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RESUELVO:
PRIMERO.- Dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de habitantes
de Andratx a los Sres. JUDY YENDELL, DARREN LEE, DANIEL BERNARDO ROMERO YENDELL Y MEGAN LEE YENDELL de conformidad con lo
establecido en el transcrito art. 72 RPDT.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos , señalándose que contra la presente resolución podrá interponerse:
a)En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la recepción
de la presente notificación, recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía
. Transcurrido un mes desde la presentación del recurso sin que se haya resuelto expresamente y sin que se haya notificado, se entenderá desestimado el
mismo, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de seis meses contados a partir del día siguiente a la desestimación presunta.
b)En el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palma de Mallorca, salvo que se hubiera interpuesto recurso potestativo de reposición, en cuyo caso no deberá esperar a su
resolución.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que
se estime procedente en derecho.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Eugenio Hidalgo Garces.
En Andratx, a 21 de octubre de 2004.

—o—

Ajuntament de Banyalbufar
Num. 20771
Aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Banyalbufar, en sessió
plenària de 30 de setembre de 2004, l’Ordenança municipal reguladora del Preu
Públic per a la prestació del servei de celebració de matrimoni civil, havent estat
sotmès l’expedient a informació pública per espai de 30 dies, en el BOIB núm.
141 de 12 d’octubre de 2004, sense que s’hagi presentat al·legació ni reclamació alguna, ha quedat aprovada definitivament.
Conseqüentment es publica íntegrament l’Ordenança de Preu Públic per a
la prestació del servei de celebració de matrimoni civil, tenint en compte que no
entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament el seu texte en el BOIB.
ORDENANÇA PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI
Exercici 2004(Ple 30 de setembre de 2004)
ARTICLE 1.De conformitat amb el dispost a l’article 117, en relació amb l’article
41.B), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per a la prestació
del Servei de Celebració del Matrimoni Civil.
ARTICLE 2.El fet que origina el preu públic és la prestació del Servei de Celebració
del Matrimoni Civil.
ARTICLE 3.L’obligació de pagament neix des de l’instant en que comença la prestació del servei, no obstant en el moment de la sol·licitud es farà l’ingrés, en concepte de dipòsit previ , de l’import del preu.
ARTICLE 4.Obligats al pagament són els que sol·liciten el servei o es beneficien d’ell.
ARTICLE 5.La tarifa a aplicar serà la següent:
EMPADRONATS AL MUNICIPI DE BANYALBUFAR : EXENTS
NO EMPADRONATS AL MUNICIPI DE BANYALBUFAR: 50 euros
La celebració del matrimoni es farà en el Saló de Plens o qualsevol altre
que disposi l’Ajuntament de conformitat amb els contraents.
Si per causa no imputable a l’obligat al pagament , el servei no tingués
lloc ,es procedirà a la devolució de l’import avançat.
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Les deutes per aquest preu s’exigiran pel Procediment Administratiu
d’Apremi.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entra en vigor i comença la seva aplicació el dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins
a la seva modificació o derogació expresses.
Banyalbufar, 15 de novembre de 2004.
El Batle,
Mateu Ferrà Bestard.

—o—
Num. 20772
Aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió plenària de 30 de
setembre de 2004, l’Ordenança municipal de Policia i Bon Govern, havent estat
sotmès l’expedient a informació pública per espai de 30 dies, en el BOIB
núm.141 de 12 d’octubre de 2004, sense que s’hagi presentat al·legació ni
reclamació alguna, ha quedat aprovada definitivament.
Conseqüentment es publica íntegrament l’Ordenança de Policia I Bon
Govern, tenint en compte que no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat
íntegrament el seu texte en el BOIB.
ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN
Exercici 2004 ( Ple de 30 de setembre de 2004)
CAPÍTOL PRELIMINAR
L’Ordenança de policia i bon govern que també podria nomenar-se
Ordenança de convivència ciutadana, és el conjunt de preceptes jurídics promulgats per l’Ajuntament per regular matèries sobre les que tenen competències
i que afecten al normal desenvolupament de la vida local. Constitueixen dons,
un conjunt de normes a les quals ha de subjectar-se l’activitat dels ciutadans. Es
tracta d’adaptar les disposicions generals existents a les característiques de
Banyalbufar, així com ordenar matèries no regulades.
La present Ordenança com a Codi de Drets i Deures dels ciutadans està
dividida en dues parts:
1.-Secció primera. On es recullen les normes prèvies de la població, facilitant així el seu coneixement als veïns.
2.-Secció segona. On es regula la potestat sancionadora de l’Ajuntament,
en algunes matèries que incideixen continuadament en la tranquil·litat i qualitat
de la vida del municipi.
SECCIÓ PRIMERA
CAPÍTOL I-DELS EDIFICIS I SOLARS.
ARTICLE 1.- Apartat primer.
Els veïns que habiten a una finca urbana estan obligats al manteniment i
conservació en bon estat i visibilitat de la placa indicadora del número que li
correspon en el carrer o plaça en el que l’immoble es trobi ubicat..
L’incompliment d’aquesta obligació serà qualificat com a falta lleu.
Apartat segon.
Els propietaris d’edificis hauran de suportar en les seves façanes a la via
pública, els cables, faroles, o senyals de tràfic que foren necessaris per raons
d’interès públic prèvia comunicació dels mateixos per part de l’Ajuntament.
L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat com a falta greu.
Apartat tercer.
Els edificis situats en la confluència de vies urbanes quedaran subjectes
a la servitud d’ostentació del rètol del carrer i els seus propietaris o ocupants de
l’immoble hauran de deixar lliures d’impediments i en perfecta visibilitat les
plaques corresponents , romanent prohibit qualsevol sistema que impedeixi la
visibilitat de les plaques. L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat
com a falta greu.
ARTICLE 2.Tots els solars no edificats hauran de tancar-se amb una tanca de material
resistent i incombustible. De la mateixa manera hauran d’ajustar-se a les condicions d’estètica i seguretat regulades en la legislació vigent en la matèria.
L’incompliment d’aquesta obligació serà qualificada com a falta greu.
ARTICLE 3.Les conduccions d’aigua, gas i electricitat , que hagin de instal·lar-se en la
via pública o subsòl de la mateixa, així com la instal·lació en la pròpia via pública de pals , caixes de distribució, etc., necessitaran de la llicència prèvia municipal. Aquestes conduccions hauran de sotmetre’s en quant a les condicions tècniques i de policia a les ordenances municipals i en el seu defecte a les condicions que es disposaren.
ARTICLE 4.-
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Per raons d’estètica i bon gust no està permès estendre o exposar roba i
elements domèstics en els balcons, finestres ,terrasses ,o qualsevol altre lloc que
per la seva situació i orientació a la via pública siguin normalment vistes des de
la mateixa. L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat com a falta lleu.
ARTICLE 5.Està prohibit ,i en el seu cas , serà sancionat governativament ,tota acció
que enlletgeixi ,embruti , produeixi danys o sigui susceptible de produir-los en
llocs d’ús o servei públic i això amb independència de la reclamació dels perjudicis causats ,si procediren, i de la competència de la jurisdicció penal ,en el
seu cas.
ARTICLE 6.Tot ciutadà té el dret i el deure ,en quant membre d’una col·lectivitat , de
col·laborar en la conservació i defensa del patrimoni municipal, ja sigui impedint la realització de danys en el mateix, ja anunciant-ho a l’Autoritat competent
en cas d’haver-se produït.
CAPÍTOL II. DE LA CONDUCTA CIUTADANA.
ARTICLE 7.En els casos en que es produís calamitat, catàstrofe, trastorns d’ordre
públic o desgràcia pública , l’Ajuntament podrà requerir l’ajuda i col·laboració
dels habitants del terme municipal , així com d’aquelles maquinàries , vehicle o
eines particulars que es considerin necessàries per restablir la normalitat ,d’acord amb les normes i plans de protecció civil.
ARTICLE 8.- Apartat primer.
Queda prohibit alterar l’ordre públic i la tranquil·litat pública amb sorolls,
essent considerats aquests actes com a falta greu.
Apartat segon.
Queda prohibit molestar als veïns amb sorolls, fums, olors o gasos perjudicials o simplement molestos , no considerant com a molestos els fums procedents de la normal utilització de les xemeneies dels habitatges , essent qualificat l’incompliment de la prohibició com a falta greu.
Apartat tercer.
L’ús d’aparells de ràdio , televisió, altaveus ,instruments musicals o qualsevol altre aparell reproductor de sorolls , haurà de moderar-se i modular la seva
potència a la normativa existent sobre sorolls amb expressa menció al Decret
20/1987, de 26 de març , de mitjans de protecció contra la contaminació acústica del Medi Ambient en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
al objecte d’evitar molèsties a innecessàries als veïns, especialment a les hores
destinades al repòs,( de 12 a 8 hores a l’hivern i de 1 a 7 hores en l’estiu, i de
les 15:30 a les 17:30 hores en l’estiu). L’incompliment d’aquesta obligació serà
considerat com a falta greu.
ARTICLE 9.Els establiments públics tindran l’horari de tancament autoritzat per
l’Organisme Competent de la Comunitat Autònoma de les illes Balears, o en el
seu cas, per l’Ajuntament, el qual pot ser modificat prèvia petició de l’interessat, i amb motiu de les festes populars i esdeveniments especials.
L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat com a falta greu.
No es podrà realitzar cap espectacle, activitat recreativa, festa, concentració esportiva, etc., sense comunicació prèvia a l’autoritat municipal, i autorització en el seu cas , a l’objecte d’evitar perjudicis a l’activitat quotidiana dels
veïns i per motius de seguretat. L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat com a falta greu.
ARTICLE 10.-Apartat primer.
No es podrà a partir de les 24:00 hores i fins a les set del matí parlar a veus
en la via pública amb clara expressió de crits , així com mantenir els motors dels
cotxes encesos més de cinc minuts, si estan aturats en el casc urbà.
L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat com a falta greu.
Apartat segon.
Les motos o ciclomotors hauran de circular sense emetre renous excessius
i hauran de tenir el tub d’escapament homologat a fi de que no contamini l’ambient. El seu incompliment serà considerat falta greu.
ARTICLE 11.Queda prohibit:
1-Causar perjudicis als arbres , pasteres, parterres, plantacions, cultius i
jardins , qualificant el seu incompliment com a flat greu.
2-Causar destrosses o embrutar els edificis tant públics com privats, tanques, parets divisòries, bancs, fonts públiques, faroles de l’enllumenat ,pals de
línia i controls d’electricitat, conduccions d’aigua i en general quants bens i serveis siguin d’interès públic. L’incompliment d’aquesta obligació serà qualificat
com a falta greu.
3-Dispara coets , petards i en general focs d’artifici , sense la prèvia autorització municipal ,i sense haver-se adoptat les mesures adequades per tal d’evitar accidents i molèsties per les persones i danys a les coses. L’incompliment
d’aquesta obligació serà qualificat com a falta greu.
4-La fixació de cartells anunciadors sense la prèvia autorització municipal, fent responsable a l’empresa anunciadora, essent el seu incompliment castigat com a falta lleu.
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5-Abocar aigües majors i menors a la via pública, serà qualificat com a
falta greu.
6-Rentar vehicles o qualsevol tipus d’estris a la via pública, serà qualificat com a falta greu.
7-Queda prohibit l’emmagatzematge en la via pública de qualsevol tipus
d’objectes que dificultin o causin trastorns als ciutadans. La seva infracció constituirà una falta greu.
8-Raspar, gravar, empastifar, o dibuixar a les parets , façanes i portes d’edificis, col·locar cartells o anuncis que impedeixin o dificultin la lectura de les
plaques dels carrers, numeració dels edificis i senyals de circulació. El seu
incompliment serà qualificat com a falta greu.
9-Queda prohibit tallar una via pública pels vianants o molestar als mateixos amb bicicletes o altres objectes destinats al joc, essent els responsables d’aquests actes els pares o tutors , en cas de ser els autors menors d’edat. Es qualificarà la falta com a lleu.
10- La venta i consum en establiments públics, de begudes alcohòliques
a menors, segons els dispost a la Llei 1/92 de febrer, sobre protecció a la seguretat ciutadana i successives que en aquesta matèria es dictaren. Els fets descrits
seran qualificats com a falta greu.
11-Queda totalment prohibit consumir begudes alcohòliques i no alcohòliques en la via pública en tassó de vidre, plàstic o similar, exceptuant-se les
terrasses i llocs autoritzats. L’incompliment serà qualificat com a falta greu.
12- Queda totalment prohibit estacionar vehicles dificultant la visió d’un
senyal de tràfic qualificant aquest fet com a falta greu.
13- Queda prohibit disparar escopetes d’aire comprimit dintre del casc
urbà i a una distància inferior a cinc-cents metres del mateix. El seu incompliment serà castigat com a falta greu.
ARTICLE 12.El fems haurà de dipositar-se en bosses en l’interior dels contenidors , no
essent possible realitzar l’abocament directament dins el contenidor , qualificant-se el seu incompliment com a falta greu.
Queda prohibit tirar o dipositar qualsevol tipus de fems ,enderrocs o desfets en els voltants de la població i propietats municipals. La infracció es considerarà falta molt greu.
ARTICLE 13.-Apartat primer.
Pel que fa a les cales del municipi, queda prohibit a les zones i aigües de
bany i durant la temporada de bany, la realització d’activitats , jocs o exercicis
que puguin molestar a la resta d’usuaris. S’exceptuen les manifestacions de
caràcter lúdic o esportiu organitzades per l’Ajuntament.
Apartat segon.
Es prohibeix l’ús a la platja d’aparells de ràdio, cassettes, discs compactes o similars, instruments musicals o qualsevol aparell, de manera que siguin
emissors de sorolls que produeixin molèsties als demés usuaris i sempre que
superin els nivells màxims establerts a la Llei vigent en aquesta matèria.
Apartat tercer.
Es prohibeixen els campaments i acampades.
Apartat quart.
Queda prohibit l’accés d’animals domèstics a les aigües i zones de bany,
amb l’excepció dels cans “Lazarillos” en companyia de la persona a la qual
donin servei, sense perjudici de la responsabilitat del seu propietari o posseïdor
, ni de les mesures que el mateix hagi d’adoptar per tal d’evitar molèsties o riscs
per a la resta d’usuaris.
Apartat quint.
Queda prohibit llençar a la platja a l’aigua de la mar qualsevol tipus de
residu com papers, restes de menjar, llaunes, botelles, restes de fruits secs, burilles, etc., així com deixar abandonats mobles, palés, caixes, etc.
CAPÍTOL III. DELS ANIMALS DOMÈSTICS.
ARTICLE 14.Els propietaris de cans i altres animals adoptaran les mesures adequades
per evitar les molèsties que puguin ocasionar als veïns. En cas d’incompliment
es qualificarà com a falta greu.
ARTICLE 15.Els propietaris d’animals amollats a la via pública, seran responsables
dels danys i perjudicis que puguin ocasionar ,essent constitutiu de falta greu.
ARTICLE 16.Els cans abandonats , seran recollits pel servei municipal i es retindran
durant tres dies , termini en el qual podran ser recollits per la persona que acrediti la seva propietat. Si no els reclama ningú seran conduïts a la Protectora
d’Animals.
ARTICLE 17.Els propietaris seran responsables dels cans i altres animals que hagin
mossegat o perjudicat a qualsevol persona.
CAPÍTOL IV. DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA URBANA.
ARTICLE 18.Es prohibeix dipositar a la via pública sense prèvia autorització munici-
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pal, terres, enderrocs i material de demolició i construcció, qualificant-se com a
falta lleu.
ARTICLE 19.Queda totalment prohibit tallar la via pública impedint la lliure circulació
per la mateixa. Això es farà sempre amb la preceptiva autorització municipal. El
seu incompliment serà considerat falta greu.
ARTICLE 20.L’ocupació de la via pública amb taules, cadires , i altres elements , precisarà d’autorització municipal i es regularà per l’Ordenança corresponent. El
seu incompliment serà considerat falta greu.
ARTICLE 21.Les inscripcions, rètols , anuncis, i altres objectes de propietat privada que
donin a la via pública, requeriran del corresponent permís municipal.
ARTICLE 22.La col·locació de tendals en la via pública, necessitarà autorització municipal, en la qual es determinarà el termini de l’esmentada autorització, no podent
excedir-se del mateix.. En cas d’infracció es considerarà falta lleu.
CAPÍTOL V.DE LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA
PÚBLICA.
ARTICLE 23.Queda prohibit el dipòsit permanent o abandonament en les vies públiques municipals de qualsevol tipus de vehicle.
Complert el termini de deu dies que es concedeix per l’Ajuntament perquè el particular procedeixi a la retirada del vehicle, serà sancionat i serà obligat a l’abonament de les despeses del trasllat.
L’Ajuntament determinarà el lloc habitual de dipòsit dels vehicles.
L’abandonament de vehicles es considera falta greu.
ARTICLE 24.L’aturada i estacionament de vehicles es farà en els llocs destinats a l’efecte , i sempre que no hi hagi prohibició o destorbi la circulació dels vianants,
animals o trànsit rodat. L’incompliment serà considerta falta greu.
ARTICLE 25.Queda prohibit l’estacionament en llocs destinats a la càrrega i descàrrega, llocs reservats per a persones amb minusvalies , i tots els altres que suposin
una prohibició o restricció segons els senyals pertinents. L’incompliment serà
castigat com a falta greu.
ARTICLE 26.L’estacionament en zona de limitació horària ,haurà de respectar-se i el
seu incompliment serà castigat com a falta lleu.
DISPOSICIÓ ADICIONAL ÚNICA.
PROCEDIMENT SANCIONADOR.
I-L’Auxiliar de policia de l’Ajuntament de Banyalbufar , està constituïda
com Agent de l’Autoritat, i com a tal té funcions de policia, vigilància ,control
i custòdia dels bens propietat de l’Ajuntament, masses forestals, camins públics
i veïnals , finques ,així com quantes específicament li encomanin les lleis, reglaments i superioritat administrativa, especialment la de vetllar pel compliment
dels preceptes específics d’aquesta Ordenança.
II-En cas d’incompliment de les normes contingudes en la present
Ordenança de Policia i Bon Govern, les infraccions seran sancionades després
de l’oportú expedient tramitat d’acord amb el Títol IX de la llei 30/92de 26 de
novembre, i a més disposicions aplicables en matèria de procediment sancionador, establint-se les següents quanties per a les faltes comeses:
a)Les tipificades com a lleus seran sancionades amb multa de 6,01 euros
a 30,05 euros.
b)Les tipificades com greus seran sancionades amb multa de 30,06 euros
a 90,15 euros.
c)Les tipificades com molt greus seran sancionades amb multes de 90,16
eurosa 150,25 euros.
S’estableix , per als exercicis posteriors ,la revisió automàtica de la quantia de les sancions anteriors d’acord amb l’increment que experimenti l’Índex de
Preus al Consum general de l’exercici immediat anterior.
III-La comissió d’una mateixa falta lleu en dues ocasions la converteix en
una greu a la tercera comissió.
Banyalbufar, 15 de novembre de 2004.
El Batle, Mateu Ferrà Bestard.
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Ajuntament de Bunyola
Num. 20654
ANUNCI DE SUBHASTA AMB PROCEDIMENT OBERT I
TRAMITACIÓ URGENT
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 15
de novembre de 2004 el “Plec de clàusules administratives particulars que ha
de regir la contractació de l’obra “Aparcament municipal (etapa 2) Santa
Caterina Thomàs”, s’anuncia subhasta, amb procediment obert i tramitació
urgent, de conformitat amb l’establert a l’article 78 del text refós TRLCAP.
1. Entitat Adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Bunyola
b) Dependència que tramita l’expedient: Urbanisme
c) Número d’expedient: 04/2004
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: l’obra “Aparcament municipal (etapa 2) Santa
Caterina Thomàs”, conforme al projecte tècnic redactat per l’Arquitecte
Municipal Alfons Barceló Fullana.
b) Lloc d’execució: Bunyola
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: subhasta
4. Tipus de licitació: 475.227,51 euros millorat a la baixa.
Anualitat 2004
Pressupost: 229.773,46 eur.
Anualitat 2005
Pressupost: 245.454,05 eur.
5. Garanties:
a) Provisional: 9.504,44 euros.
b) Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Bunyola
b) Domicili: Sa Plaça, 4
c) Localitat i codi postal: Bunyola, 07110
d) Telèfon: 971 613007
e) Fax: 971 615227
f) Data límit d’obtenció de documentació i informació: 13 dies naturals
comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci al BOIB
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació:
GRUP: C); Subgrups 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9; categoria c)
8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats a partir del següent
al de la publicació del present anunci al BOIB, de 9.00 a 14.00 hores.
b) Documentació que s’ha de presentar: l’establerta al plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General
1. Entitat: Ajuntament de Bunyola
2. Domicili: Sa Plaça, 4
3. Localitat i codi postal: Bunyola, 07110
9. Obertura d’ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Bunyola
b) Domicili: Sa Plaça, 4
c) Localitat: Bunyola
d) Data: el dia hàbil següent a aquell en que acabi el termini de presentació de proposicions.
e) Hora: 12’00 hores.
10. Despeses d’anuncis: les despeses del present anunci seran a compte de
l’adjudicatari.
Bunyola, 16 de novembre de 2004.
LA BATLESSA Maria Cabot Payeras.
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