
sessions el Delegat del Govern, amb aquest cas la presidència serà compartida
amb aquest.

Participaran com a vocals:
El Regidor delegat en matèria de seguretat ciutadana.
El Cap de la Policia Local.
Els responsables territorials de les Forces de Seguretat de l’Estat desple-

gades el municipi.
Assistirà un representant de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes

Balears amb vou i sense vot.
Exercirà com a secretari, el de la Corporació o persona en qui delegui, que

aixecarà acta de la sessió i obrarà en el seu poder el llibre d’actes o qualsevol
document que hagi estat utilitzat en les reunions.

Quan es requeresquin els assumptes a tractar, podrán assirtir a les reunions
de la Junta Local de Seguretat, amb vou però sense vot, els representats de les
entitats, institucions i associacions, així com les persones responsables dels ser-
veis que a judici de la Presidència poden facilitat l’adopció de decisions rela-
cionades amb la seguretat ciutadana.

El president o els vocals poden assistir a les sessions de la Junta Local de
Seguretat acompanyats de els tècnics que es trobi convenients, els quals assisti-
ran amb vou però sense vot.

Els superiors jeràrquics de els membres de les FSE que formen part de la
Junta Local de Seguretat podran asistir a les reunions quan estimin convenient
la seva presencia. En aquest cas assumiran el vot dels responsables territorials.

FUNCIONS: Les Juntes Locals de Seguretat tindrán les funcions
següents:

Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi, ava-
luar les necessitats i els recursos disponibles.

Participar en l’elaboració del Pla de Seguretat Local, vigilar la seva exe-
cució i fer el seguiment i avaluació del mateix.

Establir les formes i procediments de col·laboració, coordinació i coope-
ració entre els cossos i serveis de seguretat que actuïn en el municipi.

Planificar la coordinació interpolicial en esdeveniments extraordinaris
prevists en el municipi.

Conèixer i resoldre en el seu cas, les incidències per competència sorgi-
des entre membres de distints Cossos Policials, per raons de servei.

Altres funcions que li doni l’ordenament vigent.

SESSIONS: La Junta Local de Seguretat es reunirà com a menys una
vegada cada semestre, quan la convoqui el president o quan ho sol·licitin la mei-
tat mes un dels seus vocals.

A cada Junta Local de Seguretat hauran de ser analitzats els resultats
obtinguts amb l’execució d’acords adoptats en sessions anteriors.

La Junta Local de Seguretat podrà designar una mesa de coordinació ope-
rativa dels diversos cossos policials que operin en el municipi, integrat per els
comandaments de policia que es determini, per l’exercici de les funcions
següents:

Impulsar l’execució dels acords de la Junta.
Assegurar l’intercanvi d’informació entre els cossos i serveis de seguretat

que actúen al municipi.
Assegurar la coordinació operativa de les actuacions dels diversos cossos

i serveis de seguretat del municipi.
Elaborar i presentar a la Junta propostes per millorat la col·laboració,

coordinació i cooperació entre els diversos cossos i serveis de seguretat, a efec-
tes de aconseguir una millor eficàcia i eficiència en el municipi.

En tot cas, les forces i cossos de seguretat hauran d’actuar baix les ordres
immediates dels seus comandaments orgànics respectius.

Per que la Junta Local de Seguretat es pugui constituir vàlidament han
d’estar presents el president i el secretari o en el seu cas els substituts, i el menys
la meitat dels seus membres.

CONVOCATORIA: Es realitzarà amb una antelació mínima de tres dies
hàbils a la data de celebració, s’ha d’adjuntar l’ordre del dia i l’acta de la sessió
anterior. Sempre ésser posible s’inclourà la documentació necessària per que
tots els membres de la Junta puguin estudiar amb antelació suficient.

La convocatària haurà d’ésser comunicada també al delegat de Govern,
per que pugui assistir si ho estima procedent.’

Llucmajor, 13 de febrer de 2008
El batle actal., Juan C. Jaume Mulet

— o —

Num. 3233
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 31

de octubre de 2007, acordó aprobar inicialmente y en el supuesto de que no se
produzcan alegaciones en el período de información pública también definitiva-
mente la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza Viaria,
Recogida y Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos y, publicado el

Anuncio en el BOIB número 175 de 24 de noviembre de 2007, no se ha formu-
lado ninguna reclamación contra el mencionado acuerdo, durante el plazo de
exposición por espacio de 30 días, por lo que el acuerdo de aprobación es defi-
nitivo, de tal modo que el texto íntegro de la modificación de la ordenanza que-
dará redactado como sigue.

‘PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LIM-
PIEZA VIARIA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS.

Articulo 14. 
1.- La circulación de perros y demás animales de compañía, por lo que al

ensuciamiento de las vías y espacios libres  públicos o privados de concurren-
cia pública se refiere, con motivo de sus defecaciones y/o deyecciones, se ajus-
tará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.

Queda prohibida la entrada de perros o cualquier otro tipo de animales en
las playas y zonas de baño, salvo casos de autorización expresa de Alcaldía, por
motivos de interés general o cultural.

2.- Será responsable de cualquier acción contraria a lo dispuesto en la pre-
sente Ordenanza, la persona que condujera el animal en el momento de la infrac-
ción, y subsidiariamente, el propietario del mismo.

Artículo 15. 
Queda prohibido el vertido o abandono de residuos o desperdicios, cual-

quiera que sea su naturaleza, proporción o cantidad, en las playas y zonas cos-
teras o arrojarlos al mar. Asimismo queda prohibido, en razón a los problemas
de limpieza que puedan generar, encender hogueras o fuegos en dichos espacios,
la instalación de tiendas de campaña, así como la utilización de cualquier tipo
de jabón en duchas o agua de mar.

Los usuarios de playas y zonas costeras vienen obligados al depósito de
los residuos o desperdicios que produzcan en los recipientes habilitados al efec-
to, de no haberlos deberán recogerlos y conservarlos para su posterior trata-
miento como residuos domésticos. Asimismo queda prohibida la entrada en las
playas o zonas de baño, con envases de cristal u otros objetos similares.

En el supuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la
presente Ordenanza, correspondiera al titular administrativo de una concesión o
licencia de actividad sobre playas o zonas costeras la limpieza de la superficie
de ocupación y/o área de influencia, los residuos procedentes de la misma se
depositarán, exclusivamente, en bolsas cerradas y en los contenedores situados
a tal fin, siendo tratados como residuos sólidos urbanos.

[..........]
Artículo 43.
1. Son infracciones leves:
El incumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza que no

se hallen tipificadas como graves o muy graves.
2. Son infracciones graves:
a) Las infracciones leves cuando concurra la agravante de reinci-

dencia.
Las siguientes infracciones:
Evacuar aguas sucias sobre el dominio público o propiedades privadas.
Derramar materiales pulverulentos, o cualquier otro tipo de materiales

diseminables, procedente de vehículos de transporte que no reúnan las condi-
ciones establecidas en el art. 16 de esta Ordenanza.

No proceder a la limpieza del dominio público o de los espacios privados
de uso público en los supuestos de ensuciamiento derivados de operaciones de
carga y descarga.

No proceder a la limpieza de los vertidos de aceites, grasas y productos
sólidos por los titulares de actividades que utilicen para su servicio el dominio
público.

Limpiar y lavar vehículos en las vías y espacios libres públicos, cuando
implique ensuciamiento de éstos, por el depósito tanto de residuos sólidos como
líquidos.

Realización de pintadas o graffitis sobre mobiliario urbano, muros, pare-
des, fachadas y otras superficies visibles desde las vías o espacios libres públi-
cos.

Abandonar o verter cualquier tipo de materiales de desecho o residuales,
sólidos o líquidos, procedentes de obras e instalaciones, en vías y espacios libres
públicos.

Incumplir lo establecido en el art. 33 respecto a contenedores particulares.
Entregar al Servicio de recogida o depositar en la zona de dominio públi-

co o espacios privados de uso público, para su posterior recogida, más unidades
de muebles, enseres, objetos y restos de jardinería y poda, de las señaladas con
carácter limitativo en la Ordenanza Fiscal.

No mantener los solares, terrenos e inmuebles privados en las debidas
condiciones higiénico-sanitarias, libres de basuras, residuos y desechos.

Depositar en el dominio público o espacios privados de uso público mate-
riales u objetos que obstaculicen la prestación normal de los servicios de lim-
pieza viaria y de recogida de residuos.

La obstrucción de la función inspectora, conforme a lo establecido en el
art. 40 de la presente Ordenanza.

Ensuciamiento de las vías públicas y espacios libres públicos como con-

176 BOIB Num. 31 04-03-2008



secuencia de reparaciones u otros tipos de operaciones sobre vehículos, como
consecuencia de vertidos o depósitos de residuos líquidos o sólidos.

3. Son infracciones muy graves:
Las infracciones graves cuando concurra el agravante de reincidencia.
Verter residuos o desechos en las playas, zonas costeras o directamente al

mar, salvo autorización del organismo competente, en casos especiales.
No proceder dentro del plazo establecido por la Administración a la res-

tauración de medio ambiente mediante la retirada de los vertidos o depósitos
ilegalmente efectuados.

Depositar materiales o aparatos especialmente contaminantes.
Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave,

inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras
personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con la
normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de
conductas no subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley
1/1992, de 21 de febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas
con derecho a su utilización.

El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funciona-
miento de un servicio público.

Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructu-
ras, instalaciones o elementos de un servicio público.

El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas
con derecho a su utilización.

Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cual-
quiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no deriva-
dos de alteraciones de la seguridad ciudadana.’

Llucmajor, 13 de febrero de 2008
El Alcalde actal., Juan C. Jaume Mulet

———————————————————————

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el passat dia 31
d’octubre de 2007, acordà aprovar inicialment, i en el supòsit que no es pro-
duexin al·legacions en el període d’informació pública, també definitivament, la
modificació de l’Ordenança reguladora de la netetja viaria, recollida i tratament
de residus sòlids urbans. Un cop publicat l’anunci en el BOIB nú. 175 de 24 de
novembre de 2007, no s’ha formulat cap reclamació encontra de l’esmentat
acord en el termini de 30 dies, per la qual cosa l’acord d’aprovació és definitiu,
i el text de la modificació de l’Ordenança queda redactat així:

‘PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE NETEJA
VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS
URBANS 

Article 14 
1.- La circulació de cans i altres animals de companyia, pel que fa a l’em-

brutiment de les vies i els espais lliures públics o privats de concurrència públi-
ca, per les seves defecacions i/o dejeccions, s’ha d’ajustar al que disposa
l’Ordenança municipal de medi ambient. 

Queda prohibida l’entrada de cans o qualsevol altre tipus d’animals a les
platges i zones de bany, llevat dels casos d’autorització expressa de la Batlia, per
motius d’interès general o cultural.  

2.- Serà responsable de qualsevol acció contrària al que disposa aquesta
ordenança la persona que condueixi l’animal en el moment de la infracció i, sub-
sidiàriament, el seu propietari.

Article 15
Queda prohibit abocar o abandonar residus o deixalles, sigui quina sigui

la seva naturalesa, proporció o quantitat, a les platges o zones costaneres o tirar-
los a la mar. Així mateix queda prohibit, a causa dels problemes de neteja que
pugui generar, encendre foguerons o focs en els dits espais, instal·lar-hi tendes
de campanya, com també utilitzar qualsevol tipus de sabó en dutxes o en l’aigua
de la mar. 

Els usuaris de platges i zones costaneres estan obligats a dipositar els resi-
dus o deixalles que produeixin en els recipients habilitats a aquest efecte. Si no
n’hi ha, han de recollir-los i conservar-los per al seu posterior tractament com a
residus domèstics. Així mateix queda prohibit entrar a les platges o zones de
bany amb envasos de vidre o altres objectes similars.

En el supòsit que, de conformitat amb el que disposa l’article 8 d’aquesta
ordenança, correspongui al titular administratiu d’una concessió o llicència
d’activitat sobre platges o zones costaneres netejar la superfície d’ocupació i/o
àrea d’influència, els residus procedents de la neteja s’han de dipositar, exclusi-
vament, en bosses tancades i en els contenidors col·locats amb aquesta finalitat,
i seran tractats com a residus sòlids urbans.

[..........]

Article 43
1. Són infraccions lleus:
L’incompliment de les disposicions d’aquesta ordenança que no es trobin

tipificades com a greus o molt greus.  

2. Són infraccions greus:
a) Les infraccions lleus quan hi concorri l’agreujant de reincidència. 
b) Les infraccions següents:
- Evacuar aigües brutes sobre el domini públic o propietats pri-

vades. 
Vessar materials pulverulents o qualsevol altra classe de materials disse-

minables, procedents de vehicles de transport que no tenguin les condicions
establertes en l’article 16 d’aquesta ordenança.  

No netejar el domini públic o els espais privats d’ús públic en els casos
d’embrutiment derivats d’operacions de càrrega i descàrrega.

No netejar els vessaments d’olis, greixos i productes sòlids els titulars
d’activitats que utilitzin per al seu servei el domini públic.

Netejar i rentar vehicles a les vies i espais públics, quan impliqui embru-
tar-los a causa de dipositar-hi tant residus sòlids com líquids.  

Realitzar pintades o grafits sobre mobiliari urbà, murs, parets, façanes i
altres superfícies visibles des de les vies o espais lliures públics. 

Abandonar o abocar qualsevol classe de materials de rebuig o residuals,
sòlids o líquids, procedents d’obres i instal·lacions, a vies i espais lliures
públics. 

Incomplir el que estableix l’article 33 respecte a contenidors particulars.
Entregar al Servei de Recollida o dipositar a la zona de domini públic o

espais privats d’ús públic, per a la seva posterior recollida, més unitats de
mobles, estris, objectes i restes de jardineria i poda de les assenyalades amb
caràcter limitatiu en l’ordenança fiscal. 

No mantenir els solars, terrenys i immobles privats en les degudes condi-
cions higienicosanitàries, lliures de fems, residus i deixalles. 

Dipositar en el domini públic o espais privats d’ús públic materials o
objectes que obstaculitzin la prestació normal dels serveis de neteja viària i de
recollida de residus.

Obstruir la funció inspectora, conforme al que estableix l’article 40 d’a-
questa ordenança.

Embrutar les vies públiques i els espais lliures públics per reparacions o
altres tipus d’operacions sobre vehicles, com a conseqüència d’abocar-hi o dipo-
sitar-hi residus líquids o sòlids.

3. Són infraccions molt greus:
Les infraccions greus quan hi concorri l’agreujant de reincidència.  
Abocar residus o deixalles a les platges, zones costaneres o directament a

la mar, llevat d’autorització de l’organisme competent, en casos especials.
No restaurar, dins el termini establert per l’Administració, el medi

ambient mitjançant la retirada dels abocaments o dipòsits il·legalment efectuats. 
Dipositar materials o aparells especialment contaminants. 
Pertorbar de forma rellevant la convivència, de manera que afecti greu-

ment, immediatament i directament la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims
d’altres persones, el normal desenvolupament d’activitats de tota classe confor-
mes amb la normativa aplicable o la salubritat o ornament públics, sempre que
es tracti de conductes no subsumibles en els tipus prevists en el capítol IV de la
Llei 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.

Impedir que una altra persona o persones usin un servei públic tot i tenir
dret a utilitzar-lo.

Impedir o obstruir de forma greu i rellevant el normal funcionament d’un
servei públic.

Fer actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructu-
res, instal·lacions o elements d’un servei públic.

Impedir que una altra persona o persones usin un espai públic tot i tenir
dret a utilitzar-lo.

Fer actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol
de les seves instal·lacions i elements, ja siguin mobles o immobles, no derivats
d’alteracions de la seguretat ciutadana.’

Llucmajor, 13 de febrer de 2008
El batle actal., Juan C. Jaume Mulet

— o —

Num. 3366
Ante la imposibilidad de dar traslado a D/.Dª. SILVA MONTAÑA ENRI-

QUE de la Propuesta de Demolición de fecha  05 de septiembre de 2007 por la
que se acuerda se proceda a la demolición de las obras realizadas en el POLI-
GONO 42, PARCELA 109 part, consistentes en ‘Construcció d’uns 100 m2 amb
bloquets de formigó (actualment fins a una alçària d’uns 2.00 mts)’, expediente
de I.U. núm. 000115/2006-INFRA, a través del presente edicto se le notifica, de
conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 L.R.J.A.P. y P.A.C. de 26 de
noviembre y 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, la propuesta de demolición de 05 de sep-
tiembre de 2007, del siguiente tenor literal :

‘Visto el expediente de Infracción Urbanística núm. 000115/2006-INFRA
incoado a D./Dª. SILVA MONTAÑA ENRIQUEpor realizar obras sin licencia
municipal; ha transcurrido con exceso el plazo de dos meses concedido al inte-
resado para que solicitase la oportuna licencia, sin que las obras hayan sido lega-
lizadas.

En consecuencia, por el Instructor del expediente se formula PROPUES-
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