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Ajuntament de Sencelles
Num. 24773
El Ple de l’Ajuntament de Sencelles, en sessió celebrada el passat dia 27 d’octubre de 2010, s’aprovà per unanimitat l’ordenança municipal de residus urbans.
En virtut del que disposa l’article 17 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, s’exposa al públic per termini de trenta dies hàbils, a l’objecte de que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. Amb l’advertència expressa de que, de no haver-hi reclamacions, els acords d’aprovació esdevindran definitius sense necessitat d’adoptar nou acord, tal
i com permet l’article 17.3 de l’esmentat Real Decret i fou previst a l’acord d’aprovació.
Sencelles, 3 de novembre de 2010
El batle, Bartomeu Morro Oliver
Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal de Protocol, Honors i Distincions de l’Ajuntament de Sencelles.
Atès que durant el termini d’informació pública de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 de març de de 2010, pel qual s’aprovà inicialment l’Ordenança
Municipal de Protocol, Honors i Distincions, no s’han presentat reclamacions o suggeriments, l’esmentat acord s’entén definitivament aprovat, conforme allò que
disposa l’article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local i l’art. 102, apartat d) de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, sols es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contención
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 17.4 de l’esmentat Text Refós es publica el text íntegrede l’ordenança (art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i art. 103.1 Llei
Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre):
ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTOCOL, HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SENCELLES
CAPÍTOL 1. OBJECTE I NATURALESA
ARTICLE 1.La present Ordenança Municipal de Protocol, Honors i Distincions de l’Ajuntament de Sencelles es crea amb l’objecte de regular els distintius i nomenaments honorífics encaminats a distingir i premiar persones o entitats que han destacat de manera ostensible pels seus mèrits rellevants, conductes destacables, qualitats extraordinàries o serveis prestats a aquest municipi, a regular els actes protocolaris i de cerimonial que se celebrin sota la Presidència de la Batlia d’aquest
Ajuntament i l’ús de títols i emblemes propis d’aquest Ajuntament, com l’escut, la bandera municipal, la vara de Batlia i altres distincions.
ARTICLE 2.Totes les distincions referides en aquesta Ordenança tenen caràcter exclussivament honorífic, sense que, per tant, atorguin cap efecte administratiu ni de caràcter econòmic. Són distincions orientades exclussivament a testimoniar l’afecte i la gratitud de l’Ajuntament de Sencelles a les persones que es considerin mereixedores d’aquests honors.
ARTICLE 3.Per a les distincions honorífiques que es detallen en aquesta Ordenança, l’Ajuntament de Sencelles haurà de tenir en compte criteris de mesura, racionalitat,
objectivitat i estricta justícia, evitant conductes i actuacions que arribin a desnaturalitzar la finalitat que persegueix.
CAPÍTOL 2. SOBRE L’ESCUT DE SENCELLES I EL SEU ÚS.
ARTICLE 4.L’escut de Sencelles és el que apareix descrit a l’Apèndix I, adjunt a la present Ordenança. El seu ús és comú i freqüent al menys des del segle XVI i se’n
conserven alguns exemples que donen fe de la seva antiguitat i legitimitat.
ARTICLE 5.Aquest model d’escut figurarà a tota la documentació oficial, vehicles, cartells i altres suports que representin l’Ajuntament de Sencelles, així com a llocs on
històricament està representat : edificis de titularitat municipal i distintius propis de l’Ajuntament : bandera municipal, vara de Batlia, medalles, diplomes honorífics...
CAPÍTOL 3. SOBRE LA BANDERA MUNICIPAL DE SENCELLES.
ARTICLE 6.La Bandera onejarà a l’edifici de la Casa de la Vila i als edificis oficials o de titularitat municipal de Sencelles, segons la legalitat vigent.
El seu tamany no podrà ser major que la d’altres instàncies quan onegin juntes.
Es prohibeix la utilització, a la Bandera Municipal de Sencelles, de qualsevol símbol o sigla de partits polítics, sindicats, associacions o entitats privades;
excepcionalment, se’n permetrà l’ús per associacions o organitzacions esportives, culturals o d’altre tipus, quan tenguin una íntima vinculació amb el municipi,
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sempre i quan comptin amb el pertinent acord plenari.
La Bandera municipal estarà, en lloc destacat, a la Sala de Plens i al despatx oficial de la Batlia. Així mateix, en compliment de la tradició i costum pròpies de Sencelles, onejarà al campanar de l’Església Parroquial de Sant Pere, els
dies de festes patronals i locals, i on la Corporació Municipal consideri.
ARTICLE 7.La Bandera municipal es podrà col.locar sobre els taüts dels Batles i
Regidors que morin ostentant el seu càrrec, sobre els de persones en possessió
d’algun dels títols honorífics o distincions que es contemplen en aquesta
Ordenança, i sobre els de persones que es facin mereixedores d’aquesta distinció, a criteri de la Batlia de Sencelles.
CAPÍTOL 4. SOBRE ELS TRACTAMENTS PROPIS D’AQUESTA
CORPORACIÓ.
ARTICLE 8.L’Ajuntament de Sencelles farà ús del tractament de ‘Molt Il.lustre’, per
concessió que li va fer la Reina Regent d’Espanya S.M. Maria-Cristina
d’Habsburg-Lorena, vídua del Rei Alfons XII, en data 2 de març de 1901.
ARTICLE 9.El Batle/essa-President de la Corporació Municipal rebrà el tractament de
Senyor/a Batle/essa-President del Molt Il.lustre Ajuntament de Sencelles. No
obstant això, si el seu titular ostentàs algun títol de nivell superior o categoria,
s’adoptarà aquest com tractament de la seva persona.
CAPÍTOL 5. SOBRE L’ASSISTÈNCIA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL A ACTES PÚBLICS I PROTOCOLARIS.
ARTICLE 10.L’Ajuntament assitirà en Corporació Plenària als següents actes:
1. Actes solemnes que tradicionalment s’han celebrat al municipi de
Sencelles amb motiu de les festivitats locals pròpies.
2. Recepcions a Presidents de l’Estat, Autonòmics, Locals i Consellers
3. Recepcions a Caps d’Estat, Presidents del Govern i Ministres.
4. Aquells altres actes en què, per la seva solemnitat o rellevància, així ho
decideixi la Batlia.
5. Aquells actes en què la Corporació haurà estat convenientment convidada i que la Batlia consideri convenient complimentar amb la presència de la
Corporació.
Així mateix, l’Ajuntament podrà assistir en Comissió a actes públics.
Aquesta forma, menys solemne, es determina per la Batlia i, en general, no farà
ús dels distintius propis de l’Ajuntament.
CAPÍTOL 6. SOBRE L’ORDRE DE PRECEDÈNCIA ALS DIFERENTS
ACTES
ARTICLE 11.L’ordre de precedència intern de la Corporació Municipal serà el següent:
En primer lloc, el Batle/essa-President/a, seguit dels Srs/es. Tinents de
Batle, Delegats/es de Batlia, portaveus de Grups Polítics Municipals i altres
Regidors/es.
ARTICLE 12.Als diversos actes públics la Batlia-Presidència podrà cedir el primer lloc
a les persones que hi assisteixin i ostentin un càrrec de rang superior al seu. Fins
i tot, se’ls podrà cedir l’honor d’ostentar la Vara de Batlia durant el transcurs de
l’acte.
ARTICLE 13.Després dels llocs ocupats pels membres de la Corporació Municipal,
podran també acompanyar-la, convenientment convidats per la Batlia, el
Jutge/essa de Pau, els representants locals de les Forces i Cossos de Seguretat,
de les institucions religioses i de la societat civil.
Així mateix, podrà ser convidada qualsevol persona que estigui en possessió d’alguna de les distincions detallades en aquesta Ordenança.
ARTICLE 14.El Batle o Batlessa sempre ostentarà la presidència de tots els actes protocolaris i oficials que, amb caràcter general, institucional o especial s’organitzaran des de l’Ajuntament o des de qualsevol de les seves àrees.
Quan en un acte protocolari municipal concorrin altres autoritats de
l’Administració General de l’Estat o Autonòmica, s’estarà al que disposi l’ordenament legal vigent.
En absència del Batle o Batlessa de Sencelles, ostentarà la presidència
dels actes el/la Tinent de Batle que el primer designi o el Regidor en què el Batle
delegui.
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ARTICLE 15.Amb l’única excepció del Cap d’Estat, no es podran concedir honors o
distincions a persones que estiguin ocupant càrrecs públics i respecte dels quals
l’Ajuntament es trobi en relació de subordinació o jerarquia, funció o servei,
mentre subsisteixin aquests motius.
Tampoc podran concedir-se a persones que ocupin alts càrrecs de caire
polític a l’Administració General de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, o
que siguin Diputats o Senadors de les Corts Generals, mentre es trobin en l’exercici dels seus càrrecs.
ARTICLE 16.Els Honors i Distincions que poden ser concedits per l’Ajuntament de
Sencelles es classifiquen en dos grups i pel següent ordre de precedència:
· Els títols que es concediran de forma vitalícia i que són els de Fill/a
Predilecte, Fill/a Adoptiu/va i Cronista Oficial.
· Els que es concediran a títol pòstum o perpetu i que són els de Fill/a
Il.lustre.
ARTICLE 17.El títol de Fill/a Predilecte de Sencelles podrà recaure en les persones físiques que hagin nascut al municipi, prèvia la tramitació del corresponent expedient pel qual el Ple de la Corporació consideri la persona en qüestió mereixedora d’aquest tractament.
ARTICLE 18.El títol de Fill/a Adoptiu/va de Sencelles podrà conferir-se a favor de les
persones físiques o col.lectivitats, qualsevol sigui la seva naturalesa d’origen, i
seguint idèntica tramitació que la detallada a l’article anterior. Aquesta distinció
també es podrà concedir a títol pòstum.
ARTICLE 19.El nomenament de Cronista Oficial de la Vila de Sencelles recaurà sobre
les persones físiques que s’hagin distingit per la seva tasca d’estudi, investigació i difusió de temes relacionats amb aquest municipi. Aquesta condició no
podrà recaure en més d’una persona simultàniament , si bé l’Ajuntament podrà,
així i tot, nomenar un Ajudant de Cronista.
S’iniciarà l’expedient per al nomenament de Cronista Oficial a petició de
la Batlia de Sencelles o de qualsevol dels Regidors Municipals. A aquest expedient s’adjuntarà una memòria que especifiqui els mèrits que posseeix el candidat proposat, amb una breu ressenya biogràfica i bibliogràfica, si fos el cas.
El nomenament de Cronista Oficial de la Vila de Sencelles s’acordarà per
l’Ajuntament en Ple, serà de caràcter vitalici i tindrà els següents drets i obligacions:
Són drets del Cronista Oficial de Sencelles:
· l’ús de la insígnia municipal
· la compensació econòmica de les despeses generades com a conseqüència de l’encàrrec de feina que se li faci.
· rebre gratuïtament un exemplar de totes les pulbicacions editades per
l’Ajuntament de Sencelles a partir del seu nomenament
· accedir als fons de l’arxiu municpal, biblioteques i hemeroteques municipals per a la consulta i estudi en els termes que disposa le legislació vigent
· utilitzar els mitjans tècnics de l’Ajuntament, que es posaran a la seva disposició per al desenvolupament de les seves funcions.
Són deures del Cronista Oficial de Sencelles:
· emetre la seva opinió i elaborar informes sobre aquells temes relacionats
amb la història del municipi, i sobre aquells que la Corporació consideri sotmetre a la seva consideració
· redactar una Memòria anual que es denominarà Crònica Oficial del
Municipi de Sencelles, a la qual es recolliran els principals esdeveniments
socials, culturals, polítics i de tot tipus relacionats amb el municipi, que serà
publicada per l’Ajuntament previ acord de Ple.
ARTICLE 20.El títol de Fill/a Il.lustre es concedirà de manera pòstuma a aquelles persones naturals de Sencelles, prèvia la tramitació del corresponent expedient pel
qual el Ple de la Corporació consideri la persona en qüestió mereixedora d’aquest tractament.
El títol de Fill/a Il.lustre de Sencelles implicarà l’honor d’exposar un
retrat de l’agraciat a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.
ARTICLE 21.Serà possible revocar els títols i distincions que es detallen a la present
Ordenança, si els que els posseeixen realitzen actes o manifestacions contràries
als motius que justificaren la seva concessió. La revocació serà acordada pel Ple,
mitjançant expedient i prèvia audiència a l’interessat.
ARTICLE 22.Són irrevocables els títols o distincions concedits abans de l’aprovació de
la present Ordenança, i que es detallen a l’Apèndix II, que s’adjunta.

CAPÍTOL 7. DELS HONORS I DISTINCIONS DE SENCELLES.
CAPÍTOL 8. PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D’HONORS I
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DISTINCIONS.
ARTICLE 23.Per a la concessió d’honors i distincions de la Vila de Sencelles es tramitarà un expedient on es deixarà constància dels mèrits rellevants i circumstàncies de la persona a la qual es pretén distingir, valorant especialment la seva
tasca, així com les seves aportacions culturals, científiques, polítiques, econòmiques, en el camp de l’acció social o de difusió i divulgació del municipi, actes
heroïcs i desinteressats per al bé de Sencelles o de la societat en general.
ARTICLE 24.La sola incoació de l’expedient requereix acord plenari a proposta de la
Batlia, de la quarta part dels regidors de la Corporació o de la instància presentada per un nombre considerable de veïns convenientment identificats, que
suposin com a mínim el 10% de sencellers empadronats amb dret a vot. La proposta serà motiu d’informació pública. Conclosa aquesta, s’emetrà un dictamen
raonat basat en els mèrits del candidat, plenament justificats i es proposarà o
denegarà la concessió del títol sol.licitat.
ARTICLE 25.Els expedients que, transcorregut un any des del seu inici, continuïn sense
resoldre’s, quedaran anul.lats a tots els efectes, fet que no impedirà que la petició pugui repetir-se i ser origen d’un nou expedient.
ARTICLE 26.La concessió de cada distinció es publicarà al BOIB i s’inscriurà al Llibre
Registre de Concessions de Títols i Distincions de Sencelles, que es custodiarà
a la Secretaria de l’Ajuntament.
CAPÍTOL 9. SOBRE LA CONCESSIÓ DE NOM A UN CARRER,
PLAÇA O VIA PÚBLICA.
ARTICLE 27.Amb l’objectiu de perpetuar el nom o deixar constància pública de les persones, col.lectius o associacions que han contribuït, amb la seva activitat, a la
millora i progrés del municipi de Sencelles, l’Ajuntament els podrà premiar amb
la dedicació d’un carrer, plaça o via pública, prèvia proposta de la Corporació
Municipal i la incoació del corresponent expedient.
CAPÍTOL 10.- SOBRE ALTRES RECONEIXEMENTS DE MÈRITS.
ARTICLE 28.- La Corporació Municipal, per acord de Ple, podrà reconèixer altres mèrits, segons el detall següent:
· concessió de Diploma i insígnia
· concessió de Placa i insígnia
CAPÍTOL 11.- SOBRE LA DECLARACIÓ DE DOL OFICIAL I COSTUMS A CAUSA DE LA MORT DE PERSONES DESTACADES.
ARTICLE 29.L’Ajuntament en Ple podrà acordar Dol Oficial al terme municipal de
Sencelles durant els dies que estimi oportú, en el cas de mort de persones rellevants o de sinistres de greus conseqüències per al municipi, així com per altres
fets la gravetat dels quals justifiqui aquesta declaració.
ARTICLE 30.L’Ajuntament de Sencelles adoptarà les disposicions que venguin des
d’instàncies superiors, de la Comunitat Autònoma o des del mateix Estat espanyol, en funció de la Declaració de Dol Oficial general.
ARTICLE 31.En casos d’urgència, la Declaració de Dol Oficial podrà efectuar-se per
Decret de Batlia, del qual es donarà compte a l’Ajuntament a la primera sessió
que celebri.
ARTICLE 32.La Declaració de Dol Oficial comportarà que les banderes onegin a mitja
asta en tots els edificis municipals, que l’Ajuntament assisteixi en Comissió als
actes fúnebres que se celebrin, que se suspenguin tots els actes públics, oficials
i festius organitzats per l’Ajuntament i que es col.loquin a les banderes
instal.lades a l’interior dels edificis municipals un llaç negre.
ARTICLE 33.En cas de mort d’algun dels membres de la Corporació Municipal, el
Batle/essa o qui el substitueixi acordarà amb la família del difunt totes les qüestions relatives al funeral i l’enterrament, tenint sempre en compte els desitjos de
la família i el difunt.
En prova de dol, las banderes onejaran a mitja asta a la façana de la Casa
de la Vila. Aquesta manifestació de dol es mantindrà fins que es doni sepultura
a les restes mortals del difunt. Als actes de l’enterrament, exèquies i funeral acudirà l’Ajuntament en Corporació. Sobre el taüt es col.locarà la bandera municipal i els títols honorífics en possessió del difunt.
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D’igual forma es procedirà en el cas de la mort d’un ex batle i de les persones distingides amb els títols honorífics vitalicis mencionats a l’article 17 i ss.
CAPÍTOL 12. SOBRE ELS DISTINTIUS HONORÍFICS DE L’AJUNTAMENT I EL SEU ÚS PER PART DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL.
ARTICLE 34.Exclussivament podrà fer ús de la Vara de Batlia el Sr/a Batle/essa de
Sencelles, encara que aquest podrà cedir el seu ús honorífic i puntual a les autoritats de major rang que visitin el nostre municipi.
La Vara de la Batlia de Sencelles mesura 90 cms. Està fabricada en fusta
de caoba, amb puny de plata que mostra gravat l’escut de Sencelles. Està adornada amb dues borles de fil negre i or.
ARTICLE 35.Tots els membres de l’Ajuntament de Sencelles que assisteixen en
Corporació a qualque acte protocolari o públic podran fer ús de la Medalla de la
Corporació.
ARTICLE 36.La Medalla de la Corporació de l’Ajuntament de Sencelles estarà fabricada en plata o en material metàl.lic del mateix color, i lluirà l’escut municipal.
Anirà penjada d’un llaç amb els colors propis de la bandera municipal.
ARTICLE 37.La Vara de Batlia i les Medalles de la Corporació són de propietat municipal i estaran sempre custodiades a la Batlia.
ARTICLE 38.Tots els membres de l’Ajuntament de Sencelles que assisteixen en
Comissió a qualque acte protocolari o públic podran fer ús de la insígnia de solapa, fabricada en material metàl.lic daurat amb l’escut municipal.
Aquesta distinció també podrà ser usada a diari i de manera extraoficial, i
quedaran en possessió dels qui la reben.
ARTICLE 39.Totes aquestes insígnies honorífiques s’entregaran als titulars dels càrrecs
del Ple Municipal i Jutjat de Pau durant l’acte de presa de possessió, o durant
l’acte de reconeixement de mèrits, si és el cas. En podran fer ús durant tot el
temps que duri la vigència del seu càrrec.
ARTICLE 40.L’ús dels emblemes i distintius municipals per persona o entitat que no
siguin de la Corporació Municipal requereix la prèvia autorització de la Batlia.
CAPÍTOL 13. SOBRE AGERMANAMENTS DE SENCELLES AMB
ALTRES MUNICIPIS.
ARTICLE 41.L’Ajuntament de Sencelles, prèvia l’elaboració del corresponent expedient, podrà decidir i verificar l’agermanament amb altres municipis amb l’objectiu de crear i refermar llaços d’amistat.
ARTICLE 42.Triat el municipi amb el qual es pretén l’agermanament, es crearà un
Comité d’Agermanament, que agruparà, sota la presidència de la Batlia, o el
Regidor en qui delegui, una representació dels membres de la Corporació i les
persones que es designin, amb l’objectiu d’elaborar i realitzar els projectes i programes d’agermanament.
ARTICLE 43.Realitzades les tasques i estudis que aconsellin l’agermanament, correspondrà a l’Ajuntament en Ple la ratificació del compromís mitjançant acord plenari.
CAPÍTOL 14. DEL LLIBRE REGISTRE DE CONCESSIONS DE
TÍTOLS I DISTINCIONS I DEL LLIBRE D’HONOR.
ARTICLE 44.La Secretaria General de l’Ajuntament de Sencelles durà el Llibre
Registre de Concessions de Títols i Distincions, que recollirà de manera
cronològica els diferents acords plenaris sobre la matèria de concessió de
títols i distincions.
ARTICLE 45.El Cronista Oficial de Sencelles durà un Llibre d’Honor, on es deixarà
constància per ordre cronològic dels actes honorífics que se celebrin al nostre
municipi, on signaran els visitants i veïns més il.lustres i on constaran les concessions de títols i honors que concedeixi l’Ajuntament, amb les seves circumstàncies, el detall de mèrits que donaren lloc a la distinció, la crònica de
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l’acte d’atorgament, i, si és el cas, constància de la mort dels receptors de
les distincions municipals.
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Consta a l’expedient la notificació d’aquesta providència en data
09/09/2010 per publicació al BOIB núm.132, per impossibilitat de notificació
per correu ordinari.

CAPÍTOL 15. ENTRADA EN VIGOR.
ARTICLE 46.La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent a la data de
la seva publicació definitiva al BOIB. La seva vigència es mantindrà en tant no
sigui derogada o modificada.
Sencelles, 25 de febrer de 2010
APÈNDIX I.
DESCRIPCIÓ DE L’ESCUT MUNICIPAL DE SENCELLES
Existeix constància històrica i documental que, des de temps immemorials, aquest municipi utilitza l’escut que es descriu seguidament :
‘En camp de gules, una campana i una sella de muntar, tot timbrat amb
una palma i un brot de llorer’.
APÈNDIX II.
RELACIÓ DE TÍTOLS HONORÍFICS CONCEDITS A SENCELLES
PRÈVIAMENT A L’APROVACIÓ DE LA PRESENT ORDENANÇA
· L’any 1915, l’Ajuntament de Sencelles acordà distingir amb el títol de
Fill Adoptiu el mestre Sr. Jaime Ques y Reynés, natural d’Alcúdia (Illes
Balears), amb motiu del vinticinquè aniversari del seu exercici docent a l’Escola
Pública de Sencelles.
· En data de 27 de febrer de 1930, l’Ajuntament de Sencelles declarà Filla
Il.lustre Sor Francinaina Cirer i Carbonell, fundadora del Convent de la Caritat,
coincidint amb el setantacinquè aniversari de la seva mort.
· En data 13 de febrer de 1949, l’Ajuntament nomenà Ntra. Sra. De Lluc
Batlessa Honorària i Patrona de Sencelles, amb motiu de la visita d’aquesta
imatge al nostre municipi.

—o—

Ajuntament de Santa Margalida
Num. 24452
Per no haver pogut ésser efectuada la preceptiva notificació en el domicili que consta a l’expedient que es relaciona a continuació i que es tramita en el
Departament d’urbanisme d’aquest Ajuntament, pel present anunci es notifica al
Sr.Sra.: MARTI GAYA CAPO la següent notificacio:
NOTIFICACIÓ DECRET D’ORDRE D’EXECUCIÓ
NÚM. DE DECRET Ordres d’Execució 2010/12
El Sr. Batle- President d’aquest Ajuntament, en data 10/09/2010 va dictar
el següent Decret de Batlia, que transcrit literalment diu:
ATESA l’acta d’inspecció emesa pel zelador municipal en data
10/09/2010 on es posa en coneixement de l’Ajuntament de Santa Margalida la
situació en la que es troba el solar situat al LL BARTOMEU PASTOR 6 , de
SANTA MARGALIDA i que diu:
Informe del zelador municipal
Realitzada visita de comprovació a petició del regidor de vies i obres, el
Sr. Miquel Rossello, del solar/s abans descrit/s s’informa que:
Dits solar/s i segons el Departament de Cadastre figura com a titular el Sr.
MARTI GAYA CAPO amb domicili al carrer SAN JURJO, 13 (actualment
Carrer Saturn) DE SANTA MARGALIDA
Dit/s solar/s es troba/en SENSE REALITZAR LA VORAVIA, CORRECTAMENT, incomplint l’ORDENANÇA ESPECIAL REGULADORA DE LA
NETEJA, TANCAMENT DE SOLARS, ENRAJOLAMENT DE VORERES
DE CARRERS I ORNAMENT DE FAÇANES. BOIB Núm. 119 de
24/09/1996.
Els treballs per que dit/s solar/s reuneixi/n les degudes condicions de
seguretat, salubritat i ornat públic han de consistir en:
REALITZAR 9 M2 DE VORAVIA DEL SOLAR.
REALITZAR LA NETEJA DE 214 M2 DE SOLAR.
REALITZAR 18 M2 DE PARET DE TANCAMENT.
A dia d’avui no s’han iniciat els treballs.
ATÈS que, en compliment del que es disposa a l’article 10 de la Llei
10/1990, de 20 d’octubre, de disciplina urbanística de les Illes Balears, en data
17/06/2010 [RS 1988 ], es va dictar decret de Batlia ordenant l’inici d’un procediment d’ordre d’execució.

ATÈS que no s’han iniciat les obres necessàries per que el solar reuneixi
les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat públic i descrites al decret
d’inici abans descrit, lo que suposa l’incompliment dels deures que com a propietaris tenen segons el que disposa la normativa vigent:
L’article 10 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística
de les Illes Balears diu:
‘Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciones e instalaciones deberán mantenerlos en condiciones de seguridad y salubridad.
Los ayuntamientos y en su caso los organismos competentes en materia
de disciplina urbanística, de oficio o a instancia de cualquier persona, ordenarán
la adopción de medidas necesarias para conservar dichas condiciones’.
CONSIDERANT que l’article 11 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de
Disciplina Urbanística de les Illes Balears diu:
‘El organismo que haya cursado la orden de ejecución concederá al propietario un plazo acomodado a la envergadura de las medidas a adoptar para que
proceda al cumplimiento de lo ordenado. Transcurrido el cual, si no lo hubiera
ejecutado, podrá concederse un último e improrrogable plazo para la ejecución
ordenada, que, si no se cumple, se llevará a efecto por el organismo requirente,
a costa de lo obligado a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común’.
CONSIDERANT que ordenança especial reguladora de la neteja, tancament de solars, enrajolament de voreres de carrers i ornament de façanes. BOIB
Núm. 119 de 24/09/1996, disposa que:
ARTICLE 9 .- Els propietaris de solars els hauran de mantenir tancats,
mentre no s’hi practiquin obres de nova construcció, per raons de salubritat i
ornat públic.
ARTICLE 10 .-El tancament del terreny ha d’ésser de material opac referit i pintat. Hauran de seguir la línia d’edificació, entenent-se per tal la que senyala a un costat i a l’altre del carrer o via pública el límit a partir del qual podran
o s’hauran d’aixecar construccions.
ARTICLE 13 .- ENRAJOLAT DE VORERES DE CARRER.-Enfront
dels solars o edificacions a les quals existesqui encintat de vorada els propietaris estaran obligats a enrajolar tes voreres, si no hi tenguesin, sempre que no
existesqui projecte de canvis de rasant del carrer o substitució de voreres de
carrer. Les rajoles que s’utilitzin seran les que s’han emprades a la resta del
carrer, o la que predomini a la seva majoria, respectant la rasant de h vorera existent o del seu conjunt.
La feina de neteja i tancament del solar podrà ésser realitzada per personal municipal autoritzat i les despeses aniran a càrrec del propietari.
CONSIDERANT que l’article 9.1 de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl
diu:
‘el derecho de propiedad del suelo comprende, cualquiera que sea la
situación en que éste se encuentre y sin perjuicio del régimen al que esté sometido por razón de su clasificación [...] a conservarlo en las condiciones legales
para servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los trabajos
de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación’
.
A l’empara de les competències que tenc atribuïdes en virtut del que es
disposa a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local
RESOLC
1-DICTAR ORDRE D’EXECUCIÓ respecte del solar ubicat al LL BARTOMEU PASTOR 6 - S UE LO de SANTA MARGALIDA, amb R.C
8852203ED0985S0001II ordenant al propietari de l’immoble, al Sr./Sra,
MARTI GAYA CAPO la realització de les actuacions que resulten de l’informe
dels serveis tècnics municipals i que, com a mínim, hauran de consistir en:
REALITZAR 9 M2 DE VORAVIA.
REALITZAR LA NETEJA DE 214 M2 DE SOLAR.
REALITZAR 9 M2 DE PARET DE TANCAMENT
Dites obres s’ha de realitzar dins el períodes permesos a l’ordenança reguladora d’obres en execució.
Les obres indicades s’han pressupostat en principi i provisionalment en
1.815,81 €.

