202

BOIB

Num. 80

lograr la avenencia previa, de conformidad a lo establecido en el art. 126 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio.
CUARTO.- Notificar este acuerdo a Doña María del Carmen y Doña
Rosario Alomar Esteve
Lo que se publica de conformidad con el artículo 19 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes, para que
en el plazo de QUINCE DÍAS desde esta publicación pueda aportar los datos
convenientes para rectificar posibles errores u oponerse por razones de fondo o
forma a la necesidad de ocupación, indicando en este caso el motivos por los
que se deba considerar la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros
derechos diferentes de los contenidos en la relación, como más convenientes al
fin que se persigue.
Sin perjuicio de lo ya expuesto y de conformidad con el artículo 24 de la
Ley de Expropiación Forzosa y el artículo 126 del Reglamento de Bienes de
las entidades locales, aprobado por Real Decreto 1372/86 de 13 de junio, y con
objeto de llegar a un mutuo acuerdo para la adquisición de los bienes, lo podrá
formular en el plazo de QUINCE DÍAS a partir de esta publicación.
Palma, 2 de mayo de 2003
El Tinent de Batle d’Urbanisme
Fdo.: Rafael Vidal Roca

—o—

Ajuntament de Puigpunyent
Num. 6427
El Ple de l’Ajuntament de Puigpunyent, en sessió celebrada el passat dia
28 d’octubre de 2002 aprovà provisionalment l’Ordenança Municipal de
Residus Urbans.
Publicat al BOCAIB nº149 de 12 de desembre de 2002, l’acord d’aprovació provisional, ha transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública
que marca la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, sense que s’hagin presentat reclamacions. Per tant, i en compliment del
que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, es procedeix a publicar el text íntegre de la modificació de
l’Ordenança a efectes de la seva entrada en vigor.
Contra aquest acord podran els interessats interposar recurs contenciósadministratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el
termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació del present acord en el BOIB.
TITOL I: PRE-RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUS URBANS
O MUNICIPALS
SECCIO 01 DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. objectiu i àmbit d’aplicació d’aquesta norma.
La present ordenança té els següents objectius:
.- Assolir la màxima pulcritud a les zones destinades per l’aportació de
residus urbans.
.- Indicar a la ciutadania les obligacions i deures que es deriven de la normativa administrativa d’ordre superior respecte als residus generats als habitatges, oficines, comerços, empreses, etc, dins el terme municipal.
.- Indicar als ciutadans el funcionament dels diferents sistemes de gestió
de residus urbans (aportació, recollida, transport, neteja, manteniment) per tal de
fer un ús correcte i solidari amb la resta de la ciutadania.
.- Ajudar a assolir els objectius del pla Director sectorial per a la gestió del
Residus urbans de mallorca (decret 21/2000, de 18 de febrer, d’aprovació definitiva), així com els de la Llei 10/1998 de Residus, fomentat la participació activa de la ciutadania en la recollida selectiva, la reutilització i reciclatge de residus urbans.
.- Incorporar a l’ordenament municipal el pla Director Sectorial per a la
Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora
d`Ús de l’illa de Mallorca (PDSGRCDVPFUM) aprovat pel Ple del consell de
Mallorca en sessió de dia 8 d’abril de 2002 i publicat al BOIB núm 59 de dia 16
de maig de 2002, en la part corresponents a obres menors de construcció i demolició.
.- Col·laborar i complementar les tasques del Servei de Recollida selectiva (SRS).
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.- Assolir els màxims nivells de qualitat en les fraccions recollides, reduint
a la mínima expressió la presència d’impropis i complint sempre les prescripcions del Sistemes Integrats de gestió autoritzats i del Servei de Gestió dels
R.U.S. de l’illa de Mallorca.
La present ordenança regularà les següents actuacions i activitats:
.- La separació domiciliària dels residus urbans per part dels ciutadans i
treballadors de les empreses
.- L’aportació de residus urbans per part dels ciutadans i treballadors de les
empreses.
.- La gestió, control i inspecció dels equipaments destinats a l’aportació
ciutadana de residus urbans: vorera, àrees d’aportació i Parcs Verds.
En tots el casos anteriors el concepte de ciutadà és el que es defineix a
continuació, així com el de residus urbans.
Article 2. Conceptes
1-Ciutadà: Per la present norma tindran la consideració de ciutadà tota
persona posseïdora de residus degut a que desenvolupa una activitat generadora de residus urbans o municipals, entre d’altres:
.- Tots els habitants del municipi, ja ho siguin de dret o de fet.
.- Tots els responsables i els empleats dels comerços de les empreses de
serveis, de les oficines i de les indústries ubicades dins el municipi, independentment de que estiguin empadronades a un altre municipi.
.- Tots els generadors singulars qualificats ubicats dins el municipi.
2-Domicili: S’entén per domicili dins aquesta ordenança qualsevol domicili particular domèstic o d’activitat empresarial.
3-Productor: Qualsevol persona física o jurídica que les seves activitats,
excloent la derivada del consum domèstic, produeixin residus o que faci operacions de tractament previ, de mescla, o d’un altre tipus que provoquin un canvi
de naturalesa o composició d’aquests residus.
4-Posseïdor : El productor del residus o la persona física o jurídica que els
tingui al seu poder i que no tingui la condició de gestor de residus.
5-Gestor de residus : La persona o entitat, pública o privada que realitzi
qualsevol de les operacions que composen la gestió dels residus, sigui o no el
productor del mateixos.
6-Residus urbans o municipals: Els generats a
.- Domicilis particular,
.- Comerços,
.- Oficines,
.- Indústries,
.- Serveis,
.- Així com tots aquells no qualificat de perillosos i que per la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts als quatre anteriors llocs o
activitats.
.- Tindran també la consideració de residus urbans els següents:
.- La neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges.
.- Animals domèstics morts.
.- Mobles, bens i vehicles abandonats.
.- Residus i runes procedents d’obres menors de construcció i reparació
domiciliària.
7-Residus perillosos: aquells que figurin en la llista de residus, marcats
com perillosos, aprovada per la Decisió 2001/118/CE de la Comissió Europea,
de 16 de gener, de 2001 (DOCE L47, 16/2/01) i incorporada a l’ordenament
estatal per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer (BOE 43 de 19/2/2002).
8-Residus de la construcció-demolició: els definits en la categoria 17 del
Llistat Europeu de Residus aprovat per la Decisió del Consell de 23 de juliol de
2001, per la que se modifica la Decisió 2000/532/2000 de la Comissió en relació a la llista de residus i que s’adjunten en l’annex V de la present ordenança.
9-Fracció orgànica dels residus urbans o municipals (FORM): Comprèn
els residus orgànics propis de la llar, que es produeixen principalment a les cuines en la manipulació, preparació i consum del menjar, i també els residus provenint de generadors singulars com els mercats municipals, restaurants, hotels,
gran superfícies, etc. També s’inclouen en aquesta categoria els residus de jardineria o poda ja sigui a nivell provat o públic.
10-Fracció paper i cartó:
.- Paper imprès
.- envasos domèstics de paper/cartró amb punt verd
.- envasos domèstics de paper/cartró sense punt verd
.- envasos comercials de paper/cartró amb punt verd
.- envasos comercials de paper cartró sense punt verd
11-Fracció vidre: Envàs de vidre, sencer o romput (botelles i pots).
12-Fracció envasos lleugers: Les llaunes (d’hacer, alumini, etc.), els envasos de plàstic de tot tipus, els envaos de cartró/alumini (anomenats tetrabricks)
i altres envasos inclosos en els residus urbans.
13-Productors o generadors singulars: Són aquells posseïdors de residus
que per les seves característiques, localització, quantitat i qualitat dels seus residus es poden agrupar en vista a una millor gestió dels esmentats residus.
14-Productors o generadors singulars qualificats: La relació dins un muni-
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cipi de productors o generadors singulars potencials qualificats com a generador
singulars de fet i dret.
Per les fraccions de recollida selectiva de paper/Cartó, Vidre i Envasos
lleugers, la qualificació d’un posseïdor de residus com a generador singular
depèn de l’autoritat municipal (veure l’Annex I), la qual crearà una llista o relació de tots els generadors singulars del municipi, seleccionats en funció de:
.- les característiques, localització, quantitat, qualitat del seus residus, i
.- del sistema de recollida establert per conveni amb el Consell de
Mallorca segons el punt segon (2º) de l’Encomana de gestió de recollida selectiva de les fraccions Paper/Cartó, vidre i envasos lleugers.
Un grup de posseïdors que individualment no seria qualificat com generador singular per les característiques, localització, quantitat, qualitat dels seus
residus, pot ésser qualificat com l’agrupació dels mateixos (p.e. petits comerciants d’un mateix carrer).
La Llista de generadors singulars qualificats serà pública i l’ajuntament la
facilitarà a les empreses i institucions implicades en la recollida selectiva de
residus. Així mateix l’esmentada llista serà actualitzada permanentment, amb
altes i baixes, per tal de que puguin incorporar-se nous generadors singulars
qualificats.
15-Fracció resta : Fracció de materials dels residus urbans o municipals
que no estan dintre de les altres fraccions (orgànica, paper/cartó, vidre i envasos
lleugers).
16-Materials impropis: Elements que contamines les fraccions de residus
recollides selectivament, lliurats en un contenidor per no ser els sol·licitats.
17-Contenidor: Recipient normalitzat (veure Annex II) destinat a rebre
els residus aportats pels ciutadans.
18-Iglú : Tipus de contenidor que es fa servir per la recollida selectiva en
les àrees d’aportació i Parcs Verds i que es caracteritza pel seu gran volum (més
de 2500 litres) i pel seu buidat mitjançant grua per un sol operari-conductor.
19-Àrea d’aportació: Llocs o zones d’ús públic posades a disposició del
ciutadà destinades a facilitar la recollida selectiva dels residus urbans no perillosos, separant-los en origen segons les diferents fraccions.
20-Parc Verd : àrea d’aportació de titularitat municipal tancada i delimitada i que tingui aquesta qualificació per prat del Consell de Mallorca.
Article 3. Interpretació normativa.
S’aplicaran les normes de la present Ordenança, del PDSGRUM, el
PDSGRCDVPFUM i el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) del concurs
d’adjudicació del SRS i/o del Reglament del Servei de Recollida Selectiva de
l’illa de Mallorca (SRS) quan estigui en vigor, i altres normes de rang superior
en els suposats no expressament regulats en ella i que per la seva naturalesa
entren dins l’àmbit d’aplicació. Els serveis municipals juntament amb els funcionaris del Consell de Mallorca (en els casos que els hi pertoqui) interpretaran
els dubtes que poguessin presentar-se.
Article 4 Col·laboració ciutadana
L’Ajuntament està abligat a atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments del ciutqadans, exercint les accions que en cada cas corresponguin.
Article 5 Obligació de la ciutadania
Tots els ciutadans definits a l’article segon:
1-Estan obligats al compliment d’aquesta ordenança i de les disposicions
complementàries que aprovi la Corporació Municipal en exercici de les seves
facultats.
2-Estan obligats a fer una separació domiciliària i als llocs de treball dels
seus residus urbans de la següente manera:
a-Fracció orgànica
b-Paper i cartó
c-Vidre
d-Envasos lleugers
e-Resta.
3-Estan obligats a afavorir la selecció, i per tant, possible recuperació
d’altres fraccions valoritzables dels residus
4-Tenen l’obligació de dirigir les seves reclamacions, denúncies i suggeriments directament a l’Ajuntament.
5-En el cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional dins
el municipi, tenen l’obligació de presentar una sol·licitud per tal d’ésser qualificats com a generador singular i ésser inclosos a la Llista de generadors singulars qualificats, si finalment l’Autoritat municipal ho considera qualificat. Veure
Annex III.
6-En el cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional dins
el municipi, i produir residus perillosos tenen l’obligació de comunicar-ho als
òrgans competents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i sol·licitar
les autoritzacions administratives que li pertoqui.
Article 6. Generadors singulars
L’Ajuntament podrà dur a terme activitats de recollida selectiva de pro-
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ductors singulars en matèria de recollida selectiva diferenciat quan ho estableixi el corresponent conveni amb el Consell de Mallorca segons el punt segon (2º)
de l’Encomana de gestió de recollida selectiva de les fraccions Paper/Cartó,
Vidre i Envasos lleugers. Mentre no existeixi l’esmentat conveni el Servei de
Recollida de les fraccions indicades serà el mateix que el de la resta de ciutadans, es a dir, contenidors a la via pública com indica l’article 9è.
Així mateix dins les activitats en matèria de recollida selectiva s’inclourà
el sistema de recollida selectiva en residus perillosos d’origen municipal o urbà
segons s’estableis amb els òrgans competens de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
Article 7. Propietat del material recollit
1-Segons l’article 20 de la Llei 10/1998 de Residus els posseïdos de residus urbans estaran obligats a lliurar-los a les entitats locals (Ajuntament i/o
Consell de Mallorca), per al seu reciclatge, valorització o eliminació. En les
condicions que determini les ordenances. Les Entitats locals adquiriran la propietat dels residus des del lliurament o aportació del ciutadà (posseïdor) i aquest
últim quedarà exempt de responsabilitat pels danys que puguin ocasionar
aquests residus, sempre que en l’aportació s’hagin observat aquestes ordenances
i altres normes d’aplicació.
2-Es prohibeix seleccionar i retirar per al ser aprofitament qualsevol classe de material residual dipositat en els contenidors de recollida selectiva. Únicament les empreses autoritzades pel Consell de Mallorca poden recollir els
iglús blaus, verds i grocs.
Article 8. Prestació del servei de recollida selectiva.
Fracció Orgànica dels Residus urbans i Fracció Resta:
1-La recollida selectiva la duran a terme l’empresa municipal i/o l’empresa adjudicatària del servei per part de l’Ajuntament.
2-La recollida selectiva es durà a terme segons séstableixi als respectius
Plecs de Prescipcions Tècniques del concurs d’adjudicació del servei.
3-El servei de recollida selectiva de fraccions es farà càrrec de retirar els
materials especificats i és de prestació obligatòria per part del municipi.
Fraccions Paper / Cartó, vidre i Envasos Lleugers:
1-La recollida selectiva la duran a terme les empreses adjudicatàries del
SRS del Consell de Mallorca.
2-La recollida selectiva es durà a terme segons s’estableixi als respectius
Plecs de Prescipcions Tècniques (PPT) del concurs d’adjudicació del SRS.
3-El severi de recollida selectiva de fraccions es farà càrrec de retirar els
materials especificats i és de prestació obligatòria per part del municipi.
L’Ajuntament podrà establir, amb càrrec al pressupost municipal, i previ
conveni amb el Consell de Mallorca, responsable dels serveis de Gestió del
R.S.U. de l’illa de Mallorca i de recollida Selectiva, programes propis diferenciats de recollida selectiva amb l’objecte de:
.- Separar els animals domèstics morts, en compliment del PDSGRUM i
les posteriors ordenacions relacionades amb el tractament d’aquests residus i de
manera coordinada amb el Consell de Mallorca.
.- Mantenir netes les Àrees d’Aportació, amb la contractació de personal
propi de neteja. Aquest personal introduirà dins els contenidors corresponents
les fraccions que els ciutadans no han introduït.
.- Segregar fraccions concretes qie confereixin als residus urbans o a els
productes de la seva reutilizació característiques de perillositat, segons la normativa vigent.
.- Complir amb les obligacions que es deriven del Pla Director Sectorial
per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i pneumàtics Fora d’Ús de l’illa de Mallorca.
Seguint sempre les indicacions de l’article 9è, apartat 6è del PDSGRUM.
Article 9. Mètodes operatius
Els mètodes operatius són els establerts per l’Ajuntament, el Consell de
Mallorca i les empreses recollidores:
.- Contenidors en la via pública, ja siguin àrees d’aportació, ja siguin parcs
Verds
.- Contenidors en generadors singulars qualificats.
.- Qualsevol altre sistema que garanteixi la segregació de les cinc fraccions i que s’hagi acordat amb el Consell de Mallorca (article 9è, apartat 6è del
PDSGRUM).
Les incidències, danys o perjudicis que qualsevol empresa realitzi activitats de recollida selectiva dins el municipi sense l’autorització expressa de
l’Ajuntament i l’acord del Consell de Mallorca seran reclamades per la corresponent via judicial.
Article 10. Reutilització i recuperació
A fi de fomentar les accions preventives i de reducció, en quant a la gestió del residus urbans, l’Ajuntament podrà establir ajudes econòmiques, exacció
d’àrbitres o d’imposts, o altres accions encaminades a :
.- Disminuir la producció de residus
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.- Reciclar i recuperar els residus.
.- Reduir el volum dels residus produïts (cessió d’empaquetadores de
cartó, compactadors de paper i envasos).
.- Facilitar la recollida al SRS.
SECCIÓ
POSSEÏDORS

02

RESPONSABILITATS

DELS

PRODUCTORS

I

Article 11. Responsabilitas
Independentment de les consideracions del règim sancionador de la Llei
10/1998 de Residus, els productors i posseídors de residus , és a dir, els ciutadans del municipi:
1-Que els lliuren per a la seva reutilitzacio o tractament a un tercer no
autoritzat seran responsables solidaris amb aquest tercer de qualsevol perjudici
que pogués derivar-se. Així mateix, respondran solidàriament de les sanciones
que procedeixi imposar.
2-Seran responsables dels danys que es produeixin en els processos d’eliminació, com a conseqüència de mala fe en el lliurament dels residus o de falta
d’informació sobre les característiques dels productes lliurats, que hagi efectuat
el lliurament.
3-Seran responsables de l’aportació de residus no autoritzats, en especial
de fraccions catalogades como perilloses: piles, insecticides, pintures, dissolventsm etc., a qualssevol dels contenidors dedicats a la recollida de les fraccions
següents:
a-Fracció orgànica.
b-Paper i cartró.
c-Vidre.
d-Envasos lleugers.
e-Resta.
4-Seran responsables de guardar o emmagatzemar dins el seu domicili,
establiment o dependència les fraccions separades fins el moment de la seva
aportació al Sistema. Aquest moment el deteminaran els horaris d’aportació el
quals estaran coordinats amb els horaris de prestació dels diferents serveis de
recollida de residus del municipi.
Així dins el seu domicili, establiment o dependència, especialment els
productors singulars qualificats disposaran d’un local de mides mínimes i suficients segons les normes municipals (veure Annex IV)
L’article 9è, apartat 5è, del PDSGRUM, indica “els Ens locals realitzaran
, si escau, la recollida selectiva porta a porta dels generadors singulars de residus, els quals hauran de destinar, dins les seves instal·lacions, una zona específica per a la recollida selectiva dels residus en les fraccions a) Fracció orgànica,
b) Paper i cartró, c) vidre, d) Envasos lleugers, e) Resta.
5-Seran responsables d’una aportació d’impropis de la qual resultés contaminada la resta de fracció del contenir. El ciutadà causant serà responsable de
les despeses ocasionades. Si a més a més la contaminació es per causa d’un residu perillós, al responsable se l’hi obrirà el corresponent expedient per infracció
molt greu, a instàncies d’un denunciant del propi Ajuntament, del Consell de
Mallorca o de qualsevol altre.
SECCIÓ 03 APORTACIÓ DE RESIDUS
Article 12. Forma de presentació de les fraccions procedents de la separació domiciliaria
Aquest article contempla la recollida general mitjançant l’ús de contenidors i no els establerts segon l’Article 6è d’aquestes Ordenances. Els sistemes
establerts i aprovats pel Consell de Mallorca definiran la forma d’aportació dels
residus en cadascuna de les cinc fraccions.
1-La presentació dels residus seleccionats d’entre els residus produïts es
farà, obligatòriament, en el tipus de recipient normalitzat que en cada cas, senyali el PDSGRUM, i a les Àrees d’aportació i/o Parcs Verds qualificats pel
Consell de Mallorca.
2-Els ciutadans estan obligats a dipositar els residus en l’interior del contenidors que es destini a tal efecte:
.- Les caixes de cartró estaran plegades de manera que ocupin el mínim
volum.
.- Els envasos lleugers (garrafes d’aigua, bricks, llaunes de refrescos, etc.)
xafats en la manera que sigui possible.
Si com a conseqüència d’una deficient presentació dels fems, es produïren abocaments, l’usuari causant serà responsable de la brutor ocasionada.
3-No es permet l’aportació de residus diferents de la facció que és objecte de la recollida selectiva específica: fracció orgànica (contenidor negre), paper
i cartró (iglú blau), vidre (iglú verd clar), envasos lleugers (iglú groc). Si com a
conseqüència d’una aportació d’impropis resultés contaminada la resta de fracció del contenidor, l’usuari causant serà responsable de les despeses ocasionades.
4-Es prohibeix dipositar residus que continguin líquids o que puguin
liquar-se (olis i greixos solidificats per baixa temperatura) així com residus
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tòxics i perillosos, materials en combustió i objectes metàl·lics o voluminosos
que puguin avariar els vehicles recol·lectors.
5-Quan els residus urbans, per la seva naturalesa, siguin tòxics, perillosos,
inestables o de característiques especials, s’exigirà al productor o posseïdor d’aquests que, prèviament a la seva recollida realitzi un tractament per tal d’eliminar o reduir tan com sigui possible aquestes característiques o que es dipositin
en la forma i lloc adequats. En tot cas l’Ajuntament l’informarà dels gestors
autoritzats per a residus perillosos del Govern Balear.
6-Els generadors singulars qualificats han d’efectuar la separació prèvia
(en origen) dels residus dins les pròpies instal·lacions, seguint les instruccions
que oportunament aportades per les empreses recollidores (per exemple caixes
plegades i empaquetades, envasos compactats)
7-Els generadors singulars no qualificats com a tal han d’efectuar la separació prèvia (en origen( dels residus dins les pròpies instal·lacions, com la resta
de ciutadans.
8-Els productors de grans quantitats de residus, com poden ésser alguns
dels generadors singulars qualificats, podran coordinar amb l’Ajuntament, l’operació d’instal·lacions fitxes per a tractaments previs o millora de la operativa
i presentació, especialment basts en la compactació. De comú acord amb les
entitats implicades séstabliran els detalls tècnics, operatius i econòmics.
Sense comptar amb el Consell de Mallorca no es podrà remetre al Servei
de Gestió dels R.U.S. de l’ille de Malorca residus pre-tractats segons els paràgraf anterior, que interfereixin les condicions tècniques per a les que s’han dissenyat els sistemes d’ús general (p.e. excés de grau de compactació en envaos
lleugers que imperirà la seva tria a la planta de triatge).
Article 13. Normes d’ús dels contenidors
1-Sols s’utilitzarà el contenidor per als residus autoritzats. No es dipositaran objectes metàl·lics que puguin avariar els vehicles, ni materials en combustió.
2-Els adjudicataris del SRS procediran al manteniment i neteja dels iglús
d’ús col·lectiu i públic (només paper, vidre i envasos) ubicats a les àrees d’aportació.
3-L’adjudicatari del Servei de gestió del R.S.U. de l’illa de Mallorca procediran a la neteja dels iglús d’ús col·lectiu i públic (només paper, vidre i envasos) ubicats als Parcs Verds.
4-Els serveis municipals procediran a la neteja i manteniment de la resta
de contenidors d’ús col·lectiu i públic.
5-El posseïdor domèstic i puntual de grans quantitats de residus (festa,
torrada, mudança o trasllat, et.) i no considerat generador singular qualificat per
l’Ajuntament alertarà telefònicament al servei de recollida corresponent perquè
ho tinguin en compte dins la seva planificació de recollida, si observa que el
contenidor de recollida selectiva es desbordarà o ha quedat desbordat causa de
la seva anormal aportació de fracció, superiors a les previstes en situacions normals.
6-Es prohibeix seleccionar i retirar per el seu aprofitament qualsevol classe de material residual dipositat en els contenidors.
Article 14. Nombre i ubicació del contenidors
1-l’Ajuntament i el Consell de Mallorca decidiran el nombre, volum i ubicació del contenidors, seguint sempre les indicacions de les normes vigents, particularment les del PDSGRUM.
2-L’Ajuntament podrà exigir la ubicació dels recipients per a la recollida
en l’interior d’immobles i locals de negoci, especialment en el cas dels generadors singulars qualificats. Els generados singulars qualificats on s’assignen contenidors de recollida selectiva per a ús exclusiu, el nombre d’unitats serà fixada
pels serveis municipals. L’adquisició d’aquests contenidors serà a càrrec del
generador singular qualificat.
3-En la col·locació de contenidors en la via pública, es tindran en compte
les lògiques indicacions que puguin rebre de particulars, comerciants i associacions. Ningú, ni ciutadans, ni empreses recollidores canviarà la ubicació d’un
contenidor. En el cas dels contenidors blaus (paper/cartó), verds (vidre) i grocs
(envasos lleugers) es necessària l’autorització del Consell de Mallorca per traslladar els esmentats contenidors. La resta de contenidors necessiten l’autorització municipal per ser traslladats.
4-L’Ajuntament, quan existeixin circumstàncies especials, podrà establir
guals i reserves d’espai per a la manipulació dels contenidors.
5-Els vehicles estacionats no podran interferir les operacions de càrrega i
descàrrega dels contenidors.
Article 15. Volums extraordinaris.
Si una entitat, pública o privada, hagués, per qualsevol causa, de desprendre fraccions seleccionats dels residus sòlids en quantitats majors a les que constitueixen la producció diària normal i no de forma freqüent, no podrà presentarlos conjuntament amb les remeses habituals. En aquests casos, l’entitat haurà de
sol·licitar l’autorització a l’empresa adjudicatària del Servei de Gestió del
R.U.S. de l’illa de mallorca per transportar els esmentats residus amb els seus
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propis medis a les instal·lacions de tractament o d’eliminació. L’entitat haurà
d’abonar el càrrec corresponent segons les tarifes vigents i aprovades pel
Consell de Mallorca. En cap cas podrà fer ús dels contenidors-iglús d’ús públic.
SECCIÓ 4 HORARIS D’APORTACIÓ DE RESIDUS URBANS I DE
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA
Article 16. Programació de recollida
El SR tindrà una programació prevista de recollida, amb dies, horaris i
medis per a la prestació del servei dins el terme municipal.
Article 17. Programació d’aportació
El ciutadà haurà de treure del seu domicili o establiment els residus seleccionats d’acord amb l’horari que l’Ajuntament acordi amb el SR.
Pot ser d’horari lliure en algunes fraccions, però en els casos que
l’Ajuntament ho estimi convenient s’establiran horaris per l’aportació d’alguna
de les fraccions, com podria ser el cas de l’orgànica, els voluminosos, els de
obres menors, restes, etc.
Aquests horaris d’aportació estaran coordinats amb els horaris de recollida.
SECCIO 05 GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ
Article 18. Regulació general.
Obligacions dels productors de residus de construcció-demolició. Els productors de residus de construcció i demolició estan obligats a:
1-En el moment de sol·licitar les llicències d’obres de construcció i/o
demolició, abans de l’inici de presentar adjunt a la corresponen sol·licitud o retirada de la llicència municipal d’obres –segons que sigui obra menor o major respectivament- un contracte formalitzat amb els gestors autoritzats 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 residus
de construcció-demolició els següents continguts:
.- Una avaluació del volum i les característiques dels residus que s’originen
.- L’avaluació, si escau, dels residus (terres i desmunts no contaminats)
que no necessiten cap tipus de tractament i que es puguin destinar directament
a restauració de pedreres.
.- Les mesures previstes de separació en origen o reciclatge in situ durant
la fase d’execució de l’obra.
.- Una valoració econòmica del cos d’una gestió adequada dels residus
generats.
3-Dipositar una fiança a l’Ajuntament, en el moment d’obtenir la llicència municipal, l’import de la qual serà d’un 125 % dels costos estimats corresponents a una adequada gestió dels residus generats en l’obra per mitjà del certificat de l’autor del projecte i/o la valorització efectuada per l’Administració.
Per tramitar la fiança s’han de tenir en consideració els següents aspectes:
La fiança es pot constituir de qualsevol de les formes següents :
a-En metàl·lic
b-Mitjançant aval atorgat per un establiment de crèdit, d’acord amb la normativa vigent
c-Mitjançant aval d’una societat de garantia recíproca, d’acord amb la
normativa vigent.
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’extenció de
la responsabilitat davant l’Administració en els mateixos termes que si la garantia fos constrituïda pel mateix titular.
4-Realitzar la separació en origen de la manera següent:
.- residus inerts únicament i exclusiva (ceràmics, restes de formigó, terres
i similars)
.- restes de residus: envasos de qualsevol tipus, restes metàl·liques , restes
de fusta, plàstics i similars i altres residus no perillosos.
Queden exemptes d’aquesta mesura de separació en origen les obres
menors en què es genera un volum inferior a 5m3 de residus.
L’obligació de la separació i l’emmagatzematge diferenciat de residus
perillosos de la resta s’ha d’aplicar en totes les ocasiones.
Abans del 16 de maig de 2003 (12 mesos des de l’entrada en vigor del
PDSGRCDVPFUM) els contenidors han de disposar de tancament per evitar
abocaments incontrolats.
5-Responsabilitzar-se del transpor del residus, mitjançant transportista
registrat, fins als centres de transferència i pretractament o a les plantes de tractament incloses en el servei públic insulatitzat del Consell de Mallorca.
Abonar els costs que origini la gestió dels residus de construcció-demolició generats.
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Article 19 Determinació dels costos i garanties
L’import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes
en les quanties seguüents:
a-D’un 125 % del cost de la Gestió dels RCD generats
b-Quan aquest cost de la gestió dels RCD generats no estigui pro justificat, la fiança es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el
pressupost total de l’obra:
.- obres d’enderrocament i nova construcció: 1% (amb un mínim de 120
.- Obres d’excavació: 0,5% (amb un mínim de 200
La fiança serà constituïda pel sol·licitant a favor de l’ajuntament en el
moment d’obtenir la llicència d’obres d’acord amb la valoració del volum previsible de generació de terres i runes incorporat a la documentació, i/o d’excavació i, en cas de que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la quantia de la fiança es calcularà sobre la base dels percentatges esmentats a l’apartat anterior.
L’administració podà requerir al sol·licitant, quant detecti algun defecte de
la base de càlcul, la constitució de la resta de la fiança corresponent a la diferència resultant del pressupost.
Article 20. Règim de gestió
Els residus de construcció-demolició s’han de destinar al centre de transferència i pretractament (CTP) o directament a la planta de tractament segons la
distribució establerta pel Consell de Mallorca d’entre les següents instal·lacions:
.- CTP1 - centre
.- CTP 2 - sud 2
.- CTP 3 - est 1
.- CTP 4 - est 2
.- CTP 5 - oest
.- CTP 6 - sud 1
.- PT 1 - sud
.- PT 2 - nord
Per a quantitats de residus de construcció-demolició inferiors a 1 m3 es
podran dur a l’àrea d’aportació que l’ajuntament destinarà a tal efecte.
Article 21. Exclusions
No es consideraran residus destinats a l’abandonament, les terres o materials procedents d’excavacions que hagin d’ésser reutilitzats com a rebliment
per a una altra obra o ús autoritzat. En aquest sentit, i en conseqüencia de la presentació dels comprovants justificatius.
Article 22. Retorn de la fiança
L’import de la fiança serà retornat quean s’acrediti documentalment que
la gestió s’ha efectuat adequadement. En aquest sentit serà preceptiva la presentació dels comprovants justificatius.
Article 23. Execució de la fiança
El no compliment de les determinacions d’aquesta ordenança en quan a la
correcta gestió dels residus de construcció-demolició, serà motiu de l’execució
de la fiança per part de l’Ajuntament o del Consell de Mallorca per actuar subsidiàriament, independentment de les sancions que puguin aplicar-se d’acord al
règim sancionador previst.
SECCIÓ 06 RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS
A més a més de reparar el dany mediambiental produït, l’Ajuntament aplicarà el següent règim de infraccions i sancions.
D’altra banda l’Ajuntament podrà actuar com acusació particular per
incompliment d’altres normes (Llei de Codi Penal, llei de Codi Civil, etc.)
Article 24. Aplicació
Els ciutadans infractors de la present Ordenança seran sancionats d’acord
a aquest títol, independentment de les sancions que es puguin derivar per incompliment de les següents normes:
.- Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos
.- Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, Reglament de la Llei 11(1997
.- llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus
.- Reial Decret 833/1998, de 20 de juliol, Reglament de la Llei 20/86 de
Residus Tòxics i Perillosos.
.- Decret 21/2000, PDSGRUM.
Article 25. Inspeccions i denúncies
1-La Policia Local de cada municipi serà responsable de les tasques d’inspecció de compliment d’aquestes ordenances.
2- Tot ciutadà o persona jurídica podrà denunciar qualsevol infracció a
aquesta ordenança.
3-Els funcionares del Consell de mallorca tramitaran davant l’autoritat
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municipal les queixes del diferents serveis de recollida en els casos d’un mal ús
per part de la ciutadania dels contenidors o altres sistemes de recollida autoritzats.
4-De la mateixa manera el Consell de Mallorca tramitarà davant l’autoritat municipal les queixes del servei de neteja de Parcs Verds en el caos d’un mal
ús per part de la ciutadania dels contenidors o altres sistemes de recollida autoritzats.
5-Les denúncies, ja siguin de la Policia Local, d’un ciutadà o del Consell
de mallorca, originaran l’obertura del corresponent expedient per part de les
autoritats municipal. Es Faran les indagacións pertinents seguint els tràmits preceotius, amb l’adopció de les mesures cautelars necessàries, fins la resolució
final de l’expedient.

.- Relació d’Activitats Classificades dins el municipi.
.- Relació d’Activitats Econòmiques dins el municipi.
.- D’altres que siguin de consideració.
Sempre es tindran en compte criteris mediambientals i econòmics. No es
col·locaran contenidors per les 5 fraccions en llocs molt allunyats (agroturismes,
fars, etc.) i/o amb producció no molt significativa. Al contrari, només es
col·locarà un contenidor de resta o cap (disposaran del Àrea d’Aportació i/o
Parc Verd més proper, com fan els residents en zona rural). El cost econòmic i
mediambiantal d’enviar 5 camions diferents a un lloc allunyat per a recollir contenidors mig buits no es pot assolir. Com a molt s’enviarà un camió de recollida de resta sempre i quan es demostri que el posseïdor no pot transportar les
fraccions als llocs designats d’aportació.

Article 26. Responsabilitat dels infractors.
1-Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligaciones
senyalades seran exigibles no sols pels actes propies, sinó també pels d’aquelles
persones de qui s’hagui de respondre donforme a l’indicat en la legislació
vigent.
2-Quan es tracti d’obligacions col·lectives com és i conservació de recipients normalitzats, ús indegut de contenidors, etc., la resposablitatt serà attribuïda a la respectiva comunitat o en el seu cas a la persona que ostenti la seva
representació.

ANNEX II.
Contenidors normalitzats.

Article 27. Tipificació de sancions
1-En l’aplicació de les sancions s’atendrà al grau de culpabilitat, intencionalitat, danys causats i perillositar que impliqui la infracció, així com la resta
de circustàncies atenuants o agreujants que concorrin.
2-Les sancions es classifiquen:
.- Lleus: les que afecten essencialment a la separació en origen i a l’aportació de fraccions (pre-recollida) amb impacte al servei:
.- Article 5
.- Article 11
.- Article 13
.- Qualsevol incompliment d’aquestes ordenances i que no estigui contemplat com falta greu o molt greu.
.- Greus: les que afecten essencialment a la separació en origen i a l’aportació de fraccions (pre-recollida) amb impacte a l’entorn ciutadà:
.- Article 7
.- Article 14
.- Article 15
.- L’acumulació en el termini d’un any de dues faltes lleus.
.- Molt greus: les que originen situacions conflictives de operativa del servei de recollida per causes del volum de residus aportats o les situacions contaminants amb alt risc per a l'home o per al medi ambient per causes de residus
perillosos, i les que afectin també a les lleis de rang superior.
.- Article 11
.- L’acumulació en el termini de sis mesos de dues faltes greus, o de tres
faltes lleus dins un any.
3-Serà considerat reincident qui hagués incorregut en infraccions de les
mateixes matèries en els dos anys anteriors.
Article 28. Quantificació de les sancions.
1- La qualificació de les sancions serà:
Lleus: 60,10 a 150,25 euros
Greus: 150,26 a 300,51 euros
Molt greus: 300,52 a 450,76 euros
El valor de la sanció podrà incrementar-se o reduir-se d’acord a les circumstàncies dels fets.
2- El valor de les sancions també tindrà en compte si es tracta de un ciutadà particular amb residus domèstics o si es tracta de un ciutadà generador singular amb residus d’activitat empresarial 8comerços, empreses de restauració
i/o allotjament, oficines, etc).
3- Les infraccións reicidents hauran de quantifir-se en un gran superior al
que correspongui per les seves caracteristiques.
Disposició final.
Es mantén vigent l’ordenança del 93 i en tot allò en què es puguin contradir s’aplicarà la nova.
ANNEX I.
Elaboració Llista de generadors singulars qualificats.
La Lista de generadors singulars qualificats com a tal, sortirà de la llista
de generadors singulars potencials dins el municipi, la qual es confeccionarà a
l’Ajuntament a partir de les següents dades o informacions:
.- Sol·licituds dels ciutadans per ésser considerats com a generador singular qualificat.

Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció paper cartró
Forma dels contenidors: Paralepipèdica o cúbica.
Capacitat aproximada: 3 m3.
Dimensions aproximades.
Dimensions de la base. 1.50 m.m. mínim. X 1,20 mínim.
Alçada: 1.60m mínim.
Materials de fabricació: Xapa metàl·lica.
Color: Blau
Sistema de dipòsit de la
Fracció recollida: Dues obertures oposades rectangulars (800 x 150 mm.
aprox.) per dipositar els materials sol·licitats, situades a una altura aproximada
de 145 cm. (màxim 160 cm.)
Altres dispositius incorporats: .- Dispositiu de subjecció amb ancoratge
per elevació i descàrrega situat a la part superior.
.- Dispositiu de blocatge – desblocatge situat a la part superior per facilitar la descàrrega.
.- Fons amb obertura total, en forma de llibre, per buidar sobre el camió.
Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció envasos de vidre.
Forma dels contenidors: Iglú
Capacitat aproximada: 2.5 m3
Dimensions aproximades.
Diàmetre: 1.50m mínim
Alçada: 1,60m. Mínim
Materials de fabricació: Plàstic o similars: fibra de vidre, polietilé d’alta
densitat, etc
Color: Verd.
Sistema de dipòsit de la fracció recollida: Dues obertures oposades circulars de 200 mm de diàmetre aprox. Mínim per dipositar els materials ol·licitats,
situades a una altura aproximada de 145 cm. (màxim 160 cm.)
Altres dispositius incorporats:
.- Dispositiu de subjecció amb ancoratge per elevació i descàrrega situat a
la part superior.
.- Dispositiu de blocatge – desblocatge situat a la part superior per facilitar la descàrrega.
.- Fons amb obertura total, en forma de llibre, per buidar sobre el camió.
Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció envasos lleugers.
Forma dels contenidors: Iglú
Capacitat aproximada: 2.5 m3
Dimensions aproximades.
Diàmetre: 1.50m mínim
Alçada: 1,60m. Mínim
Materials de fabricació: Plàstic o similars: fibra de vidre, polietilé d’alta
densitat, etc
Color: Groc.
Sistema de dipòsit de la fracció recollida: Dues obertures oposades rectangulars (400 x 250 mm aprox.) o circulars (400 mm diàmetres aprox.) per
dipositar els materials sol·licitats, situades a una altura aproximada de 145 cm.
(màxim 160 cm.)
Altres dispositius incorporats:
.- Dispositiu de subjecció amb ancoratge per elevació i descàrrega situat a
la part superior.
.- Dispositiu de blocatge – desblocatge situat a la part superior per facilitar la descàrrega.
.- Fons amb obertura total, en forma de llibre, per buidar sobre el camió.
ANNEX III.
Llicències d’obertura i funcionament.
L’Ajuntament abans d’atorgar el permís d’activitat empresarial confirmarà que el sol·licitant ha presentat l’estimació de producció de residus per fraccions valoritzables per tal de ésser inclòs o no a la Llista de generadors singu-
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lars qualificats.
De la mateixa manera les llicències existents tindrà un període de 6 mesos
per presentar aquesta estimació de producció de residus.
ANNEX IV.
Normes municipals pels locals de residus.
Les establirà cada municipi amb criteris mediambientals i de neteja viària i mai amb criteris de capacitat del negoci o activitat que es desenvolupi.
La activitat econòmica que genera residus s’ha de desenvolupar incloent
els mateixos dins l’estructura de costos, despeses i previsions d’ocupació d’espai físic.
La concessió de llicències d¡activitat haurà d’estar lligada a la disponibilitat d’aquest espai, com ho estan en la actualitat els establiments hotelers en el
cas dels fems.
Ës possible que un comerç amb un local físic molt reduït i amb molta
generació de cartró d’envàs comercial no tingui dret a desenvolupar la seva activitat si no pot disposar de l’espai per emmagatzemar-los fins l’hora de la seva
aportació.
El carrer és un lloc de convivència i no un magatzem de residus.
Tots els edificis d’habitatges plurifamiliars i els destinats a la resta dels
usos que generin més de cinc-cents (500) litres de residus urbans al dia, contaran amb un local per a poals de fems convenientment ventilat. La instal·lació
d’evacuació de residus se definirà per la seva capacitat de recollida i emmagatzematge, en funció de les necessitats dels usuaris.
Tot habitatge, unitat d’allotjament o local disposarà d’un espai, que podrà
ser en forma d’armari de poals, per l’emmagatzematge separatiu dels residus
urbans (al menys per a la fracció orgànica, vidre, paper i cartró, envasos lleugers
i la resta) de cara a facilitar el seu reciclatge.
La superfície útil d’aquest espai no serà inferior a 1 m2 (un metre quadrat)
i se comptabilitzarà amb independència de les superfícies mínimes exigides per
raons d’habitabilitat.
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17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17
05 05
17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17
05 07
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de contrucción que contienen 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 de los especificados en los
códigos 17 06 01 y 17 06 03
17 06 05* Materilaes de construcción que contienen amianto
17 08 Materiales de contrucción a base de yeso
17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con
sustancias peligrosas
17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados 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 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
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
* Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se
consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE
sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos.

ANNEX V.
Categoria 17: Residus de la construcció i demolició del Llista Europeu de
Residus.

—o—

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA
LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS).

Secció V - Administració de Justícia

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,
distintas de las especificadas en el código 17 01 06
17 02 Madera, vidrio y plástico
17 02 01 Madera
17 02 02 Vidrio
17 02 03 Plástico
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas
o están contaminados por ellas.
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de ulla
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código
17 03 01
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 Materiales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01 Cobre, bronce, latan
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
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 peligrosas
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
17 05 Tierra (icluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos
de drenaje
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17
050 03

Tribunal Superior de Justicia
Num. 10608
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en
fecha de 26 de Mayo de dos mil tres, acuerda, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, de fecha 29 de Abril de 1.988, convocar concurso para cubrir en régimen de Provisión Temporal, la plaza de Secretario del Juzgado que a continuación se relaciona:
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Ibiza (Baleares).
Este concurso se regirá por la siguientes Bases:
Primera.- Los Secretarios Judiciales en régimen de Provisión Temporal
ejercen funciones propias del cargo sin pertenecer al Cuerpo de Secretarios
Judiciales, sin carácter profesional y con inamovilidad temporal.
Durante el tiempo que desempeñen sus cargos, los Secretarios en régimen
de Provisión Temporal sujetos al Estatuto de los miembros del Cuerpo de
Secretarios Judiciales; estarán afectados por las incompatibilidades y prohibiciones del artº 65 del Reglamento Orgánico (artº 474 en relación con el 389 de
la L.O.P.J.) y tendrán derecho a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se les señalen dentro de las previsiones presupuestarias y al régimen
general de la Seguridad Social.
Segunda.- Sólo podrán tomar parte en el concurso aquellos Licenciados
en Derecho que soliciten las plazas convocadas y que reúnan, en la fecha de
expiración del plazo de presentación de solicitudes, los demás requisitos exigidos en el artº 14 del Reglamento Orgánico.
Quienes deseen tomar parte en el concurso dirigirán sus instancias al
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares,
Plaza Mercat nº 12, 07071 Palma de Mallorca; lo que podrán efectuar directamente o sirviéndose de cualesquiera de las modalidades previstas en el artº 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de quince días
naturales siguientes a la convocatoria del concurso en el B.O.C.A.I.B. sin que
incida en el cómputo de dicho plazo cualesquiera otras formas de publicidad que
pueda darse a la convocatoria.

