
d. Telèfon: 971 13 91 57.
e. Fax: 971 13 91 25.

11. Despeses d’anuncis: a càrrec de l’adjudicatari (Cost màxim aproximat: 600 Euros).

12.

13. Pàgina web on figuren les informacions relatives a la convocatoria i on es poden obtenir els plecs: http://www.calvia.net

Calvià, 23 de gener de 2006.
EL BATLE, Signat: Carlos Delgado Truyols.

— o —

Ajuntament de Campos
Num. 1160

NOTIFICACIONS DE SANCIONS PER INFRACCIONS DE TRANSIT

Expedient Matricula Precepte Inf. Conductor/Infractor Poblacio Quantia

00003 IB4313CY 07.01.OO.MM IMPRENTA ROIG SL CAMPOS 30.00
00005 7533DDS 07.01.OO.MM LEVEL ELECTRONICS SL PALMA MALLORCA 30.00
00010 IB4313CY 07.01.OO.MM IMPRENTA ROIG SL CAMPOS 30.00
00011 3505DLD 07.01.OO.MM EUROPA RENT A CAR SL SANT JOAN D’ALACANT 30.00
00015 3351DJZ 07.01.OO.MM RECORD GO ALQUILER VACACI CASTELLON PLANA 30.00
00020 7090DKK 07.02.OO.MM EUROPA RENT A CAR SL SANT JOAN D’ALACANT 30.00
00021 8508BHC 07.01.OO.MM MIQUEL RIGO SUÑER CAMPOS 30.00
00022 IB4313CY 07.01.OO.MM IMPRENTA ROIG SL CAMPOS 30.00
00023 IB9697DB 07.02.OO.MM MATEO GARCIAS MESQUIDA CAMPOS 30.00
00024 8073DNB 07.01.OO.MM HIPER RENT A CAR SA CAN PASTILLA-PALMA 30.00
00026 IB6680BY 07.01.OO.MM CARLOS ALBERTO GORDILLO R CAMPOS 30.00
00027 IB4164CS 07.01.OO.MM CUARTERO SAIZ JESUS PALMA DE MALLORCA 30.00
00030 3115CMM 07.01.OO.MM ORTIZ MARTORELL DAVID PALMA MALLORCA 30.00
00031 IB7368DF 07.02.OO.MM FRANCISCO VARA MARTINEZ CAMPOS 30.00

El Batle
ANDREU PROHENS VICENS 
Campos, a 19 de Gener de 2006

— o —

Ajuntament de Capdepera
Num. 1212

Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin interposat reclamacions, esdevé automàticament elevada a definitiva l’aprovació inicial de la
modificació de crèdit per suplement de crèdit que suposa:

Primer.- Realitzar un suplement de crèdit a la següent partida del Pressupost de Despeses i pels imports que s’indica: 1 452 62274 Piscina coberta 102.236,19
euros

TOTAL 102.236,19 euros
Segon.- L’impot de dita modificació es finançarà am càrrec al romanent.

D’acord amb el que preveu el RDL 2/2004 que aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes loclas, contra l’aprovació definitiva d’aquesta modi-
ficació, es pot interposar, recurs contenciós - administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a
partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al BOIB, sense perjudici de que els interessats puguin exercitar, si fa el cas, qualsevol altre recurs que esti-
min pertinent.

Capdepera, 20 de gener de 2006
El Batle- President, Joan Ferrer Flaquer

— o —

Ajuntament d'Estellencs
Num. 1149

Aprovada inicialment per l’Ajuntament d’Estellencs, reunit en sessió de dia 5 de desembre de 2005, per majoria absoluta l’ordenança municipal reguladora
de la gestió dels residus de la construcció i demolició.

Publicada dita aprovació en el BOIB i finalitzat el període d’informació pública sense que s’hagin presentat reclamacions ha quedat definitivament aprovat
l’acord adoptat, per la qual cosa cal la seva publicació integra:

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.

Article 1.

L’objecte d’aquesta Ordenança és donar compliment pel que fa a la gestió dels residus de construcció i demolició, a l’article 6 i article 8, darrer paràgraf, del
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Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de construcció, demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, aprovat per acord del
Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 8 d’abril de 2002 (correció d’errades
aprovada pel Ple de dia 29 de juliol de 2002) i publicat íntegrament al BOIB
núm. 141, de 23de novembre de 2002.

L’esmentat article 6 del Pla Director disposa que correspon als ajunta-
ments traslladar a les seves ordenances les mesures necessàries per al compli-
ment de les obligacions que se’n derivin. D’altra part, l’article 8, en el darrer
paràgraf, assenyala que els ajuntaments han de revisar les seves ordenançes
municpals amb l’objectiu d’adaptar-les al que disposa l’article 9 d’aquest Pla
director sectorial.

ARTICLE 2.

Als efectes d’aplicació d’aquesta ordenança, es consideren residus de la
construcció-demolició els definitius a la categoria 17 del Catàleg Europeu de
Residus aprovat per Decisió 2001/118/CE de la Comissió de les Comunitats
Europees de 16de gener de 2001. Aquesta categoria 17 s’incorpora com a Annex
a l’ordenança. Tindran aquesta consideració aquells residus assimilables proce-
dents d’activitats extractives i de fabricació de productes ceràmics, rajoles, teu-
les i altres materials de construcció.

ARTICLE 3.

Els productors de residus de construcció i demolició estan obligats a:

1.- A presentar adjunt a la corresponent sol·licitud de llicència d’obra- tant
si es tracta d’obra major com a obra menor- un contracte formalitzat amb un
gestor autoritzat pel servei públic insularizat per gestionar els residus generats.

2.- Incorporar al projecte d’execució que es presenti amb la sol·licitud de
la llicència d’enderrocament, construcció, excavació o una altra que generi resi-
dus de construcció i/o demolició els següents continguts:

a).Una avaluació del volum i les característiques dels residus que s’origi-
nen.

b).L’avaluació, si escau, dels residus que no necessiten cap tipus de trac-
tament i que es pugin destinar directament a restauració de pedreres. Es poden
destinar directament a restauració de pedreres els residus de construcció i demo-
lició que tinguin la consideració d’inerts nets (els desmunts i terres no contami-
nades), sempre i quan es compleixin les següents condicions:

i)Que la decisió sigui presa pel promotor i/o pel constructor.
ii).Que ho autoritzi el director tècnic de l’obra.
iii).Que estigui previst al corresponent projecte d’obra o que ho decideixi

el director tècnic.
iv).Que es comuniqui al Consell de Mallorca.
c).Les mesures previstes de separació en origen o reciclatge in situ durant

la fase d’execució de l’obra.
d).Una valoració econòmica del cost d’una gestió adequada dels residus

generats.

3.- Dipositar una fiança a l’Ajuntament, en el cas d’obra menor, o al
Consell de Mallorca, en el cas d’obra major, en el moment d’obtenir la llicència
municipal, l’import de la qual serà d’un 125% dels costos estimats correspo-
nents a una adequada gestió de residus generats en l’obra per mitjà del certificat
de l’autor del projecte. En aquells casos en què es demostri la dificultat per pre-
veure el volum de residus, l’import de la fiança serà d’un 0,15% del pressupost
total de l’obra sotmesa a llicència. Quan l’Administració tingui constància que
la valoració econòmica del cost d’una gestió  adequada dels residus generats o
el pressupost de l’obra no s’adapten a la realitat, o detecti algun defecte en la
base de càlcul, podrà efectuar una valoració econòmica addicional, que serà la
que es tindrà en compte per calcular l’import de la fiança.

Per tramitar la fiança s’ha de tenir en consideració els següents aspectes:

a).La fiança es pot constituir de qualsevol de les formes següents:

i).En metàl·lic.
ii).Mitjançant aval atorgat per un establiment de crèdit amb la normativa

vigent.
iii).Mitjançant aval d’una societat de garantia recíproca, d’acord amb la

normativa vigent.
b).En el document de formalització de la fiança prestada per mitjà d’aval

s’ha de fer constar el consentiment prestat pel fiador o avalista a l’extensió de
la responsabilitat davant l’Administració en els mateixos termes que si la garan-
tia fos constituïda pel mateix titular.

c).La fiança es torna després de la concessió del final d’obra i d’haver jus-
tificat la gestió adequada dels residus generats el rebut de lliurament dels resi-
dus a les plantes del servei públic. El no compliment de les determinacions d’a-
questa ordenança quant a la correcta gestió dels residus de construcció-demoli-
ció, serà motiu d’execució de la fiança, independentment de les sancions que

puguin resultar d’aplicació.

4.- Realitzar la separació en origen de la manera següent:

a).En tots els casos, separar i emmagatzemar de forma diferenciada els
residus perillosos de la resta.

b).Sempre que tècnicament sigui possible, i a excepció de les obres
menors en les quals es generi un volum inferior a 5 metres cúbics de residus,
s’estableix l’obligatorietat de separar les següents fraccions de residus no peri-
llosos:

i).Residus inerts ( ceràmics, restes de formigó, terres i similars).
ii).Restes de residus: envasos de qualsevol tipus, restes metàl·liques, res-

tes de fusta, plàstic i similars i altres residus no perillosos.

c).Els contenidors han de disposar de tancament per evitar abocaments
incontrolats.

5.- Responsabilitzar-se del transport de residus, mitjançant transportista i
registrat, fins als centres de transferència i pretractament o a les plantes de trac-
tament incloses en el servei públic insularitzat del Consell de Mallorca.

6.- Abonar els costs que orgini la gestió dels residus de construcció i
demolició generats.

Article 4.- Responsabilitat administrativa i règim sancionador.

Les infraccions d’aquesta ordenança seran sancionades d’acord amb el
previst a la llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, sense pejudici de les correspo-
nents responsabilitats civils, i penals, mitjançant procediment sancionador tra-
mitat d’acord amb el Decret 14/1994 de 10 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en l’exercici de la potestat sancionadora.

Disposició addicional única.

En tot allò no previst en aquesta ordenança, serà d’aplicació el Pla
Director Sectorial per a la Gestió dels residus de construcció i demolició, volu-
minosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca (BOIB núm. 141 de 23-11-
2002), i normativa complementària.

Disposició final única.

Aquesta ordenança, d’acord amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’a-
bril, reguladora de les bases del règim local, entrarà en vigor una vegada hagi
transcorregut el termini previst a l’article 65.2 del mateix text legal, sense per-
judici que les obligacions imposades als productors no siguin exigibles fins tres
mesos abans de l’inici del servei públic insularitzat del Consell de Mallorca, en
virtut de la disposició transitòria quarta del Pla Director Sectorial per a la gestió
dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de
l’illa de Mallorca i, per tant, aquesta ordenança s’aplicarà a les llicències d’obra
les sol·licituds de les quals tinguin entrada a l’Ajuntament a partir de tres mesos
abans de l’inici del servei públic insulartizat del Consell de Mallorca previst en
el Pla Director Sectorial.

ANNEX

Categoria 17: Residus de la construcció i demolició del Llistat Europeu de
Residus.

17.- RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA
TERRA EXCAVADA DE ZONES CONTAMINADES).

17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics.

17 01 01 Formigó.

17 01 02 Maons.

17 01 03 Teules i materials ceràmics.

17 01 06 Mescles o fraccions separades, de formigó, maons, teules i mate-
rials ceràmics que contenen substàncies perilloses.

17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics distintes
de les especificades en el codi 17 01 06

17 02 Fusta, vidre i plàstic.

17 02 01 Fusta.

17 02 02 Vidre.

17 02 03 Plàstic.
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17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan
contaminades per elles.

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes quitranats.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla.

17 03 02 Mescles bituminoses distintes de les especificades en el codi 17
03 01.

17 03 03 Quitrà d’hulla i productes quitranats.

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 04 01 Coure, bronze, llautó.

17 04 02 Alumini.

17 04 03 Plom.

17 04 04 Zinc.

17 04 05 Ferro i Acer.

17 04 06 Estany.

17 04 07 Metalls mesclats

17 04 09 Residus metàl·lics contamients amb substàncies perilloses.

17 04 10 Cables que contenen hidorcarburs, quitrà d’hulla i altres subs-
tàncies perilloses.

17 04 11 Cables distints dels especificats en el codi 17 04 10.

17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i fans de
drenatge:

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.

17 05 04 Terra i pedres distintes de les especificades en el codi 17 05 03.

17 05 05 Fangs de drenatge que contenen substàncies perilloses.

17 05 06 Fans de drenatge distints dels especificats en el codi 17 05 05.

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.

17 05 08 Balast de vies fèrries distint de l’especificat en el codi 17 05 07.

7 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen
amiant.

17 06 01 Materials d’aïllament que contenen amiant.

17 06 03 Altres materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen,
substàncies perilloses.

17 06 04 Materials d’aïllament distints dels especificats en els codis 17 06
01 i 17 06 03.

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant.

17 08 Materials de construcció a base de guix.

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminants amb subs-
tàncies perilloses.

17 08 02  Materials de construcció a base de guix distints dels especificats
en el codi 17 08 01.

17 09 Altres residus de construcció i demolició.

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines
que contenen PCB, acristallaments dobles  que contenen PCB, condensadors
que contenen PCB).

17 09 03 Residus mesclats de construcció i demolició distints dels espe-
cificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

Estellencs, 23 de gener de 2006.
El Batle,

— o —

Ajuntament de Manacor
Num. 1175

Als efectes prevists a l’article 93 del RDLeg 2/2000 de Contractes de les
Administracions Públiques, es fa públic que per resolució d’aquesta batlia de
data 30 de desembre de 2005 s’ha adjudicat a la mercantil Melchor Mascaró SA,
representada per la Sra. Antònia Mascaró Martorell, el contracte per a l’execu-
ció de les obres compreses en el projecte redactat per l’enginyer de camins,
canals i ports Sr. Joan Serra Vich, de dotació de serveis al futur IES de Son
Fangos, de Manacor, pel preu de 709.580,72 euros, IVA inclòs i un termini d’e-
xecució de set mesos, amb subjecció a l’oferta presentada i al projecte i plec de
clàusules administratives particulars que regeix la contractació.

Manacor, 13 de gener de 2006
El batle, Antoni Pastor Cabrer

________

A los efectos previstos en el artículo 93 del RDLegislativo 2/2000 de
Contratos de las administraciones públicas se hace público que por resolución
de la alcaldía de 30 de diciembre de 2005 se ha adjudicado a la mercantil
Melchor Mascaró SA, representada por Da. Antonia Mascaró Martorell, el con-
trato para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto redactado por
el ingeniero de caminos, canales y puertos D. Juan Serra Vich, de dotación de
servicios del futuro IES de Son Fangos, de Manacor, por el precio de 709.580,72
euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de siete meses, con sujeción a la
oferta presentada y al proyecto y pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rigen la contratación.

Manacor, 13 de enero de 2006
El alcalde, Antonio Pastor Cabrer

— o —

Num. 1176
La presidència del Patronat Municipal d’Esports anuncia licitació per a la

contractació, en concessió administrativa, de l’explotació del servei de bar o
cantina del Poliesportiu Municipal Miquel Àngel Nadal de Manacor.

1. ENTITAT ADJUDICATÀRIA.
a. Organisme. Patronat Municipal d’Esports
b. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
a. Descripció de l’objecte: explotació del servei de bar o cantina del

Poliesportiu Municipal Miquel Àngel Nadal de Manacor, amb la venda de begu-
des, gelats i llepolies, mitjançant la utilització de les instal·lacions i locals exis-
tents o que es puguin adscriure al servei amb l’autorització de l’Ajuntament.

b. Lloc d’execució: Poliesportiu Miquel Àngel Nadal
c. Durada d ela concessió: 1 any, prorrogable fins un màxim de contracte

de quatre anys, incloses les pròrrogues.

3. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a. Tramitació: ordinària
b. Procediment: obert
c. Forma d’adjudicació: concurs, amb la modalitat de concessió adminis-

trativa

4. CANON A FAVOR DE L’AJUNTAMENT: 2.369,40 euros/anuals, a
abonar de forma mensuals.

5. GARANTIES PROVISIONAL I DEFINITIVA I COMPLEMENTA-
RIA

a. Provisional: 2% del cànon de la concessió
b. Definitiva: 4% del cànon de la concessió.
c. Complementària:
- provisional: 2% del valor del domini públic ocupat (188,90 euros)
- definitiva: 3% del valor del domini públic ocupat (283,35 euros)

6. OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a. Departament de Secretaria General de l’Ajuntament – plaça Convent,

núm. 1. 07500 de Manacor. Tel. 971- 84.91.00 – Fax 971- 84.91.05.
b. Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al dia de fina-

lització de la presentació de proposicions.
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