecció de les obres de fàbrica 
i instal.lacions i de personal o el major cost del tractament i depuració de les aigües 
d'un abocament deficient. 

La reparació i reposició s'hauràd'ajustarper l'infractor dins del termini que 
a l'efecte li senyali l'administració, o per aquesta a càrrec d'aquell, segons 
consideri més convenient la mateixa, també es procedirà a l'execució subsidiària 
per l'Administració quan, havent-se d'executar l'obra per l'infractor, aquest no la 
dugui a terme dins del termini que se li hagues indicat. 

Art. 24.- Les infraccions descrites en l'art. 21 D) se sancionaran amb un 
coeficient de correció F funció de la major polució, aplicant-lo tan sols quan F 
sigui major que la unitat. Aquest factor F s'obtindrà per aplicació de la formula: 

F = l + (D.Q.C?. - 800 : 1.600 + SS-400 : 800) x K 
En la qual D.Q.O. és demanda química d'oxigen al dicromato potàsic, 

expresadaen mgrs.litre de l'afluent i S.S. de la concentració de sòlids en suspensió 
expresada en mgrs. litre de l'afluent (veure nota al final). 

El factor de correció F s'aplicarà directament sobre la tarifa vigent del 
clavegueram. El factor K serà igual a u. 

El volum en de cabal sobre el que s'aplicarà la tarifa serà el registrat pel 
comptador de subministrament d'aigua de la xarxa municipal i quan aquesta no 
sigui l'única font d'abastament, per submisnistrar -se d'altres aprofitaments privats 
d'aigues, es determinarà per la formula: 

Q = 18.000 x P. en la qual Q expresat en m3. any representa el cabal i la P 
la potència en cavalls dels motors d'acció de les bombes d' elevacció de les aigües 
subterrànies. 

Quan l'aprofitament privat no sigui procedent de pous, en aquest cas no 
seria d'aplicació el factor P. es peritarà pels serveis municipals el volumen de 
cabal. 

L'obtenció de mostres per a la determinació dels paràmetres que s'indiquen 
en l'apartat anterior, es realitzarà en presència del 'usuari del servei de clavegueram 
o persona que el representi, al qual s'entregarà una mostra de l'aigua recollida amb 
l'objecte que pugui procedir als anàlisi pertinents, a contrastar en el seu cas pels 
obtinguts pels serveis municipals. En el cas que l'usuari negàs la seva presència, 
la mostra s'obtindrà davant dos testimonis. 

El factor de correció F obtingut de la mostra, s'aplicarà al primer rebut 
corresponent al servei d'aigua i clavegueram que es produeixi després de la presa 
de les esmentades mostres. Mentres persisteixin les anomalies s'agafaran mostres 
cada mes per a l'aplicació del factor de correcció F als rebuts corresponents. 

Art. 25.- A més de les sancions descrites en l'art. 24, l'autoritat municipal 
podrà imposar multes fins al màxim autoritzat per la legislació vigent en aquells 
casos que s'imcompleixi l'indicat en l'ali. J. 5. 

Art. 26.- A més de la imposició dc multes i altres sancions descrites en 
aquestes ordenances, en. cas d 'infraceió, podrà decretar-se, segons procedeixi, les 
següent> mesures: 

A) Ordenar la suspewió dr;!s treballs d'execució de l'obra o insta!. lació 
indegudaments realit"t:ats. 

B) Ordenat a l'infracror que, en el termini que s'assenyali, presenti la 
sol.licitud de llicència ajustada als tenninis d'aquesta ordenança. 

C) Ordenar a l'infrantor que, en el termini que a l'efecte s'estableixi, 
introdueixi en les obres i instal.lacions realitzades, les rectificacions necessaries 
per ajustar-les a les condicions de la llicència o a les disposicions d'aquesta 
Ordenança. 

D) Ordenar a l'infractor que, en el termini que es fixi, procedeixi a la 
reparació dels danys, a la reposició de les obres i instal.lacions en el seu estat 

anterior o a la demolició del que està indegudament construït o instal.lat. 
E) Disposar la reparació, reposició o demolició de les esmetades obres i 

instal.lacions per la Brigada municipal o a través de la corresponent contrats, a 
càrrec en tot cas del 'infractor. 

F) Impedir els usos indeguts per als quals no s'hagués obtengut llicència o 
que no s'ajustassin a les condicions de la mateixa i a les disposicions d'aquesta 
Ordenança. 

Art. 27.- En el cas d'incompliment de les ordres referides en els apartats A), 
B), C), D) i F) de l'art, anterior i sense perjudici d'adopció de mesures per a la seva 
execució subsdiària, podran imposar -se multes coercitives reiterables per lapsus 
de temps suficient per al compliment de l'ordenat. 

Art. 28.- La potestat sancionadora correspondrà al bade. El servei tècnic 
encarragat de la inspecció podrà suspendre provisionalment l'execució de les 
obres i instal.lacions així com impedir, també provisionalment, els usos indeguts 
de la xarxa, les seves obres i instal.lacions anèxes, i per la qual cosa s'haurà de 
cursar a l'interessat ordre individual i per escrit que, per mantenir la seva eficàcia, 
haurà de ser ratificada dins dels cinc dies següents pel batle. 

Disposició Final 
La Present Ordenança deroga totes les Anteriors 
(Nota al final art. 24): Sense que la multa resultant excedeixi dels ümits 

establerts en l'att. n2 59 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril (Texte 
Refós de les Disposicions legales vigents en matèria de Règim Local) en relació 
amb l'art. 21 K) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

EN CASO DE QUE LA REP SEA DE SECCION CIRCULAR 

capa protecciOo hormlgón 

EN CASO DE OUE LA RED SEA DE SECCION RECTANGULAR 
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Núm.6352 
L'Ajuntament en Ple, en la sessió celebrada dia 14 de març de 1995, aprovà 

inicialment l'expedient (2/95) de dotació de crèdit extraordinari finançat en base 
a una transferència de crèdits i majors ingressos. Segons el següent desglossament: 
Crèdit Extraordinari. 
N.Partida Concepte Import 

16.509.932 
10.000.500 
26.510'.432 

1210/60100 Adq,desolarsvaris 
3131/63200 Reforma edifici Casa Hospici 
Total Crèdits Extraordinaris 
Financiació 
Transferència 
N.Partida 
51111611.00 
51ll/61L01 
5111/611.07 
1210/623.00 
4421/623.00 
1210/625.00 
31311625.00 
4412/632~01 

4412/632.02 
43211640.00 

Majors Ingressos 
N.Partida 
61000 
Transferències 
Majors Ingressos 

Concepte 
Treballs en vies públiques 
Pavimentacions vàries 
Parcs infantils 
Maq. insta!. i utillatge 
Adquisició maquinària 
Adquisició de mobiliari i estris 
Adquisició de mobiliari i estris 
Dotació aigua i ela. B. Celià 
Saneja. CI Bèlgicai França 2 F 
PGOU 
Total Transferència 

Import 
186.533'-
75.789'-

3.727'-
1.266.972'-

96.333'-
3.956.214'-

755.166'-
8.417.199'-
1.647.411'-

104.588'-
16.509.932'-

Concepte Import 
Alienació casa Carrer Vicari Pastor, 1910.000.500 
16.509.932'-
10.000.500'-
Tota! Finançació 26.510.432'-

De conformitat amb el que disposa l'article 160.4, en relació amb ell 50 de 
la Llei 39/88, de 28 de desembre, s'exposa al públic l'esmentat expedient, per un 
termini de Quinze dies hàbils. Durant aquest temps s'admetran reclamacions i 
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sugerències davant l'Ajuntament en Ple, que disposarà d'un termini de trenta dies 
per resoldre-les. En el cas que no es presentin reclamacions a l'expedient, aquest 
es considerarà aprovat definitivament. 

Sóller, 16 de març de 1995. 
La Baties sa. Signat: Isabel Alcover Rot ger. 

-o-

Ajuntament de Son Servera 
Núm.6404 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el dí a 16 de marzo 
de 1.995, el expediente de modificación de la plantilla de personal funcionari o, 
consistente en supresión cuatro plazas de policía local y creación de cuatro plazas 
de auxiliares de temporada de policía local. 

Que expuesto al público en la Secretaria del Ayuntamiento por espacio de 
quince días durante cuyo plazo cualquier habitante del término o persona intere
sada podní presentar contra el mismo y ante el Ple no las reclamaciones, sugeren
cias que estime oportunas con arreglo al artículo 126 del R.D.L. 781186, de 18 de 
abril y el artículo 150 de la Ley39/88, de 28 de diciembre. 

En el supuesto de que no sea preséntada reclamació il. alguna, el acuerda de 
aprobación inicial, quedara elevada a definitiva sin necesidad de adoptar nuevo · 
acuerdo. 

En Son Servera, a 20 de marzo de 1.995. 
El Alcalde. F do: D. Eduardo Servera. 

-o-

Núm.6407 
Habiéndose acordado por el Ayimtamiento de mi presidencia, en sesión 

celebrada el día 16 de marzo de 1.995, la oportuna propuesta 1' de Suplemento y 
Habilitación de crédito en el Presupuesto ordinario (prorrogada de 1.994 para 
1.995) para atender el gasto inaplazable de diversas obligaciones, por medio de 
niayores ingresos, queda de manifiesto al público, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quince días habites, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este edicto en el B.O.C.A.I.B., el oportuno expediente, al 
objeto de que durante el mencionada plazo puedan formularse reclamaciones 
contra el mismo, con arreglo a la normativa vigente. La Corporación dispondra, 
para resolverlas de un plazo de treinta días. Si no se resolviera dentro de este 
segundo plazo, se entendera denegada la reclamación presentada. 

En Son Servera, a 17 de marzo de 1.995. 
El Alcalde. F do: D. Eduardo Servera. 

Núm.6411 
Habiéndose acordado por el Ayuntamiento de mi presidencia, en sesión 

celebrada el día 16 de marzo de 1.995, laoportuna propuesta 2Q de Suplemento y 
Habilitación de crédito en el Presupuesto ordinario (prorrogado de 1.994 para 
1.995) para atender el gasto inaplazable de diversas obligaciones, por medio de 
mayores ingresos, queda de manifiesto al público, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quince días habites, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este edicto en el B.O.C.A.I.B., el oportuno expediente, al 
objeto de que durante el mencionada plazo puedan formularse reclamaciori.es 
contra el mismo, con arreglo a la normativa vigente. La Corporación dispondra, 
para resolverlas de un plazo de treinta días. Si no se resolviera dentro de este 
segundo plazo, se entendera denegada la reclarnación presentada. 

En Son Servera, a 17 de marzo de 1.995. 
El Alcalde. F do: D. Eduardo Servera. 

-o-

Núm.6438 
De conformidad en lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 

de 26 de noviembre, de régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento Administrativa común (B.O.E. 285, de 17 de noviembre de 1992), 
se hace pública la notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes 
sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad Sancionadora, a las 
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Contra est as resoluciones, podra interponerse Recurso Ordinari o, por dele
gación del Ministerio de Justícia e Interior, en el Ayuntamiento de Son Servera 
( negociado de denuncias y sanciones), dentro del plazo de un mes, contado a partir 
del dia siguiente al de la publicación del presente Boletín Oficial de la Provincia. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho las 
resoluciones seran firmes y las multas podran ser abonadas en periodo voluntari o 
dentro de los 15 dias siguientes a las firmeza, con la advertencia de que, de no 

hacerlo, se procedera a su exacció u por via Ejecutiva, incrementada con el recargo 
del 20% de su importe. 

Los correspondientes expedientes o bran en el Ayuntamiento de Son Servera 
(negociado de denuncias y sanciones). 

Son Se1vera a trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco. 
El Alcalde-Presidente. F do: Eduardo Servera Cariftena. 

Policia Local de Son Servera. 
Exp. Infractor Precplnfring. Cantidad Matrícula 
00184,0/94 Caldentey Mart! Bartolomé LSV/39/IC 50001 PM-7199BB 
001888/94 Moreno Fraile Fernando LSV/53/1 4000/ PM-3047X 
001889/94 Clemente.Bomego Antonio LSV/39/IC 5000/ BA-2686N 
001892/94 Adrover Mascaro Guillermo LSV/39/IC 5000/ PM-7953Z 
001900/94 Brandt Para Catalina LSV/39/ID 15000/ PM-6412AP 
001901/94 Mustie les de la Varga Jesús LSV/53/1 40001 PM-5788BH 
001902/94 Genovard Adrover Antonia LSV/53/1 4000/ PM2839BP 
001903/94 Amaya GonzéJcz Maria LSV/53/1 4000/ B-36JS 
001906/94 Sureda Martorell Antoni o LSV/53/1 4000/ PM-6767BK 
001909/94 Reginald Coombs Colin LSV/39/IC 5000/ PM-3957AD 
001910/94 Fermíndez García Iuan M. LSV/39/IC 50001 PM-6335AW 
001915/94 Servera BJ~quer Antonia LSV/39/IC 5000/ PM-9849BF 
001922/94 Estrany Ver Jaimc LSV/53/1 4000/ PM-1007BU 
001925/94 Catal a Sanso Bartolomé LSV/53/1 4000/ PM-4966AP 
001927/94 Hered.ia Muñoz María LSV/5311 4000/ PM-11038 
001939/94 Thornas Arnot LSV/5311 4000/ PM-8450BP 
001941/94 Torrens Mas GuiJJermo LSV/5311 40001 PM-8298AF 
200000195 BinimelisMasGuillermo LSV/5311 4000/ PM-9444BG 
200009/95 Cardo Gutiérrez José A. LSV/5311 4000/ PM-7456BM 
200011/95 Mora Corralejo Manuela LSV/53/1 4000/ PM-2231AW 
200012/95 Mora Corralejo Manucla RGC/143/1 15000/ PM-2231AW 
200025/95 Vallades MoreraFrancisco LSV/53/1 4000/ CA-85440 
200026/95 Gomila Santandreu Autonia LSV/5311 4000/ PM-0522BV 
200027/95 Murillo López María J. LSV/5311 4000/ PM-7883BN 
200031/95 Alrnodovar Almodovar Pedro LSV/39/IC 5000/ PM5532BG 
200042/95 Navarro Catala José LSV/53/1 4000/ B6457GZ 
200046/95 Servera Sard Antonio LSV/53/1 4000/ PM-7073BK 
200048195 Muftoz Sànchez Antonio LSV/53/1 40ÓOI PM-0597AD 
200051/95 Rosselló Corda Rafael LSV/39/1C 50001 PM-0149AJ 

-o-

Ajuntament d'es Mercadal 
Núm.6312 

Una vez aprobado por la Alcaldía el podrón de servicio abastecimiento de 
agua, alcantarillado y canon de saneamiento de aguas residuales correspondiente 
al 4Q trimestre del afto 1994, y deacuerdo con lo dispuesto en la legislación en 
vigor, por el presente se expone al público por un plazo de 15 dias, en las oficinas 
de este Ayuntamiento, y se notifica a los Sres, contribuyentes incluidos en el 
mismo, que, contra las liquidaciones respectivas se podran presentar, deacuerdo 
con lo dispuesto en la vigente le gislación, recurso de reposición ante el Alcalde, 
previo al contencioso-administrativo previsto en el artículo 57 de la Ley de 
Jurisdicción contenciosa-administrativa. · 

El período de cobro en voluntaria sera desde el dia 15 de marzo de !995 
hasta el día 16 de mayo de 1995. 

Finalizado este plazo se pasara al cobro por via ejecutiva con un 20% de 
recargo. 

Es Mercadal, a 14 de marzo de 1995. 
El Alcalde. F do.: Antonio Pons Fuxa. 

-o-

Ajuntament d'Eivissa 
Núm.6299 

Per part D'En Jesús Cantero Gonzatez en rep. Ifama S.L. s'ha sol.licitat 
llicència per establir l'activitat de Café-Concret . a la A vgda. Pedro Matutes 
Noguera núm. !16, local, 4 d'aquesta Ciutat. 

Per la qual cosa es fa públic per tal que, aquells que es considerin afectats 
de qualsevol manera per l'activitat que es preten establir, en el termini de deu dies 
puguin fer les observacions pertinents de conformitat amb el que estableix I' article 
30 del R.A.M.I.N. i P. de 30 de novembre de 1961, i article 36 del Reglament 
General dePolicía i Espectàc!es públics i Activitats Recreatives, aprovat per Refal 
Decret 2.816/1982, de 27 d'agost. 

L'expedient es troba de manifest i es pot consultar a la Secretaria d'aquest 
Ajuntament de 9 a 13,30 hores. 
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