
nat Can Bauzà, situat als carrers Convent i Major, de Manacor (Primera fase),
pel preu de 327.497,08 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució de sis mesos.

Manacor, 22 de març 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 22 de marzo de 2006 se ha adjudicado a la mercantil Melchor
Mascaró SA el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el pro-
yecto redactado por el arquitecto municipal D. Carlos Terrasa Pou, de rehabili-
tación del edificio denominado Can Bauzá, situado entre las calles Convent y
Major, de Manacor (Primera fase), por el precio de 327.497,08 euros, IVA
incluido y un plazo de ejecución de seis meses.

Manacor, 22 de marzo de 2006.
El alcalde.- Antonio Pastor Cabrer

— o —

Num. 6510
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 22 de març de 2006 s’ha adjudicat a la mercantil Melchor Mascaró SA el
contracte per a l‘execució de les obres compreses en el projecte redactat per l’ar-
quitecte municipal Sr. Joan Pascual Femenias, de creació de nou passeig i enllu-
menat a Via Europa de Cala Murada, pel preu de 140.300,00 euros, IVA inclòs,
i un termini d’execució de tres mesos.

Manacor, 22 de març 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 22 de marzo de 2006 se ha adjudicado a la mercantil Melchor
Mascaró SA el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el pro-
yecto redactado por el arquitecto municipal D. Juan Pascual Femenias, de crea-
ción de nuevo paseo y alumbrado de la Vía Europa de Cala Murada, por el pre-
cio de 140.300,00 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de tres meses.

Manacor, 22 de marzo de 2006.
El alcalde.- Antonio Pastor Cabrer

— o —

Num. 6511
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 22 de març de 2006 s’ha adjudicat a la mercantil Melchor Mascaró SA el
contracte per a l’execució de les obres de millora i condicionament dels carrers
Bordils, de la Mar i Sureda (peatonitzacio fase I) de Porto Cristo, inclosa en el
Pla d’Excel·lència Turística de Porto Cristo, tal com venen definides en el pro-
jecte redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Daniel Aguiló
Ferretjans, pel preu de 258.000,00 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució de
tres mesos.

Manacor, 22 de març de 2006.
El batle.- Antoni Pastor Cabrer

_________

A los efectos previstos en el artículo 93 del RDLeg 2/2000 de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público que por resolución de esta
alcaldía de 22 de marzo de 2006 se ha adjudicado a la mercantil Melchor
Mascaró SA el contrato para la ejecución de las obras de mejora y acondiciona-
miento de las calles Bordils, Mar y Sureda (peatonización fase I) de Porto
Cristo, incluida en el Plan de Excelencia Turística de Porto Cristo, tal como vie-
nen definidas en el proyecto redactado por el ingeniero de caminos, canales y
Puertos D. Daniel Aguiló Ferretjans, por el precio de 258.000,00 euros, IVA
incluido y un plazo de ejecución de tres meses.

Manacor, 22 de marzo de 2006.
El alcalde.- Antonio Pastor Cabrer

— o —

Num. 6512
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 22 de març de 2006 s’ha adjudicat a la mercantil Melchor Mascaró SA el
contracte per a l‘execució de les obres compreses en el projecte redactat per
l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Daniel Aguiló Ferretjans, d’adequació de
zona verda en el final de l’avinguda Joan Servera, de Porto Cristo, obra inclosa
en el Pla d’Excel·lència Turística de Porto Cristo, pel preu de 84.800,00 euros,
IVA inclòs, i un termini d’execució de tres mesos.

Manacor, 22 de març 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 22 de marzo de 2006 se ha adjudicado a la mercantil Melchor
Mascaró SA el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el pro-
yecto redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos D. Daniel Aguiló
Ferretjans, de adecuación de zona verde al final de la avenida Joan Servera, de
Porto Cristo, incluida en el Plan de Excelencia Turística de Porto Cristo, por el
precio de 84.800,00 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de tres meses.

Manacor, 22 de marzo de 2006.
El alcalde.- Antonio Pastor Cabrer

— o —

Ajuntament de Mancor de la Vall
Num. 6615

elevació AUTOMÁTICA a definitiu de l’acord d’APROVACIÓ INICIAL
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓ DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.

Primer. Passat el termini d’exposició pública de l’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament de data 4 de maig de 2005 d’aprovació inicial de l’Ordenança
municipal reguladora de la gestió dels Residus de la Construcció i Demolició, i
no havent-se presentat reclamacions, s’eleva a definitiu l’esmentat acord con-
forme el que disposa l’article 49.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.

Segon. El text íntegre de l’Ordenança municipal reguladora de la gestió
dels Residus de la Construcció i Demolició es publicarà al BOIB, conforme l’es-
tablert a l’article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril. 

Tercer. Contra el present acord definitiu de l’Ordenança Municipal, els
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació
del present anunci en el BOIB.

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 ges-

tió dels residus de construcció i demolició, a l’article 6 i article 8, darrer parà-
graf, del 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 (correc-
ció d’errades aprovada pel Ple de dia 29 de juliol de 2002) i publicat íntegra-
ment al BOIB núm. 141, de 23 de 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 ordenances
municipals amb l’objectiu d’adaptar-les al que disposa l’article 9 d’aquest Pla
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director sectorial.

Article 2.
Als efectes de l’aplicació d’aquesta ordenança, es consideren residus de la

construcció-demolició els definits a la categoria 17 del Catàleg Europeu de
Residus aprovat per Decisió 2001/118/CE de la Comissió de les Comunitats
Europees de 16 de gener de 2001. Aquesta categoria 17 s’incorpora com a
Annex a l’ordenança. Tindran aquesta consideració aquells residus assimilables
procedents d’activitats extractives i de fabricació de productes ceràmics, rajoles,
teules 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 d’obra menor – un contracte formalitzat amb un
gestor autoritzat pel servei públic insularitzat 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 puguin destinar directament a restauració de pedreres. Es poden
destinar directament a la restauració  de pedreres els residus de construcció i
demolició que tinguin la consideració d’inerts nets (els desmunts i terres no con-
taminades), 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 sotmesa a llicència. Quan l’Administració tingui constància que la valora-
ció econòmica dels cost d’una gestió adequada dels residus generats o el pres-
supost 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’han 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, d’acord 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 presentant el rebut de lliurament
dels residus a les plantes del servei públic. El no compliment de les determina-
cions d’aquesta ordenança quant a la correcta gestió dels residus de construcció-
demolició, 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
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 origini 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 perjudici de les corres-
ponents responsabilitats civils i penals, mitjançant 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 règim local, entrarà en vigor una vegada hagi trans-
corregut el termini previst a l’article 65.2 del mateix text legal, sense perjudici
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 insularitzat 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, distin-

tes 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.
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 contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres subs-

tàncies perilloses.
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17 04 11 Cables distints dels especificats en el codi 17 04 10.
17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i fangs 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 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.
17 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 el 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 bases de guix.
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats 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 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen substàncies perilloses.

17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició distints dels espe-
cificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

Mancor de la Vall, 29 de març de 2006.
El Batle, Bernadí Coll Martorell.

— o —

Ajuntament de Montuïri
Num. 6697

Una vegada transcorregut el termini de trenta dies, sense haver-se presen-
tat cap tipus d’al·legació, a l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’or-
denança fiscal reguladora de l’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTA-
LACIONS I OBRES, d’acord amb l’establert a l’article 17 del text refús la Llei
30/1.988, reguladora de les Hisendes Locals, l’acord d’aprovació provisional
queda elevat a definitiu, transcrivint-se a continuació els articles modificats.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IM-
POST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS I OBRES.

Nova redacció artícle 3

El tipus de gravamen, serà del 2,8% del pressupost real de las obres exe-
cutades

Montuïri a 6 d’abril de 2006      El Batle, Gabriel Matas Alcover

— o —

Num. 6698
ANUNCI D’APROVACIO DEFINITIVA
Una vegada transcorregut el termini de trenta dies, sense haver-se presen-

tat cap tipus d’al·legació, a l’acord d’aprovació inicial de la modificació del preu
públic per l’ensenyament a la Escola Municipal de Musica,  d’acord amb l’es-
tablert a l’article 17 de la Llei 30/1988, reguladora de les Hisendes Locals, l’a-
cord d’aprovació provisional queda elevat a definitiu, transcrivint-se a conti-
nuació el preu aprovat.

PREUS APROVATS :
ENSENYAMENTS PREU MENSUAL

1er,2n,3r i 4t del PNE
Instruments de Vent/percussió 50

1er,2n,3r i 4t del PNE
Altres : Piano, guitarra, violí,.... 55

Classes instruments Adults:
Instruments de vent/percussió 25

Classes instruments Adults:
Altres : Piano, Guitarra, Violí, .... 30

Instruments tradicionals 15

Iniciació 25

Matrícula per tots 22

Montuïri a 6 d’abril de 2006
EL BATLE, Gabriel Matas Alcover

— o —

Num. 6699
Havent transcorregut el termini de trenta dies, sense que s’hagi presentat

al·legació alguna a l’acord d’aprovació inicial d’ la implantació de la
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA DE ANIMALS, d’acord
amb l’establert en l’article 17 de la Llei 30/1988, reguladora de les Hisendes
Locals l’acord d’aprovació provisional queda elevat a definitiu, transcrivint-se
a continuació el text integro de l’ordenança reguladora.

Montuïri, 6 d’abril de 2006
EL BATLE., Signat : Gabriel Matas Alcover

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA TINENÇA DE CANS I
ALTRES ANIMALS DE COMPANYIA.

Als darrers anys ha augmentat considerablement la presència dels animals
de companyia en la societat urbana, passant a exercir un protagonisme que no
es pot obviar i que exigeix la implantació d’una normativa específica que regu-
li les situacions socials que aquest fenomen implica.

Per una banda, és evident el valor social altament positiu que aquest ele-
ment aporta a les persones, donat la seva funció de resposta davant la soledat i
la incomunicació humana que avui en dia acompanya la nostra societat de con-
sum, moltes vegades insensible i desnaturalitzada.

Però, per altra banda,  no hem d’oblidar la necessitat de controlar els efec-
tes 

laterals que produeix la presència dels animals de companyia, com els
riscs en importants parcel.les de la sanitat i la higiene pública, o les molèsties
que per contaminació sonora o altres motius similars poden ser produïdes en els
veïnats.

Així, a manera d’ordenança, el nostre ajuntament estableix una àmplia
teoria de mesures, a vegades restrictives, a vegades alliçonadores, que pretenen
eliminar els riscs indicats i al mateix temps  van encaminades, per la seva fun-
ció de control, a reforçar els efectes beneficiosos que els animals aporten a la
nostra societat.

CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.

Article 1.- Objecte i normativa reguladora.
Aquesta ordenança té per objecte regular la tinença i la inserció harmòni-

ca dels animals en l’entorn humà i les activitats comercials, industrials, profes-
sionals i de serveis que hi estiguin relacionades; amb una doble finalitat, la pro-
tecció de la salut i la seguretat de les persones, i la protecció dels animals, tenint
en compte la importància que per a un elevat nombre de persones té la seva
companyia.

Article 2.- Tipus d’animals.
Primer. Els animals a que fa referència aquesta ordenança, agrupats

segons la seva destinació més usual, són:
-Animals domèstics: de companyia (cans, moixos, ocells i aus…); que

proporcionen ajuda especialitzada (cans guia, de vigilància d’obres,…); d’aqua-
ri o de terrari (peixos, tortugues, hàmsters i similars).

- Animals utilitzats en fires, concursos i/o altres competicions (perdius,
coloms, cavalls, …)

- Animals utilitzats en activitats d’oci o espectacles i animals domesticats
propis de l’activitat cirquense.

- Animals salvatges autòctons.
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