
Ajuntament de Llubí
Num. 8967

ANUNCI LICITACIÓ DE LES OBRES DE ‘MILLORA PLAÇA DE LA
CARRETERA’,  MITJANÇANT CONCURS  AMB PROCEDIMENT OBERT
I TRAMITACIÓ URGENT.

Aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en
data 15  de maig de 2006, el Plec de Condicions econòmiques administratives
que ha de regir la contractació de les obres de ‘Millora plaça de La Carretera’;
s’exposa al públic per un termini de vuit dies hàbils per tal que s’hi puguin pre-
sentar reclamacions.

Simultàniament s’anuncia concurs públic, si bé condicionat al que dispo-
sa l’article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local. Cas que es presentin reclamacions contra el Plec, l’obertura de proposi-
cions es retardarà quan resulti necessari,  fins la seva resolució.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Llubí.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Núm. d’expedient:   1 /2006.

2. Objecte del contracte:
a  Descripció:  Execució de les obres de ‘Millora plaça de La Carretera’,

d’acord amb el Plec de Condicions econòmiques administratives i de prescrip-
cions tècniques particulars aprovats per la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament. Dita obra  està inclosa dins el Pla d’Obres i Serveis del CIM corres-
ponent a l’any 2006.

B   Termini d’execució: tres mesos, a comptar des del següent a la for-
malització del contracte.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació:  urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

4. Pressupost base de licitació:  38.586, 82  Euros., IVA inclòs.

5. Garanties:
a) Provisional: No procedeix.
b) Definitiva: 4 per 100 de l’import d’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Llubí.

b) Domicili: Sant Feliu, 13.
c) Localitat i codi postal: Llubí –07430.
d) Telèfon: 971.522002
e) Telefax: 971.522528
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per la

presentació d’ofertes. 

7. Requisits específics del contractista:
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.

8. Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats a partir del següent

al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB), en el Registre General en horari d’obertura al públic (de 8 a 15 hores).

b) Documentació a presentar: La que estableix la clàusula 3.2 del plec de
condicions econòmico-administratives.

c) Lloc de presentació: 
1r. Entitat: Ajuntament de Llubí.
2n. Domicili: Carrer Sant Feliu, 13.
3r. Localitat i codi postal: Llubí. 07430.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva ofer-

ta: Dos mesos, a comptar des de l’obertura de les proposicions.  

9. Obertura de les ofertes: 
a  Entitat: Ajuntament de Llubí.
B  Domicili: Carrer Sant Feliu, 13
C  Localitat: Llubí
D  Data i Hora: L’acte d’obertura de les proposicions tendrà lloc el novè

dia hàbil posterior al termini de presentació de proposicions. A aquests efectes,
el dissabte no es considera dia hàbil.

E  Hora: A les  13,00   hores.
La Mesa de contractació, en casos justificats, podrà suspendre aquest acte

i fixar un nou dia per a l’obertura de les proposicions, tot el que es publicarà a
través d’anuncis en el Tauló d’Edictes de l’Ajuntament, entenent-se convocats
els licitadors i qualsevol possible interessat per la  publicació del citat anunci.

10. Despeses d’anuncis 
Serà a compte de l’adjudicatari la despesa derivada de la present publica-

ció, així com la resta d’anuncis inherents a la formalització del contracte.

Llubí,  16 de maig de 2006.
El Batlle,  Tomás Campaner Ferragut.

— o —

Ajuntament de Llucmajor
Num. 8454

Transcurrido el plazo de 30 días de información pública de la aprobación
inicial de la ‘Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de los Residuos de
Construcción y Demolición’, según anuncio publicado en el BOIB núm. 151 de
21 de marzo de 2006, sin que se haya presentado escrito alguno de alegación o
reclamación, la citada ordenanza, por aplicación del acuerdo Plenario de fecha
22 de febrero de 2006, ha quedado aprobada definitivamente.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98 de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra lo anterior,
que pone fin a la vía administrativa, puede optarse entre la interposición del
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo, o ante el juzgado de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación. Si optara por interponer recurso de reposición potestativo no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que
estime pertinente.

El tenor literal de la ordenanza anteriormente citada es el siguiente:

‘ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Artículo 1
El objeto de esta Ordenanza es dar cumplimiento, en lo referente a la ges-

tión de los residuos de construcción y demolición, al artículo 6 y al artículo 8,
in fine, del Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de
Construcción y Demolición, Voluminosos y Neumáticos fuera de Uso de la Isla
de Mallorca, aprobado por acuerdo del Peno del Consell Insular de Mallorca de
8 de abril de 2002 (corrección de errores aprobada por el Pleno de día 29 de julio
de 2002) y publicado íntegramente en el BOIB núm. 141, de 23 de noviembre
de 2002.

El citado artículo 6 del Plan Director dispone que corresponde a los ayun-
tamientos trasladar a sus ordenanzas las medidas necesarias para el cumpli-
miento de las obligaciones que se deriven. Por otra parte, el artículo 8 in fine,
señala que los ayuntamientos han de revisar sus ordenanzas municipales con el
objetivo de adaptarlas a lo dispuesto el artículo 9 de este Plan director sectorial.

Artículo 2
A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se consideran residuos de

construcción-demolición los definidos en la categoría 17 del Catálogo Europeo
de Residuos, aprobado por Decisión 2001/118/CE de la Comisión de las
Comunidades Europeas de 16 de enero de 2001. Esta categoría 17 se incorpora
como Anexo a la ordenanza. Tendrán esta consideración aquellos residuos asi-
milables procedentes de actividades extractivas y de fabricación de productos
cerámicos, baldosas, tejas y otros materiales de construcción.

Artículo 3
Los productores de residuos de construcción y demolición están obligados

a:

1- Presentar adjunto a la correspondiente solicitud de licencia de obra,
tanto si se trata de obra mayor como menor, un contrato formalizado con un ges-
tor autorizado por el servicio público insularizado para la gestión de los residuos
generados.

2- Incorporar al proyecto de ejecución que se presente con la solicitud de
la licencia de demolición, construcción, excavación u otra que genere residuos
de construcción y/o demolición, los siguientes contenidos:

a) Una evaluación del volumen y las características de los residuos que se
originen.

b) La evaluación, si procede, de los residuos que no necesiten ningún tipo
de tratamiento y que se puedan destinar directamente a la restauración de can-
teras. Se pueden destinar directamente a la restauración de canteras los residuos
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de construcción y demolición que tengan la consideración de inertes limpios
(los desmontes y tierras no contaminantes), siempre y cuando se cumplan las
siguientes condiciones:

I) Que la decisión sea tomada por el promotor y/o el constructor.
II) Que lo autorice el director técnico de la obra.
III) Que esté previsto en el correspondiente proyecto de obra o que lo

decida el director técnico.
IV) Que se comunique al Consell de Mallorca.
c) Las medidas previstas de separación en origen o reciclaje in situ duran-

te la fase de ejecución de la obra.
d) Una valoración económica del coste de una gestión adecuada de los

residuos generados.

3- Depositar una fianza en el Ayuntamiento, en el caso de obra menor, o
en el Consell de Mallorca, en el caso de obra mayor, en el momento de obtener
la licencia municipal, cuyo importe será de un 125% del coste estimado corres-
pondiente a una adecuada gestión de los residuos generados en la obra por
medio del certificado del autor del proyecto. En aquellos casos en que se
demuestre la dificultad para prever el volumen de residuos, el importe de la fian-
za será de un 0’15% del presupuesto total de la obra sometida a licencia. Cuando
la Administración tenga constancia de que la valoración económica del coste de
una gestión adecuada de los residuos generados o el presupuesto de la obra no
se adaptan a la realidad, o detecte algún defecto en la base de cálculo, podrá
efectuar una valoración económica adicional, que será la que se tendrá en cuen-
ta para calcular el importe de la fianza.

Para tramitar la fianza se ha de tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) La fianza se puede constituir de cualquiera de las siguientes formas:

I) En metálico.
II) Mediante aval otorgado por una entidad de crédito, de acuerdo con la

normativa vigente.
III) Mediante aval de una sociedad de garantía recíproca, de acuerdo con

la normativa vigente.

b) En el documento de formalización de la fianza presentada por medio de
aval, debe hacerse constar el consentimiento prestado por el fiador o avalista a
la extensión de la responsabilidad ante la Administración, en los mismos térmi-
nos que si la garantía fuese constituida por el propio titular.

c) La fianza se devolverá después de la concesión del final de obra, y de
haber justificado la gestión adecuada de los residuos generados, presentando el
recibo de entrega de éstos, en las plantas del servicio público. El incumplimien-
to de las determinaciones de la presente ordenanza, en cuanto a la correcta ges-
tión de los residuos de construcción-demolición, será motivo de ejecución de la
fianza independientemente de las sanciones que puedan resultar de aplicación.

4- Realizar la separación en origen de la siguiente manera:
a) En todos los casos, separar y almacenar de forma diferenciada los resi-

duos peligrosos del resto.
b) Siempre que sea técnicamente posible, y a excepción de las obras

menores en las que se genere un volumen inferior a 5 metros cúbicos de resi-
duos, se establece la obligatoriedad de separar en origen las siguientes fraccio-
nes de residuos no peligrosos:

I) Residuos inertes (cerámica, restos de hormigón, tierras y similares).
II) Restos de residuos: envases de cualquier tipo, restos metálicos, restos

de madera, plásticos y similares, y otros residuos no peligrosos.

c) Los contenedores deben disponer de cerramiento, para evitar vertidos
incontrolados.

5- Responsabilizarse del transporte de residuos, mediante transportista
registrado, hasta los centros de transferencia y pretratamiento o a las plantas de
tratamiento incluidas en el servicio público insularizado del Consell de
Mallorca.

6- Abonar los costes que origine la gestión de los residuos de construcción
y demolición generados.

Artículo 4. Responsabilidad administrativa y régimen sancionador
Las infracciones de esta ordenanza serán sancionadas de acuerdo con lo

previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, sin prejuicio de las
correspondientes responsabilidades civiles y penales, mediante procedimiento
sancionador tramitado de acuerdo con el Decreto 14/1994, de 10 de febrero, por
el cual se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir por la
Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears en el ejercicio
de la potestad sancionadora.

Disposición adicional única
En todo lo no previsto en la presente ordenanza, será de aplicación el Plan

Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de Construcción y

Demolición, Voluminosos y Neumáticos fuera de Uso de la Isla de Mallorca
(BOIB núm. 141, de 23-11-2002), y normativa complementaria.

Disposición final única
La presente ordenanza, de acuerdo con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, entrará en vigor una vez
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo texto legal.

ANEXO

Categoría 17: Residuos de la construcción y demolición del Listado
Europeo de Residuos

17. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUI-
DA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 01 01 Hormigón
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 06 Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y

materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos dis-

tintas a las especificadas en el código 17 01 06

17 02 Madera, cristal y plástico
17 02 01 Madera
17 02 02 Cristal
17 02 03 Plástico
17 02 04 Cristal, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o

están contaminados por ellas

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitra-
nados

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 17

03 01
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Cinc
17 04 05 Hierro y acero
17 04 06 Estaño
17 04 07 Metales mezclados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras

sustancias peligorsas
17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y
barros de drenaje

17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 04 Tierra y piedras distintas a las especificadas en el código 17 05

03.
17 05 05 Barros de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 06 Barros de drenaje distintos a los especificados en el código 17

05 05.
17 05 07 Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto al especificado en el código 17

05 07.

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contie-
nen amianto

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,

sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los

códigos 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto

17 08 Materiales de construcción a base de yeso
17 08 01 Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sus-

tancias peligrosas
17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos a los especi-

ficados en el código 17 08 01

17 09 Otros residuos de construcción y demolición
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por
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ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas
que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores
que contienen PCB).

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los resi-
duos mezclados) que contienen sustancias peligrosas

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03’.

________

Un cop transcorregut el termini de 30 dies d’informació pública de l’a-
provació inicial de l’’Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus
de construcció i demolició’, segons l’anunci publicat en el BOIB núm. 151, de
21 de març de 2006, sense que s’hagi presentat cap escrit d’al·legació o recla-
mació, l’esmentada ordenança, per aplicació de l’acord plenari de data 22 de
febrer de 2006, ha quedat aprovada definitivament.

De conformitat amb el que disposa la Llei 29/98, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra l’anterior, que posa fi a
la via administrativa, es pot optar entre la interposició del recurs de reposició
potestatiu en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que dictà l’acte o recurs
contenciós administratiu, o davant el Jutjat Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Balears en el termini de dos mesos, comptadors
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. Si opta per interposar
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar cap recurs contenciós admi-
nistratiu fins que aquell sigui resolt expressament o se n’hagi produït la desesti-
mació per silenci.

Tot això, sense perjudici que es pugui exercir qualsevol altre recurs que
estimi pertinent.

El tenor literal de l’ordenança abans esmentada és el següent:

‘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 l’article 8, darrer parà-
graf, del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció, demo-
lició, 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
director sectorial.

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

construcció-demolició els definits en 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 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:

8- 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.

9- 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 necessitin 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 en el corresponent projecte d’obra o que ho deci-

deixi 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.

10- 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 costs estimats corresponents
a una adequada gestió de residus generats en l’obra per mitjà del certificat de
l’autor del projecte. En els casos en què es demostri la dificultat per preveure 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 valo-
ració econòmica del 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.

11- 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.

12- Responsabilitzar-se del transport de residus, mitjançant un transpor-
tista registrat, fins als centres de transferència i pretractament o a les plantes de
tractament incloses en el servei públic insularitzat del Consell de Mallorca.

13- 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

que preveu la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, sense perjudici de les
corresponents responsabilitats civils i penals, mitjançant procediment sanciona-
dor tramitat 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 direc-

tor sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició, voluminosos
i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca (BOIB núm. 141 de 23-11-2002), i
la 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 de règim local, entrarà en vigor una vegada hagi
transcorregut el termini previst a l’article 65.2 del mateix text legal.

ANNEX

240 BOIB Num. 72 18-05-2006



Categoria 17: Residus de la construcció i demolició de la Llista Europea
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
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 Fangs 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

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 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 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’

Llucmajor, 2 de mayo / maig de 2006
El Alcalde / El batle, Lluc Tomàs Munar

— o —

Ajuntament de Manacor
Num. 8546

NOTIFICACIÓ RESPOSTA ESCRIT DESCARREC
Atès que no han pogut notificar-se les sancions imposades per la Batlia

d’aquest Ajuntament que fan referència a la Llei de trànsit, circulació de vehi-
cles i seguretat vial, (R.D.L. 339/1990, de 2 de març), d’acord amb l’art. 59.4 i
61 de la Llei 30/1992 del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, amb el present anunci, es comunica a les per-
sones afectades:

En el present expedient s’ha acordat pel Sr. Batle-President el següent acte
resolutori:

‘Vist l’escrit de descàrrec presentat per  vosté, a la denúncia, el número
d’expedient i la resta de dades de les qual s’expressen a l’anexe que s’adjunta
després de la versió castellana, formulat per la Policia Local per suposada
infracció dels preceptes que també s’indiquen.

Atès que en el seu escrit, presentat en temps i  una vegada haver revisat
l’expedient relacionat a l’anexe, s’ha pogut comprovar que:

Vistes les al.legacions presentades per vostè, no es poden aceptar per no
estat contemplades com a causa suficient per deixar d’aplicar l’article pel que
va esser denunciat.

Atès que les al.legacions presentades s’han traslladat al denunciant qui,
en el seu informe, es ratifica en l’exposat a la denúncia formulada, el que per raó
del previst a l’art. 14 del Reglament de Procediment Sancionador en matèria de
Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial, en conconrdança amb
l’art. 76 del  R.D. legislatiu 339/1900, té valor porvatori, pel que fa als fets
denunciats.

Atès que els fets denunciats han resultat acreditats per la ratificació de la
força denunicant en no haver-se aportat proves suficients en contra, apreciant-
se, per  tant, que tals fets constitueixen la infracció que més amunta s’especifi-
ca.

Atès que d’acord amb el disposat a l’art. 65 de la Llei sobre Trànsit, cir-
culació de vehicles a motor i seguretat vial, les accions u  omissions contràries
a aquesta llei o als seus reglaments han de ser  sancionades administrativament
essent competència de la Batlia, com determina l’art. 68.2 de l’expressada Llei,
la sanció per infracció de les normes de circulació comesses a les vies urbanes.

Vists els preceptes citats i la resta de disposición d’aplicació general, fent
ús de les facultats conferides, valorant que l’acció realitzada suposa una infrac-
ció al precepte indicat, HE RESOLT donar per acabat l’expedient i imposar la
multa que s’expressa, que s’haurà  de fer efectiva dins els QUINZE DIES
HÀBILS següents a la fermesa d’aquesta interlocutòria.

El que li notific pel seu coneixement i efectes significant que contra la
present resolució podrà interposar davant l’òrgan que dictà l’acte, de conformi-
tat en la redacció danada per la Llei 39/88, de 28 de desembre, recurs de repo-
sició en el termini d’un  mes a comptar del dia següent al de la notificació, el
qual s’entendrà desestimat si no es notifica la resolució pel transcurs d’un mes
a comptar des de la interposició del recurs.

El termini per interposar, en el seu cas, recurs contenciós administratiu
davant el jutjat del Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, serà de dos
mesos comptats des del dia següent a la notificació de la resolució expressa del
recurs de reposició. Si no hi hagués resolució expressa, el termini serà de sis
mesos, a comptar de la data en què s’entengui desestimat per silenci el recurs de
reposició.

Tot això, sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que
consideri pertinent.

També se us comunica que podeu consultar els expedients respectius a
l’Oficina de Sancions de la Policia Local de Manacor de 8 a 14 hores.

El pagament del deute només es pot realitzar mitjançant la presentació
d’aquest document, en qualsevol oficina de les entitats bancaries que s’indi-
quen: LA CAIXA/ SA NOSTRA/ BANC DE SABADELL/ SCH/ BANCA
MARCH/ CAIXA RURAL DE BALEARES / BBVA/ CAIXA D’ESTALVIS
DE POLLENÇA/ BANC DE CREDIT BALEAR/ BANC ATLANTIC/ BAN-
KINTER.

(VEURE ANEXE A LA VERSIÓ CASTELLANA)

Manacor, 2/maig/2006
El Batle, Sgt. Antoni Pastor Cabrer

______________________

NOTIFICACIÓN RESPUESTA ESCRITO DESCARGO
En vista de que no han podido notificarse las sanciones impuestas por la

Alcaldía de este Ayuntamiento que hacen referencia a la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, (R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo),
de acuerdo con el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 del régimen jurídico de
las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, con el
presente anuncio, se comunica a las personas afectadas:

En el presente expediente se ha acordado por el Señor Alcalde-Presidente
el siguiente acto resolutorio:

Visto el pliego de descargo presentado por usted, a la denuncia , el núme-
ro de expediente y el resto de datos que se expresan en el anexo que se adjunta
después de la versión castellana, formulada por la Policía Local por supuesta
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