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FULLANA PARERA JUAN 8103403ED1880S0004BW
FORTEZA CORTES LUCIA 8103506ED1880S0002EM
VERT MAYOL JAUME 8204519ED1880S0001BX

FEBRER SANTANDREU MARGARITA 8206003ED1880N0001IF
FEBRER SANTANDREU MARGARITA 8206003ED1880N0002OG

BINIMELIS ROSSELLO MARTIN 8599201ED1789N0003UE
AMER LLINAS FRANCISCA 8599201ED1789N0002YW
CORTES AGUILO ANTONIO 8599201ED1789N0007AU

MANCEBO FUENTES SANTOS 8769022ED2786N0025YE
CIFUENTES PEREZ PASCUAL 8777606ED2787N0001HW

OLIVER AMENGUAL SEBASTIANA 8871617ED2787S0001RP
FORTEZA CORTES LUCIA 8872004ED2787S0001PP
HUVEL GERHARD KARL 8968509ED2786N0008MG

JANSEN RICHARD HANS 8968509ED2786N0009QH
BARRAL GONZALEZ MARIA PALOMA 9173109ED2797S0003BH
DEL SALTO LIEBANA MANUEL 9178032ED2797N0013DG

CELEIRO SILVO ESPERANZA 9204002ED1890S0001WE
CELEIRO SILVO ESPERANZA 9204016ED1890S0001OE

ROIG BISQUERRA BARBARA 9229425ED1892N0001DY
ROIG BISQUERRA ANTONIA 9229426ED1892N0001XY
HOMAR SUREDA ISABEL 9273208ED2797S0002YG

HOMAR SUREDA ISABEL 9273208ED2797S0003UH
FEBRER SANTANDREU MARGARITA 9375012ED2797N0001IY

Manacor, 9 de setembre de 2002.
EL BATLE
Sgt.:  Miquel Riera Servera

— o —-

Núm. 18800
Publicat en el BOIB núm. 94 de data 6 d’agost de 2002 l’acord plenari de

8 de juliol de 2002 d’imposició de contribucions especials que es dirà i aprovació
de relació de subjectes passius i quotes a satisfer, sense que s’hagin interposat
reclamacions durant el termini d’exposició pública, es considera aprovat
definitivament l’acord, el qual seguidament es transcriu:

1r. Imposar contribucions especials sobre la construcció de les obres de
pavimentació de les voravies de les parcel.les ubicades a ma esquerra (tram
comprés entre el carrer Bruixola i la ZMT) de l’av. Joan Servera, de Porto Cristo,
segons ve definit en el projecte, redactat per l’enginyer Sr. Joan Morey Jaume, de
canalitzacions subterrànies de telefonia i pavimentació de voravies del sector de
Sa Torre, de Porto Cristo, l’establiment de les quals ve motivada per l’augment de
valor de les parcel.les cadastrals a les que dóna servei la pavimentació de la
voravia incloses dintre el projecte.

2n. Ordenar el tribut concret per a la determinació dels seus elements
necessaris de la següent forma:

a) El cost previst de la pavimentació de la voravia del sector de Sa
Torre, de Porto Cristo, és de 2.407.452 pessetes (14.469,08 euros),

b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en la quantitat
de 794.459 pessetes (4.774,79 euros).

c) Aplicar com a mòdul de repartiment el de metre lineal de façana
de parcel.la cadastral.

Manacor, 17 de setembre de 2002
El batle
Miquel Riera Servera

— o —-

Núm. 18805
Publicat en el BOIB núm. 94 de data 6 d’agost de 2002 l’acord plenari de

8 de juliol de 2002 d’aprovació inicial de la modificació del Reglament del Servei
Municipal d’Abastiment i Sanejament d’Aigua de l’Ajuntament de Manacor,
d’acord amb la proposta presentada per l’empresa concessionària, amb les
modificacions introduïdes per la Comissió Informativa, sense que s’hagin interposat
reclamacions o suggeriments durant el període d’exposició pública, s’entén
aprovat definitiva, de forma automàtica, l’acord fins al moment provisional.

La modificació aprovada definitivament queda redactada de la següent

manera:

I – Suprimir el paràgraf 5è de l’article 47 que diu :   “Si tampoco se hiciese
efectivo el pago en dicho plazo, se podrá proceder por el Servicio el corte del
suministro, previa notificación a la Delegación Provincial de Industria y Energía
y autorización de ésta, sin perjuicio de proceder al cobro del descubierto por vía
de apremio.”

II – Afegir una disposició addicional al Reglament en els següents termes:

PRIMER. L’empresa subministradora, sense perjudici de les accions civils,
administratives o penals que la legislació vigent li reconegui, podrà suspendre el
subministrament, en els casos següents:

1.Restriccions autoritzades o imposades per l’autoritat competent.
2.Substitució en la persona de l’abonat.
3.Impagament de la facturació.
4.Existència de derivacions en la instal.lació per a subministraments a

tercers.
5.Participació, en qualsevol grau, en un frau d’aigua.
6.Denegació o obstaculització de l’accés a les instal.lacions dels serveis

d’inspecció de l’empresa subministradora, en dies i hores hàbils, per revisar-les,
quan s’hagin detectat indicis de consums excessius, pertorbacions en la xarxa,
indicis de frau, derivacions no consentides, usos no prevists en el contracte o
qualsevol altra anomalia que justifiqui la inspecció, així com per prendre les
mesures necessàries per a reparar-les

7.No facilitar, durant més d’un any, l’accés al comptador o sistema de
mesurament entre les 8 i les 14 hores de la jornada laboral normal de dilluns a
divendres, per llegir-lo i mentre persisteixi aquesta actitud.

8.Incompliment per part de l’abonat de les condicions establertes en el
contracte, la normativa aplicable i les condicions generals del servei.

9.Negativa de l’abonat a modificar el recinte de comptadors i els elements
del sistema de mesurament de consums o la instal.lació interior, quan la normativa
vigent ho imposi.

10. Falta de prestació o d’actualització de les fiances exigibles en
aquest Reglament i del contracte de subministrament.

11. Perjudicar o posar en perill la qualitat de l’aigua a la xarxa de
distribució externa a la finca abastada, provocar pertorbacions a la mateixa xarxa
o existència de pèrdues significatives d’aigua a la instal.lació interior de la finca,
fins que l’abonat no adopti les mesures pertinents al respecte.

12. Mescla de l’aigua procedent de la xarxa municipal amb una altra
de procedència distinta.

13. Emergència que exigeixi la suspensió temporal del
subministrament a l’abonat concret o a una zona de la xarxa, o quan sigui necessari
suspendre el subministrament per dur a terme actuacions per el manteniment del
servei i de les instal.lacions.

14. Qualsevol altra causa prevista específicament en el present
Reglament, la normativa aplicable i les condicions del contracte.

En els casos previst als apartats 1,4,5,11,12 i 13 la suspensió podrà ser
immediata, prèvia comunicació a l’Ajuntament.

SEGON. Procediment per a la suspensió.

Llevat dels supòsits de suspensió immediata, el procediment serà el
següent:

a) L’entitat subministradora comunicarà a l’abonat la proposta de
suspensió motivada per qualsevol mitjà adequat, inclosos fax, correu electrònic o
telegrama, sempre que es permeti tenir constància de la recepció per l’interessat,
així com de la data, identitat i contingut de la proposta de suspensió, i concedirà
un termini per a al.legacions i/o per eliminar la causa de la suspensió, que no podrà
ser inferior a quinze dies hàbils.

b) Si es presenten al.legacions dins el termini, la subministradora
haurà de resoldre la qüestió, comunicar la seva decisió a l’abonat i donar-li un nou
termini de quinze dies hàbils per eliminar la causa de la suspensió si és
desestimatòria en tot o en part de les al.legacions.

Un cop transcorreguts els terminis indicats, la subministradora podrà
suspendre immediatament el subministrament, prèvia autorització de l’Ajuntament,
sense perjudici de les accions que l’abonat pugui exercir davant la jurisdicció



BOIB Núm. 118  01-10-2002 1 7 0 2 5

competent.

TERCER.  El subministrament no es podrà suspendre, llevat dels supòsits
de suspensió immediata, en dies festius o quan l’entitat subministradora no disposi
dels serveis administratius i tècnics d’atenció al públic que permetin a l’abonat
reparar tot d’una les causes que justifiquin la suspensió, ni en les vigílies de tals
dies.

QUART. El servei es restablirà el mateix dia o el següent dia hàbil a aquell
en què s’hagin reparat les causes de la suspensió o regularitzat la situació.

CINQUÈ. Per fer efectiva la suspensió del subministrament l’empresa
subministradora podrà instal.lar, en el mateix comptador o en qualsevol punt
anterior, els mecanismes o sistemes homologats pels serveis tècnics municipals
que garanteixin la suspensió i podrà arribar, si comprova de la ineficàcia de
mesures menys rigoroses o de suspensió del subministrament per més de sis
mesos, al tall de la presa, prèvia autorització de l’Ajuntament.

SISÈ. Si la suspensió es deu a causes imputables a l’abonat, l’entitat
subministradora podrà cobrar-li, abans de reiniciar el subministrament, els drets
de reconnexió establerts a les tarifes del servei i el cost de la nova presa, si s’escau.

SETÈ. Rescissió del contracte.
En els supòsits de suspensió de subministrament per causa imputable a

l’abonat, si un cop transcorreguts tres mesos des de la suspensió efectiva l’abonat
no ha eliminat les causes que la motivaren, l’empresa subministradora podrà
exercir l’acció de resolució del contracte, prèvia autorització de l’Ajuntament,
sense perjudici del dret a exigir el pagament del deute pendent i el rescabalament
dels danys i perjudicis pertinents.

VUITÈ.  Exercici d’accions.
L’abonat, l’empresa subministradora o una persona jurídica amb personalitat

plena podran exercir davant la jurisdicció competent les accions que pertoquin en
dret, basades en l’incompliment del contracte, incloses les de indemnització de
danys i perjudicis, suspensió del subministrament, resolució del contracte i/o
cobrament del deute.

Manacor, 17 de setembre de 2002
El batle
Miquel Riera Servera

— o —-

Núm. 18812
NOMENAMENT DE TINENTS DE BATLE

Aquesta batlia per de decret de data 6 de setembre de 2002, atès que de
conformitat amb el que disposen els articles 23.3 de la Llei 7/1985, reguladora de
les Bases de Règim Local, i amb l’article 4 del Reglament Orgànic Municipal, la
designació de Tinents de Batle és competència d’aquesta Batlia, qui haurà de
procedir al seu nomenament, mitjançant Decret, d’entre els membres de la
Comissió de Govern; en ús de les competències que li atorga la legislació vigent,
mitjançant Decret de data 7 de juliol de 1999 ha procedit a la designació dels
membres de la Comissió de Govern;  ha resolt:

PRIMER.- Nomenar Tinents de Batle d’aquest Ajuntament, amb efectes del
dia d’avui, als regidors membres de la Comissió de Govern que a continuació es
relacionen, el primer dels quals substituirà a aquesta Batlia en els casos de vacant,
absència o malaltia:

- Primer Tinent de Batle: Sra. Catalina Sureda Fons
- Segon Tinent de Batle: Sr. Jaume Brunet Gomila
- Tercer Tinent de Batle: Sr. Rafel Nicolau Girart
- Quart Tinent de Batle: Sr. Salvador Vadell Pascual
- Cinquè Tinent de Batle: Sr. Nicolau Gómez Sureda
- Sisè Tinent de Batle: Sr. Bernat Amer Artigues
- Setè Tinent de Batle: Sr. Jaume Darder Ribot

SEGON.-  Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta
Batlia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran
desenvolupades pels Tinents de Batle, en conformitat amb l’ordre següent:

- 1r: el Primer Tinent de Batle: Sra. Catalina Sureda Fons

- 2n: Indistintament: els Tinents de Batle Srs. Jaume Brunet Gomila, Rafel
Nicolau Girart, Salvador Vadell Pascual, Nicolau Gómez Sureda, Bernat Amer
Artigues i Jaume Darder Ribot.

TERCER.-  A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-
se del terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència,
designant al Tinent de Batle que hagi d’assumir les seves competències.

De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Batlia serà
substituïda pel Primer Tinent de Batle, i, en el seu defecte, per qualsevol dels altres
Tinents de Batle establerts en segon lloc que es trobin presents, els quals hauran
de donar compte d’això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia
pugui actuar com Batle-Accidental més d’un d’ells.

QUART.-  Comunicar aquest Decret als Tinents de Batle afectats, fent-los
constar que hauran de mantenir informada a aquesta Batlia de l’exercici de les
seves atribucions com a Batle accidental, no podent, durant l’esmentat exercici,
ni modificar les delegacions afectuades per aquesta Batlia amb anterioritat, ni
atorgar altres noves.

CINQUE.-  Donar compte d’aquesta resolució, a la sessió extraordinària
que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

De conformitat amb l’article 46.1 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es publica aquesta resolució
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia d’aquesta resolució.

Manacor, 10 de setembre de 2002
El batle
Miquel Riera Servera

— o —-

Núm. 18813
DESIGNACIÓ MEMBRES INTEGRANTS DE LA COMISSIÓ DE

GOVERN
Aquesta batlia per decret de 6 de setembre de 2002, en exercici de la potestat

d’autoorganització que l’article 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, reconeix a aquesta Corporació; atès que, de
conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l’esmentada Llei i
demés legislació complementària, en aquest municipi és obligatòria la constitució
de la Comissió de Govern per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants;
i en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada i, en
conformitat amb el que disposa l’article 43 del Reglament Orgànic Municipal, ha
resolt:

PRIMER.- Designar com a membres integrants de la Comissió de Govern,
òrgan col×legiat municipal de caràcter resolutori, els següents regidors:

- President: El Batle Sr. Miquel Riera Servera.
- Vocals:
Sra. Catalina Sureda Fons
Sr. Jaume Brunet Gomila
Sr. Rafel Nicolau Girart
Sr. Salvador Vadell Pascual
Sr. Nicolau Gómez Sureda
Sr. Bernat Amer Artigues
Sr. Jaume Darder Ribot

SEGON.-  Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats i als caps
dels diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.

TERCER.-  Donar compte d’aquesta resolució al Ple a la sessió extraordinària
que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Manacor, 10 de setembre de 2002
El batle
Miquel Riera Servera

— o —-

Núm. 18821
Publicat en el BOIB núm. 94 de data 6 d’agost de 2002 l’acord plenari de

8 de juliol de 2002 d’imposició de contribucions especials que es dirà i aprovació


