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de Mallorca quan estigui en vigor.
f) Altres normes de rang superior i que per la seva naturalesa entrin dins
l’àmbit d’aplicació.

1- A presentar en la tramitació de la llicència d’obra de construcció i/o
demolició i sempre abans de l’inici d’aquesta, un contracte formalitzat amb un
gestor autoritzat pel servei públic insularitzat per gestionar els residus generats.

Disposició derogatòria única
A l’entrada en vigor d’aquesta ordenança quedarà derogada l’ordenança
municipal de neteja de l’Ajuntament d’Alcúdia, publicada en el BOCAIB núm.
60, de 19 de maig de 1988, així com les seves successives modificacions.

2- Adjuntar al projecte d’execució que es presenti dins la tramitació de la
llicència d’obra corresponent els següents continguts:
a) Una avaluació del volum i les característiques dels residus que s’originen.
b) L’avaluació, si escau, dels residus que no necessiten cap tipus de tractament 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 contaminades), 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.

Disposició final única. Entrada en vigor
Aquesta ordenança entrarà en vigor quan s’hagi publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini previst en l’article 65.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.

—o—
Num. 10343
Atès que ha transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública de
l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la gestió de residus de la construcció i demolició, l’acord fins a les hores
provisional ha devingut definitiu en virtut de la presumpció establerta a l’article
49 c) in fine de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL), i a l’article 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB).
En compliment d’allò que disposa l’article 70.2 de la LRBRL i 103
LMRLIB es publica a continuació el text íntegre de la modificació de l’ordenança aprovada, en el ben entès que aquesta entrarà en vigor quan s’hagi produït la dita publicació i hagi transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de
la LRBRL i 113 de la LMRLIB.
Alcúdia, 14 de maig de 2007
EL BATLE, Miquel Ferrer Viver
NICOLAU CONTI FUSTER, Secretari de l’Ajuntament d’Alcúdia (Illes
Balears)
CERTIFIC: Que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària que va tenir lloc el
dia 8 de març de 2007, va adoptar l’acord que, -a reserva dels termes definitius
que resultin de l’aprovació de l’acta pertinent-, literalment a continuació es
transcriu:
‘6. Aprovació inicial de la modificació puntual de l’ordenança municipal
reguladora de la gestió de residus de la construcció i demolició.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis i Manteniment, de data 5 de març de 2007, que a continuació es transcriu:
‘Modificació puntual de l’ordenança municipal reguladora de la gestió de
residus de la construcció i demolició.
El Secretari informa i dóna compte de la proposta següent:
‘PROVISIÓ DE LA REGIDORA DELEGADA DE MEDI AMBIENT
Vista la necessitat de procedir a una modificació puntual de la vigent ordenança municipal per a la gestió de residus de la construcció i demolició, a efectes de complir amb la necessària adaptació d’aquesta a allò que disposa l’article
20 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, pel qual es modifica l’article 9 del Pla director sectorial de gestió de residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de
Mallorca.
Conformement amb allò que preveu l’article 102 de la Llei 20/2006, de 17
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i fent ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia núm. 756/2003, de 20
de juny (BOIB núm. 122 de 30/08/2003), propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1r. Aprovar inicialment la modificació puntual de la vigent ordenança
municipal per a la gestió de residus de la construcció i demolició l’ordenança
municipal reguladora de la gestió de residus i neteja viària, amb els termes
següents:
- L’article 3r passa a tenir la redacció següent:
‘Article 3.
Els productors de residus de construcció i demolició estan obligats a:

3- Dipositar una fiança al Consell de Mallorca, abans de retirar la llicència municipal, l’import de la qual serà d’un 125% dels costos estimats corresponents a una adequada gestió de residus generats en l’obra per mitjà del certificat de l’autor del projecte.
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 garantia fos constituïda pel mateix titular.
c) La fiança es torna després de la concessió del final d’obra i d’haver justificat la gestió adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament
dels residus a les plantes del servei públic. El no compliment de les determinacions d’aquesta ordenança quant a la correcta gestió dels residus de construcciódemolició, 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 perillosos:
i) Residus inerts (ceràmics, restes de formigó, terres i similars).
ii) Restes de residus: envasos de qualsevol tipus, restes metàl·liques, restes 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 tractament 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.
7- Queden exclosos de les obligacions anteriorment esmentades en els
apartats 1, 2 i 3 els residus provinents d’obres menors i reparacions domiciliàries, sense detriment en qualsevol cas del destí final d’aquests residus que haurà
de ser obligatòriament una planta de tractament dels servei públic insularitzat.
Per al control de la correcta gestió dels residus d’obra menor l’Ajuntament
podrà exigir en qualsevol moment als productors d’aquests l’acreditació documental justificativa mitjançant la presentació dels corresponents albarans d’entrega dels residus a la planta de tractament.’
2n. Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de trenta dies mitjançant l’oportuna inserció d’anuncis en el tauler d’edictes de la Corporació i en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que es puguin presentar reclama-
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cions i suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins a les hores provisional.
3r. Concedir de forma simultània audiència a les associacions veïnals i de
defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit territorial
del municipi d’Alcúdia que estiguin inscrites en el registre municipal d’associacions veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directe amb l’objecte de
l’ordenança.
Alcúdia, 27 de febrer de 2007
La Regidora delegada de Medi Ambient, Melchora Gómez Andrés’
Vista i trobada conforme, la comissió es dóna per assabentada i acorda
elevar aquest punt a consideració del Ple de l’Ajuntament’.
Després d’unes breus explicacions sobre el contingut de la proposta per
part de la Sra. Melchora Gómez, i no havent-hi més intervencions, es passa a
votació i per unanimitat dels assistents s’acorda aprovar el dictamen sotmès a
consideració.’
I, perquè consti, expedesc aquest certificat, d’ordre i amb el vist-i-plau del
Sr. Batle.
Alcúdia, 14 de març de 2007
Vist i Plau, El Batle, Miquel Ferrer Viver

—o—

Ajuntament d'Algaida
Num. 10571
D’acord amb el que estableixen les disposicions legals vigents en matèria
de Règim Local, es sotmet a informació pública el Compte General d’aquesta
Corporació dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en
sessió celebrada el dia 30 d’abril de 2007, corresponent a l’exercici de 2005, per
tal que pugui ésser examinat a la Secretaria d’aquest Ajuntament i s’hi puguin
presentar per escrit les reclamacions, esments i observacions que es considerin
pertinents, per un termini de quinze dies hàbils i vuit més, comptats a partir del
següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Algaida a 11 de maig de 2007.
El batle; Jaume Jaume i Oliver

—o—

Ajuntament de Manacor
Num. 10319
Aprovats els estatuts de la Comunitat de regants de s’Espinagar, en sessió
de la junta General celebrada dia 19 de març de 2007, i per complir el que disposa l’art. 201.6 del RDPH, els estatuts i els seus annexos estaran dipositats a la
secretaria d’aquest Ajuntament per un termini de 30 dies, a comptar del dia
següent de publicar-se l’anunci en aquest BOIB, perquè pugui ser examinat per
qui tingui interès.
Manacor, 16 de maig de 2007
El president de la Comunitat. Antoni sureda Fons
____________________
Aprovados los estatutos de la Comunidad de regantes de s’Espinagar, en
sesión de la junta General celebrada día 19 de marzo de 2007, y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 201.6 del RDPH, los estatutos y sus anexos
estarán depositados en la secretaria de este Ayuntamiento por un plazo de 30
días, a contar del día siguiente de publicarse el anuncio en este BOIB, para que
pueda ser examinado por quién tenga interés.
Manacor, 16 de mayo de 2007
El presidente de la Comunidad, Antoni Sureda Fons

—o—
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Num. 10404
Per significar que la Junta de Govern Local en sessió de dia 21 de maig
de 2007, ha aprovat les bases reguladores per cobrir, mitjançant promoció interna i concurs de mèrits, dos llocs de feina a l’Ajuntament de sa Pobla, així com
la seva convocatòria, bases que seguidament es detallen:
‘BASES PER A LA PROVISIÓ, MIJTANÇANT PROCEDIMENT DE
CONCURS DE MÈRITS DE DOS LLOCS DE FEINA A L’AJUNTAMENT
DE SA POBLA (ANNEX I).
Primera.- Objecte de la convocatòria.
L’objecte de la convocatòria és proveir, mitjançant del procediment de
concurs de mèrits, els llocs de treball que figuren a l’annex I.
Segona.- Requisits i condicions generals de participació.
El personal laboral de l’Ajuntament de sa Pobla, sigui quina sigui la seva
situació administrativa, llevat de la suspensió ferma, pot participar en aquesta
convocatòria, sempre que compleixin els següents requisits:
A.- Tenir la titulació exigida per a la vacant a la qual es pretengui accedir.
B.- Haver prestat serveis efectius durant un període mínim de sis mesos
com a personal laboral fix en el mateix nivell de la vacant objecte de concurs.
En l’adjudicació de les vacants, sens perjudici de l’ordre de puntuació en
què quedin situats els aspirants, segons el mèrits, tindran preferència absoluta i
seguint aquest ordre:
1er. Els treballadors que sol·licitin el trasllat per motius de salut sempre
que quedi acreditat mitjançant el corresponent certificat mèdic.
2on. Els treballadors que, en la data de termini de presentació de sol·licituds, siguin majors de 45 anys.
Tercera.- Persones amb discapacitats.
El personal laboral fix que tingui alguna discapacitat que ja estigui reconeguda davant l’Ajuntament de sa Pobla, pot instar, en la sol·licitud de vacants,
l’adaptació del lloc o llocs de treball sol·licitats, sempre que no suposi una modificació substancial del context de l’organització.
El President de la Corporació pot demanar a la persona interessada la
informació que cregui necessària, com també el dictamen dels òrgans tècnics de
la mateixa administració sobre la procedència i compatibilitat de l’adaptació
amb les tasques i funcions del lloc en concret.
En la resolució que posi fi al concurs de mèrits s’ha de resoldre, així
mateix, sobre l’adaptació sol·licitada del lloc o llocs de treball dels quals es tractin.
Quarta.- Prova especifica de llengua catalana.
Per a les persones interessades que no puguin acreditat els coneixements
de llengua catalana corresponents al nivell exigit per a cada plaça convocada i
que es reflecteix a l’Annex I de la present convocatòria, es durà a terme, un cop
acabat el termini de presentació d’instàncies, una prova especifica per acreditar
aquests coneixements. El resultat d’aquesta prova es qualificarà com a apte o no
apte. La qualificació d’apte només tindrà validesa per a aquesta convocatòria.
La qualificació de no apte implicarà que la persona interessada no podrà
participar en aquesta convocatòria i no es tindrà en compte la seva sol·licitud.
Els coneixements de llengua catalana es poden acreditar mitjançant l’aportació dins el termini de presentació de sol·licituds, d’un certificat oficial
expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) o expedit o homologat per l’òrgan competent de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Els aspirants que en la seva sol·licitud hagin fet constar que tenen el nivell
de català requerit o que estan en condicions d’obtenir-lo i per causes externes no
el puguin justificar documentalment en el termini de presentació de sol·licituds
, s’hauran de presentar en el lloc i data assenyalades de realització de la prova
especifica de català, per tal d’acreditar el nivell esmentat mitjançant l’aportació
d’alguns dels títols o certificats esmentats abans. En tot cas, la comissió encarregada d’avaluar aquesta prova ha d’admetre els certificats que aportin els aspirants sempre que acreditin el nivell exigit a la convocatòria i es trobin inclosos
dins el que preveu aquesta base.
La data i lloc de realització de la prova específica de llengua catalana s’anunciarà, un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, als taulers d’anuncis de l’Ajuntament i en la seva pàgina web.
Cinquena.- Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptadors
des de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOIB.
No obstant, es publicarà també als taulers d’anuncis de l’Ajuntament i pagina
web.
Sisena.- Sol·licitud.
Les sol·licituds s’han de formalitzar d’acord amb el model normalitzat
que figura a l’annex V d’aquesta convocatòria.

