
Illes Balears.

Quart:  Facultar al Director executiu de l’Agència Balear de l’Aigua i de
la qualitat ambiental, vocal del Consorci, a dur a terme tots els tràmits necessa-
ris tendents a la dissolució i efectiva liquidació del Consorci d’aigües de la
Badia de Palma.

Cinquè:  Notificar aquests acords als interessats, i en especial als
Ajuntaments de Palma i Calvià i a la Conselleria de Medi Ambient, als efectes
de la seva ratificació, d’acord amb el que preveu l’article 18 dels Estatuts del
consorci d’aigües de la Badia de Palma.

Sisè:  Ordenar la publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.’

Segon .- Integrar-se en el Consorci d’Aigües de les Illes Balears, creat per
acord del Consell de Govern de dia 15 de juny de 2012 ( BOIB de 18/06/12), en
els termes prevists en els seus Estatuts.

Tercer.- Notificar aquest acord a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes balears.

A tal efecte es publica el present anunci en compliment de l’apartat 4t de
l’acord per a general coneixement i a efectes d’al.legacions en el termini de vuit
dies .

Palma, 31/juliol/2012.
EL TINENT DE BATLE, REGIDOR DE L’AREA DE 
MEDI AMBIENT, SANITAT I CONSUM, ANDREU GARAU GARAU.

________________

DEPARTAMENTO DE  MEDIO AMBIENTE

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión de dia 26 de julio de 2012 adop-
tó el siguiente acuerdo: 1.- Ratificar los acuerdos de disolución del Consorcio
de Aguas de la Bahia de Palma,  adoptados en fecha 20 de junio de 2012 por la
Junta Rectora del Consorcio de Aguas de  la Bahia de Palma, al objeto de su
fusión en el Consorcio de Aguas de las Islas Baleares , y  a los efectos previstos
en su articulo 17.4 de los Estatutos del Consorcio de Aguas de  la Bahia de
Palma, que en concreto fueron los siguientes :

‘Primero:  Acordar la disolución del Consorcio de Aguas de la Bahia de
Palma para su fusión en el Consorcio de Aguas de las Islas baleares, creado por
acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de dia 15 de junio del 2012 (BOIB
de 18 de Junio de 2012), sin perjuicio de la ratificación por parte de las entita-
des consorciadas, de acuerdo con lo  previsto en los articulos 5, 11 i 18  de los
Estatutos del consorcio de Aguas de la Bahia de Palma.

Segundo:  Acordar que todos los bienes, derechos y obligaciones del
Consorcio de Aguas de  la Bahia de Palma, .se integren  en el nuevo Consorcio
de Aguas de las Islas Baleares, en la fecha de la ratificación de la disolución del
Consorcio de aguas de la Bahia de Palma por parte del Consejo de Gobierno de
las Islas Baleares.

Tercero:  Las cuentas  anuales del Consorcio de Aguas de  la Bahia de
Palma ,con fecha 30 de septiembre de 2012, después de formuladas por el
Presidente del Consorcio, auditadas y aprovadas por la Junta Rectora del
Consorcio de Aguas de la Bahia de Palma, seran las cuentas de ‘integración en
el Consorcio de Aguas de las Islas Baleares. 

Cuarto:  Facultar al Director ejecutivo de la Agencia Balear del Agua y de
la calidad ambiental, vocal del Consorcio, para llevar a cabo todos los tramites
necesarios para la disolución y efectiva liquidación del Consorcio de aguas de
la Bahia de Palma.

Quinto:  Notificar estos acuerdos a los interesados,y en especial a los
Ajuntamientos de Palma y Calvià y a la Conselleria de Medio Ambiente, a los
efectos de  su ratificación, de acuerdo con lo  previsto en el articulo 18 de los
Estatutos del consorcio d’aigües de la Badia de Palma.

Sisè:  Ordenar la publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.’

2.- Integrarse en el Consorcio de Aguas de las Islas Baleares, creado por
acuerdo del Consejo de Gobierno de dia 15 de junio de 2012 ( BOIB de

18/06/12), en los terminos previstos en  sus Estatutos.
3.- Notificar el presente  acuerdo a la Conselleria de Agricultura, Medio

Ambiente y Territorio.
4.- Publicar el presente  acuerdo en el Boletin  Oficial de las Islas balea-

res.

A tal efecto se publica el presente anuncio en cumplimiento del apartado
4 del acuerdo para general conocimiento y  a efectos de alegaciones en el plazo
de ocho dias .

Palma, 31/julio/2012.
EL TENIENTE DE ALCALDE, REGIDOR DEL AREA DE MEDIO 
AMBIENTE, SANIDAD  Y CONSUMO, ANDREU GARAU GARAU.

— o —

Num. 16134
Unitat emissora: Servei Administratiu d’Infraestructures 07010000
Núm. d’expedient: 1270-2012
Assumpte: Anunci BOIB

Per la Junta de Govern en sessió de data 31 de juliol de 2012 es va apro-
var el  Projecte d’execució per a convertir en via urbana el tram de l’autovia de
LLevant (Ma-19) entre el carrer Manuel Azaña i el carrer Medellín, redactat per
RAFER INGENIERIA, SL.

Conformement al que disposa la normativa aplicable, es publica aquest
anunci  perquè se’n prengui coneixement i per tal que, dins el termini de quin-
ze (15)  dies  hàbils  comptats a partir de l’endemà de la seva  publicació, es
puguin presentar al·legacions a l’esmentat expedient, el qual podrà ser examinat
a les oficines del Departament  d’Infraestructures, camí dels Reis 400, Son Pacs,
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Palma, 9 de agost de 2012
El Batlle, P.D. La TAG cap del Servei Administratiu
de l’Àrea d’Infraestructures (Decret 10434 de 8/6/2012)
Catalina Gordiola Juncadella

__________

Unitat emissora: Servei Administratiu d’Infraestructures 07010000
Núm. d’expedient: 1270-2012
Assumpte: Anunci BOIB

Por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 31 de julio de 2012 se
aprobó el Proyecto de ejecución para convertir en vía urbana el tramo de la auto-
via de Levante (Ma-19) entre la calle Manuel Azaña y la calle Medellín, redac-
tado por RAFER INGENIERIA, SL.

Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, se publica este anun-
cio para su conocimiento y para que, en el plazo de quince (15) días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación, puedan presentarse alega-
ciones al mencionado expediente, el cual podrá ser examinado en las oficinas
del Departamento de Infraestructuras, camí dels Reis 400, Son Pacs, de lunes a
viernes de 9 a 14 horas.

Palma, 9 de agost de 2012
El Batlle, P.D. La TAG cap del Servei Administratiu
de l’Àrea d’Infraestructures (Decret 10434 de 8/6/2012)
Catalina Gordiola Juncadella

— o —

Ajuntament d'Alaró
Num. 16128

Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal
taxa per expedició de documents (gratuïtat certificat de residència)

Finalitzat que ha estat el període d’informació pública de l’exp. núm.
2106-2012 sense que s’hagin presentat reclamacions, d’acord amb allò que pre-
veu l’art. 17,3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, s’entén definitivament adoptat l’acord fins aleshores pro-
visional.

Nova redacció de les normes afectades:
‘Article 4t., quota primera,
certificat de residència per a descomptes en el preu dels viatges ... 0 €.’

322 BOIB Num. 117 14-08-2012



La modificació d’aquesta Ordenança fiscal, que s’entén aprovada defini-
tivament pel Ple de l’ajuntament en sessió de dia 31 de maig de 2012, entrarà en
vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB), i estarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.
Recursos.
Contra aquesta ordenança, que és definitiva en via administrativa, sols es

pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB.

Alaró, 3 d’agost de 2012.
El Batle,, Joan Simonet Pons.

______________

Anuncio
Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal
tasa por expedición de documentos (gratuidad certificado de residencia)

Finalizado el período de información pública del exp. nº 2106-2012 sin
que se hayan presentado reclamaciones, de acuerdo con lo previsto en el art.
17,3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de
las haciendas locales, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.

Nueva redacción de las normas afectadas:
‘Artículo 4. cuota primera, 
certificado de residencia para descuento en el precio de los viajes ... 0 €.’
La modificación de esta Ordenanza fiscal, entendida aprobada definitiva-

mente por el Pleno del ayuntamiento en sesión de día 31 de mayo de 2012,
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Butlletí Oficial de les
Illes Balars (BOIB), y estará en vigor hasta que sea modificada o derogada
expresamente.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Recursos.
Contra esta ordenanza, que es definitiva en vía administrativa, sólo puede

interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palma, en el plazo de dos meses, contado a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOIB.

Alaró, a 3 de agosto de 2012.
El Alcalde, Joan Simonet Pons.

— o —

Ajuntament d'Alcúdia
Num. 16164

L’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de dia 6 de juliol de 2012, va
acordar aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora de la venda
ambulant al municipi d’Alcúdia.

Durant el termini de trenta dies, comptats des de l’endemà de la publica-
ció del present anunci en el BOIB, l’expedient romandrà a la secretaria de la
Corporació a efectes d’informació pública i audiència d’interessats per a la pre-
sentació de reclamacions i suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap
s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins a les hores provisional.

Alcúdia, 31 de juliol de 2012.
La batlessa.- Coloma Terrasa Ventayol.

— o —

Num. 16165
Conformement amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de

26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, i atès que ha estat impossible practicar la notifica-
ció de l’emplaçament que seguidament es detalla, es procedeix mitjançant
aquesta publicació a la seva formal notificació.

Alcúdia, 7 d’agost de 2012
El secretari acctal.- Miguel A. Dot Ramis.

Núm. proc. Jutjat CAd Actor Interessat emplaçat
111/2012 1 Roberto Oria de la Rubia Sancho Tomás Fernando

— o —

Ajuntament d'Andratx
Num. 15965

S’ha intentat notificar per dues vegades l’empresa La Dorada del Monte
S.L., amb NIF.: B57118911, i la notificació no s’ha pogut dur a terme.

D’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, es procedeix a publicar la següent resolució:

‘ACORD D’INICI DE PROCEDIMENT SANCIONADOR EN
MATÈRIA MEDIAMBIENTAL

Us notific que aquesta Regidoria, un cop que s’han examinat les actua-
cions que es detallen a l’expedient de referència n. 81/2012, i d’acord amb: 1)
el Decret de Batlia n.1253/2011, de 14 de juny, de delegació de competències
per iniciar i resoldre expedients sancionadors en matèria de medi ambient i sos-
tenibilitat; 2) els articles 6 i següents del Decret balear 14/1994, de 10 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament regulador del procediment a seguir a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria sancionadora; i 3) l’article
13 i següents del Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament regulador del procediment per a l’exercici de la potestat sanciona-
dora, i normativa concordant; ha adoptat la RESOLUCIÓ n. 2016, que diu el
següent:

ANTECEDENTS DE FET:
L’acta d’inspecció emesa per l’inspector de Medi Ambient, el 8 de novem-

bre de 2012, es denunciava l’abocament de líquids a la via pública procedent en
el domicili situat al carrer Ullastre, del Port d’Andratx, a l’efecte de notifica-
cions al carrer l’Hort de Torrella n.9-Baixos, de Palma de Mallorca.

Sent identificat  com a presumpte responsable de l’abocament, l’empresa
La Dorada del Monte S.L., amb CIF.: B57118911.

En vista de tot l’exposat ha quedat degudament acreditat en l’expedient
administratiu núm. 81/2012 que el causant de l’abocament realitzat a la via
publica va ser realitzat per l’empresa La Dorada del Monte S.L.

Per resolució n. 583 de data 28 de febrer de 2012, l’interessat va ser san-
cionat per una infracció lleu, per realitzar un abocament de líquid a la via públi-
ca, amb una sanció de 300 euros, sent ferm el decret pel que va posar fi a la via
administrativa.

FONAMENTS DE DRET:
L’abocament de líquids a la via pública està tipificat com a conducta

reprovable a l’article 79 de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de la xarxa
de clavegueram d’aigües residuals i pluvials (BOIB n. 84 ext., de 6 de juny de
2011), al considerar que: ‘Són infraccions lleus les vulneracions de la present
Ordenança quan no estiguin tipificades com greus o molt greus’.

No obstant això, i segons l’ordenança municipal, en el seu article 80, lle-
tra l, està tipificada com infracció greu ‘cometre una infracció lleu quan se de la
circumstància de reincidència’

Per tot, la referida infracció té la consideració de greu, segons establix el
propi article 80 citat, sent per tant sancionable amb una multa de caràcter pecu-
niari que pot oscil·lar entre la quantitat de 751 a 1500 euros.

Aquesta infracció té la consideració de lleu, segons estableix l’article 79,
citat anteriorment, per la qual cosa es pot sancionar amb una multa de caràcter
pecuniari que pot oscil·lar de 300 a 750 euros.

Per tot això,

RESOLC:
1r. Iniciar el procediment sancionador en matèria mediambiental, que

haurà de sotmetre’s als tràmits i garanties prevists per als procediments de
caràcter sancionador, d’acord amb el Decret balear 14/1994, de 10 de febrer, i
el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, citats anteriorment. Per la qual cosa
s’estableix com a quantia inicial per a la sanció corresponent, la de 751 €, ate-
nent a l’escassa quantitat de líquids abocats.

2n. El procediment administratiu a seguir, tal com ja s’ha fonamentat ante-
riorment, serà el que regula el Decret balear 14/1994, de 10 de febrer.

3r. Designar com a instructor d’aquest procediment administratiu el sen-
yor Alexandre Pujol Enric, funcionari d’aquest Ajuntament. Si escau, es podrà
recusar aquest nomenament, amb els efectes previstos a l’article 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.

4t. Atorgar un termini de QUINZE DIES al interessat, l’empresa La
Dorada del Monte S.L., perquè, si escau, puguin presentar al·legacions i/o pro-
posar les proves que considerin oportunes. Si no es presenten al·legacions en
aquest període, la iniciació del procediment es podrà considerar com a PRO-
POSTA DE RESOLUCIÓ.

5è. Informar que de procedir voluntàriament a reconèixer la seva respon-
sabilitat en els fets denunciats, es resoldrà el procediment mitjançant la imposi-
ció de la sanció que procedeixi, la qual cosa determinarà la finalització del pro-
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