
probante de pago. El comprobante de pago será el extracto bancario donde figu-
re el cargo del importe de la factura. Para la justificación del pago de las factu-
ras menores de 300'51 euros, será suficiente un recibo del proveedor.

e) Justificantes de estar al corriente de pago de las obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

DuodécimoForma, plazos y condiciones para el pago de la ayuda.
1. Recibida la solicitud de pago de acuerdo con lo establecido en el

apartado anterior, por los órganos gestores se procederá a la realización del
informe previo al pago, donde se certificará que se han realizado las comproba-
ciones y controles correspondientes y que se ha justificado la actividad subven-
cionada.

2. El pago de la subvención únicamente se hará efectivo, recaída la
resolución correspondiente, una vez justificada suficientemente la realización
de la actividad subvencionada. En el supuesto que la actividad subvencionada
fuera realizada por un valor inferior al 90% de lo previsto, la Comisión
Evaluadora, previo informe del órgano gestor valorará si se ha cumplido la fina-
lidad para la cual fue otorgada, se revisará la resolución de aprobación y se dis-
minuirá proporcionalmente la parte que no ha sido realizada.

Esta Resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 8 de abril de 2003

El Consejero de Agricultura y Pesca
Mateu Morro i Marcé

(Ver anexo en la versión catalana)

— o —

4.- Anuncios

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Num. 7299

Anuncio de adjudicación contracto suministro de papeletas,
sobres y otros impresos electorales elecciones al parlamento año
2003 Exp. 896/03

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Administrativa. de

Contratación.
c) Número de expediente: 896/03

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: suministro de papeletas, sobres y otros

impresos electorales elecciones al parlamento año 2003.
b) Lote: 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente
b) Forma y Procedimiento: Concurso Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: doscientos diez mil euros (210.000 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de març de 2003.
b) Contratista: Jorvich SL con CIF  B - 07.008.899
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: ciento treinta y dos mil doscientos diez euros

con sesenta y cuatro centimos (132.210,64 euros).

Palma, 31 de marzo de 2003

El secretario general técnico
Fernando Pozuelo Mayordomo

— o —

Secció II - Consells Insulars
Mallorca
Num. 3684

Correcció d’errates de l’ Acord del Ple del Consell de Mallorca
d’aprovació definitiva del Reglament d’Explotació del Servei
Públic de Gestió dels Residus de Construcció Demolició,
Voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, amb
núm d’edicte 3684, publicat al BOIB 33 de 11 de març de 2003. 

Havent-se advertir errates en la publicació de l’ Acord del Ple del Consell
de Mallorca d’aprovació definitiva del Reglament d’Explotació del Servei
Públic de Gestió dels Residus de Construcció Demolició, Voluminosos i pneu-
màtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, amb núm d’edicte 3684, publicat al BOIB
33 de 11 de març de 2003, es procedeix a la publicació del text íntegre.

Aprovació definitiva del Reglament d’Explotació del Servei Públic de
Gestió dels Residus de Construcció Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora
d’Ús de l’illa de Mallorca

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 3 de febrer de 2003, adop-
tà l’acord  següent:

1.- Aprovar definitivament el Reglament d’Explotació del Servei Públic
de Gestió dels Residus de Construcció Demolició, Voluminosos i Pneumàtics
Fora d’Ús de l’illa de Mallorca, que com annex s’adjunta, amb les següents rec-
tificacions:

Suprimir el punt 2.4.5.- on diu: “TRANSPORT DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA
D’ÚS.  El concessionari estarà obligat a disposar d’uns mitjans de transport ja
siguin propis o subcontractats que assegurin el trasllat de residus i subproductes
entre les diferents instal·lacions de transferència i tractament. 2.4.5.1-
Organització del transport de residus.  2.4.5.2.- Registre de transportistes.
2.4.5.3.- Registre del control de moviments.  2.4.5.4.- De les mesures a adoptar
en cas d’aturada total o parcial del transport.  2.4.5.5.- Dels plans d’emergència
en cas d’accident de transport..”

Suprimir el  6è  paràgraf del punt 2.4.6.- on diu: “El concessionari dispo-
sarà dels suficients mitjans tant propis com subcontractats per dur a terme el
manteniment de les instal·lacions del Servei..”

2.- Aquest Acord definitiu, juntament amb el text íntegre del Reglament
d’Explotació del Servei Públic de Gestió dels Residus de Construcció
Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d’Ús de l’illa de Mallorca es publi-
carà en el BOIB.

Text íntegre del Reglament d’Explotació del Servei Públic de Gestió dels
Residus de Construcció Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d’Ús de l’i-
lla de Mallorca

1.- Objecte
El present Reglament d’Explotació té per objecte:
- regular el funcionament del Servei Públic de Gestió dels Residus de

Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d’Ús de l’illa de
Mallorca.

- regular la metodologia  i el sistema d’inspecció i control,
- regular les relacions entre el Consell  de Mallorca, el concessionari del

Servei Públic de Gestió dels Residus de Construcció,   Demolició, Voluminosos
i Pneumàtics Fora d’Ús de l’illa de Mallorca en els aspectes no contemplats al
contracte, i els usuaris del mateix.

2.- Àmbit i instal·lacions del servei: funcionament
2.1.- Àmbit
El Servei, que tindrà caràcter insular, comprendrà l’objecte de la conces-

sió i en tot cas, els aspectes següents:
- La gestió tècnica, operativa, administrativa i econòmica de les

instal·lacions.
- La recepció dels residus contemplats al Pla Director Sectorial per a la

Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora
d’Ús (d’ara endavant PDSGRCDVPFUM) aprovat pel Ple del Consell de
Mallorca, en sessió de dia 8 d’abril de 2002, tant a les Plantes de Tractament
com als Centres de Transferència i Pretractament.

- Transport dels residus de construcció i demolició (d’ara endavant RCD)
pretractats als Centres de Transferència i Pretractament (d’ara endavant CTPs)
prevists al PDSGRCDVPFUM i dels residus voluminosos (d’ara endavant RV)
i els pneumàtics fora d’ús (d’ara endavant PFU) recepcionats pels CTPs, des
dels mateixos CTPs fins a les PTs corresponents.

- Lliurament al servei públic de gestió de residus urbans dels rebuigs de
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les instal·lacions assimilables.
- Lliurament dels residus perillosos a gestors autoritzats en compliment de

la normativa vigent.
- Gestió de la producció quant a recursos, costos, quantitats, rendiments,

qualitat, manteniment, reposicions d’equips.
- Implantació i desenvolupament del Programa de Mesures i vigilància

ambiental de totes les infrastructures previstes pel PDSGRCDVPFUM que el
Consell de Mallorca aprovi.

- Gestió de la seguretat industrial i la salut laboral segons la legislació
vigent.

- L’empresa concessionària es farà càrrec de la comercialització i venda
de tots els subproductes resultants del tractament dels RCD i RV d’acord amb
l’Estudi Econòmic i Financer i el contracte firmat.

2.2.- Instal·lacions del servei
S’entén per instal·lació del Servei de Gestió dels RCDVPFU de l’illa de

Mallorca, qualsevol instal·lació industrial inclosa al PDSGRCDVPFUM dedi-
cada a la gestió i/o tractament dels residus esmentats dins del territori de l’illa
de Mallorca. Aquestes instal·lacions són:

Planta de tractament nombre 1, ubicada a Es Rafalot del terme municipal
de Bunyola. Genèricament anomenada PT 1 (sud), es tractaran RCD, RV i PFU.

? Planta de tractament nombre 2, ubicada a Corral Serra del terme muni-
cipal de Santa Margalida. Genèricament anomenada PT 2 (nord), es tractaran
RCD.

? Sis centres de transferència i pretractament (CTP):
- CTP 1–centre, ubicada a Es Rasquell del terme municipal d’Inca.
- CTP 2–sud (2), ubicada a Son Garcies del terme municipal de Llucmajor.
- CTP 3–est (1), ubicada a Ses Fontanelles del terme municipal d’Artà.
- CTP 4–est (2), ubicada a S’Ermita del terme municipal de Manacor.
- CTP 5–oest, ubicada a Son Bugadelles del terme municipal de Calvià.
- CTP 6–sud (1), ubicada a Montission del terme municipal de Porreres.
Tota instal·lació compresa dins el Servei passarà un període de proves

sense càrrega fins rebre l’acceptació per part del Consell de Mallorca, moment
a partir del qual la instal·lació formarà part efectiva i operativa del Servei i no
abans, amb les seves normes de funcionament.

Abans del començament del servei d’explotació, cada instal·lació dispo-
sarà dels següents documents diligenciats i/o aprovats pel Consell de Mallorca
segons els cas:

? Horaris de:
- Recepció dels residus per tipus o fracció.
- Funcionament de la instal·lació.
- Obertura per visites.
- Altres.
? Llibre d’Ordres.
? Llibre de Reclamacions
? Procediments d’acceptació, recepció i descàrrega dels residus correspo-

nents al tipus de planta.
? Normes pels transportistes i usuaris dins la instal·lació (Decàlegs).
Els horaris i decàlegs corresponents a la instal·lació seran públics i esta-

ran exposats en un lloc visible.
El Llibre de Reclamacions estarà a disposició dels usuaris.
2.3.- Normes de funcionament de les instal·lacions.
2.3.1.- Del personal del servei.
Dins el termini d’un mes abans del començament dels servei d’explotació

de cada una de les instal·lacions, el Concessionari subministrarà al Consell de
Mallorca:

- Un  organigrama funcional de la instal·lació.
- Un organigrama de la relació entre aquesta instal·lació i els serveis cen-

trals.  
Mensualment, sempre que s’hagin produït canvis, el Concessionari reme-

trà al Consell de  Mallorca els noms de les persones que s’integren dins l’es-
tructura de comandament  dels serveis de producció i manteniment de l’empre-
sa.

2.3.2.- Dels horaris.
Els horaris de funcionament de cadascuna de les instal·lacions s’establi-

ran en funció de la naturalesa pròpia del servei i les necessitats de cadascuna de
les plantes, ajustant-se els torns de treballadors a les esmentades necessitats.

Qualsevol canvi d’horari haurà de ser proposat i justificat per escrit al
Consell de Mallorca, del qual depèn l’autorització del canvi.

Els horaris no poden alterar-se per part del Concessionari per cap motiu.
2.3.3.- De les reclamacions al Servei.
A cada una de les instal·lacions hi haurà un llibre de reclamacions  que

serà diligenciat pel Consell de Mallorca en la primera pàgina fent constar el
nombre de pàgines i la instal·lació a la qual pertany.

Qualsevol usuari podrà estendre en el llibre les reclamacions o queixes
relatives al funcionament del Servei, i haurà de fer constar el nom i llinatges,
direcció i document nacional d'identitat, firmant la reclamació o queixa al final
de l'escrit. No es tramitarà queixa o reclamació que no tingui les dades ante-

riorment assenyalades.
Estesa una reclamació o queixa en qualsevol dels llibres, el Concessionari

remetrà, en el termini de setanta-dues (72) hores, una còpia al Departament de
Medi Ambient i Natura, que li donarà la tramitació corresponent. La reclamació
o queixa podrà donar lloc a l'obertura d'expedient sancionador.

2.3.4.- De les normes de seguretat i higiene.
L'empresa concessionària, haurà de complir el relatiu a la Normativa

Vigent en termes de Prevenció de Riscos tant en relació al seu personal com als
usuaris del servei. Qualsevol reclamació o suggeriment quant a millores en la
Prevenció de Riscos podrà ser comunicada a l'empresa concessionària a través
d'un escrit directe o a través del Consell de Mallorca.

2.3.5.- Programa de mesures de vigilància ambiental
D’acord amb l’article 26 del PDSGRCDVPFUM el Consell de Mallorca

aprovarà un programa de mesures i vigilància ambiental de totes les infrastruc-
tures previstes per aquest Pla que haurà d’implementar i desenvolupar l’empre-
sa concessionària del servei públic.

Els estudis, mostrejos i anàlisis continguts a aquest Programa s’hauran de
realitzar per part d’organismes amb experiència contrastada o entitats acredita-
des davant l’administració, havent-se de valorar de forma positiva la seva acre-
ditació mitjançant certificats de garantia segons normes de las sèries ISO 9.000
i 14.000 o similars, així com la implantació de normes de control de qualitat a
les dades a obtindre.

Les dades d’aquest programa les farà públiques el Consell de Mallorca.
2.4.-Usuaris del servei i facturació
Els usuaris del servei són aquelles persones físiques o jurídiques que

transporten residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora
d’ús a les instal·lacions del servei per a la seva recepció.

Seran, en tot cas els usuaris del Servei:
- Municipis i mancomunitats de municipis.
- Recollidors i transportistes de residus de construcció i demolició, volu-

minosos i pneumàtics fora d’ús degudament registrats.
- Particulars autoritzats que aporten els seus residus, contemplats en el

PDSGRCDVPFUM, inclosos a qualssevol de les instal·lacions del Servei.
- Empreses recuperadores i recicladores o particulars que estiguin interes-

sats en adquirir productes i subproductes procedents del tractament dels RCD i
RV.

2.4.1.-Règim d’autoritzacions
Els particulars, ja siguin persones físiques o jurídiques, poden acudir a les

instal·lacions prèvia autorització.
Per sol·licitar autoritzacions els usuaris particulars es dirigiran per escrit

(veure Annex I Model de sol·licitud) al Consell de Mallorca qui podrà delegar
al Concessionari la tramitació d’aquestes autoritzacions. L’objectiu de la
sol·licitud es orientar al sol·licitant cap a la millor opció de gestió i tractament
del residu.

Per aquesta autorització es tindrà en compte:
- Les dades de la sol·licitud.
- El tipus de tractament i/o instal·lació sol·licitada.
- Que els residus estiguin contemplats al PDSGRCDVPFUM.
- La possibilitat tècnica i disponibilitat de les instal·lacions del tractament

dels residus.
- Les característiques físiques i/o químiques dels residus puguin afectar al

normal desenvolupament del servei.
- Que es compleixi en tot cas la normativa vigent en quant a la Prevenció

de Riscos Laborals.
El Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca podrà

autoritzar, per escrit, fax o mitjançant el llibre d’ordres, l’entrada dels usuaris
que consideri adient.

Al cas de que es prevegi l’assiduïtat amb periodicitat de determinats par-
ticulars, aquests demanaran per escrit al Consell de Mallorca la seva inclusió al
llistat de clients autoritzats. El Consell de Mallorca notificarà per escrit al
Concessionari l’autorització que serà preceptiva per la seva inclusió al llistat de
clients autoritzats. Aquest llistat serà revisat amb caràcter anual.

2.4.2.-Deures dels usuaris
A cada una de les instal·lacions del Servei, el Concessionari disposarà de

les  especificacions pels usuaris del servei, les quals seran còpia de les dels
annexes corresponents d’aquest Reglament, que d’entre d’altres especificaran:

- Acatar en tot moment les indicacions i ordres del responsable de la ins-
tal·lació i de les normes indicades en el Decàleg que s’exposarà en cada ins-
tal·lació.

- Mitjans de transport adients.
- Normes de Prevenció de Riscos i accidents.
- Tipus de residu adient per cada una de les plantes i el tant per cent d’im-

propis màxims acceptables a cada instal·lació. 
El Concessionari se reserva en tot moment la facultat de  no acceptar la

descàrrega de determinats usuaris per motius de que les característiques físiques
i/o químiques dels residus puguin alterar el procés productiu, o tingui la  possi-
bilitat de produir danys a les instal·lacions o a les persones, per no adequar-se al
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tipus de residu, o per falta d’autorització adient per aquest tipus de residu.
En aquest cas es comunicarà la no acceptació dels residus i els motius del

rebuig, de forma paral·lela:
- a l’empresa responsable de la càrrega, 
- al Consell de Mallorca com responsable de la Gestió dels residus de

construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l'illa de Mallorca.
De la mateixa manera el Concessionari se reserva en tot moment la facul-

tat de no admetre l’accés a les instal·lacions del Servei d’aquells usuaris que no
compleixin les normes de seguretat i higiene de la corresponent instal·lació, les
quals estaran exposades a cadascuna de les instal·lacions.

2.4.3.- Drets dels usuaris.
2.4.3.1.- Descàrrega
Els usuaris del Servei tenen els drets inherents a la concessió del Servei:

descarregar i disposar el residus a la instal·lació corresponent, dintre de l’hora-
ri autoritzat pel Consell de Mallorca.

En cas de no disponibilitat de la instal·lació o part de la mateixa es poden
donar dues situacions:

- Haver d’esperar.
- Tenir que anar a una instal·lació alternativa.
En ambdues opcions el Concessionari lliurarà un document acreditatiu on

quedi constància de:
- matrícula del vehicle,
- nom del conductor,
- la data i hora,
- tipus d’incidència (espera o desplaçament),
- motius que han provocat la incidència.
La incidència d’espera només es registrarà quan superi els 30 minuts des-

prés de la pesada.
Una còpia del document es remetrà al Consell de Mallorca, Departament

de Medi Ambient i Natura, el qual iniciarà un expedient informatiu per tal de
determinar les responsabilitats del Concessionari i el pagament de compensa-
cions monetàries per a l’usuari afectat. L’informe pot donar, a més a més, en el
cas de infracció, al corresponent expedient sancionador.

2.4.3.2.-Reclamacions
Els usuaris tenen dret a fer ús del Llibre de Reclamacions.
A cada una de les instal·lacions hi haurà un llibre de reclamacions  que

serà diligenciat pel Consell de Mallorca en la primera pàgina fent constar el
nombre de pàgines i la instal·lació a la qual pertany.

Qualsevol usuari podrà estendre en el llibre les reclamacions o queixes
relatives al funcionament del Servei, i haurà de fer constar el nom i llinatges,
empresa, si és el cas, direcció i document nacional d'identitat, firmant la recla-
mació o queixa al final de l'escrit. No es tramitarà queixa o reclamació que no
tingui les dades anteriorment assenyalades.

Estesa una reclamació o queixa en qualsevol dels llibres, el Concessionari
en remetrà, en el termini de setanta-dues (72) hores, una copia al Departament
de Medi Ambient i Natura, que li donarà la tramitació corresponent. La recla-
mació o queixa podrà donar lloc a l'obertura d'expedient sancionador.

2.4.4.- De les mesures a adoptar en cas d’aturada total o parcial de les ins-
tal·lacions

El concessionari disposarà d’un equip de manteniment d’emergència dis-
ponible pels casos en que es produeixi una aturada  d’una  de les instal·lacions
del Servei a fi d’evitar en la mesura del possible que afecti al Servei.

2.4.5.- Gestió i manteniment de les instal·lacions i resta d’infrastructures
El Concessionari mantindrà en perfecte estat d’aspecte, conservació, fun-

cionalitat i rendiment tots els elements de la urbanització, obra civil i
instal·lacions objectes del servei.

S’entén per conservació el conjunt d’operacions, tant de manteniment pre-
ventiu com correctiu, a realitzar en les diverses instal·lacions afectes al servei,
perquè en tot moment es trobin en òptimes condicions de funcionament i de
seguretat.

Mitjançant el manteniment preventiu es pretén realitzar un conjunt d’ope-
racions en tots i cadascun dels equips i de les instal·lacions, de forma anticipa-
da i amb caràcter sistemàtic, per aconseguir que disminueixi al màxim el factor
d’avaries, ruptures, accidents i les seves conseqüències. És necessari doncs, un
manteniment preventiu que eviti el factor d’avaries, gràcies a una supervisió
constant i sistemàtica dels equips.

El manteniment correctiu és el conjunt de les operacions necessàries per
reparar les avaries i les ruptures produïdes en els equips durant el funcionament.
Aquesta activitat estarà relacionada directament amb l’efectivitat del programa
de manteniment preventiu, per la qual cosa la tendència de la seva evolució
generarà les correccions necessàries o adequades sobre el manteniment preven-
tiu implantat.

Per aquelles instal·lacions que necessitin aturades programades (per
exemple revisions anyals, neteja i desinfeccions) amb caràcter periòdic seran
notificades pel Concessionari al Consell de Mallorca juntament amb un crono-
grama de treballs per a la seva aprovació i  posteriorment es remetrà l’informe
de les principals actuacions durant l’aturada i observacions més rellevants.

2.4.6.- Facturació.
La facturació als Ajuntaments i mancomunitats es realitzarà mensualment

i aquests hauran d’abonar els imports dins del termini de dos mesos (60 dies)
des de la facturació i d’acord amb allò establert a la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovada per Reial decret legislatiu 2/2000 de 16 de
juny, i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
públiques, aprovat pel Reial decret 1 098/2001, de 12 de octubre.

Als usuaris particulars se’ls hi facturarà al mateix moment  del recepcio-
nament dels residus. Pels clients inclosos dins el llistat de clients autoritzats pel
Consell de Mallorca i que tenen un caràcter habitual se’ls hi facturarà com si
fossin ajuntaments.

Els pagaments seran a 30 dies naturals de la data de la factura i els inte-
ressos aplicables en cas de retard seran els interessos legals.

El Consell de Mallorca vetllarà perquè els Ajuntaments i mancomunitats
prevegin als seus respectius pressuposts la dotació econòmica per a pagar el ser-
vei de gestió de residus del seu àmbit d’actuació.

3.- Inspecció de la prestació del servei.
Correspon al Consell de Mallorca mitjançant el Departament de Medi

Ambient i Natura la inspecció i control de la gestió del Servei perquè es presti
amb conformitat a les condicions pactades i a les altres normes. La inspecció
inclourà a més:

- el Servei,
- les instal·lacions,
- els vehicles,
- els locals,
- els llibres i
- els documents del Concessionari.
- i qualsevol altre que el Consell de Mallorca consideri oportú.
El Consell de Mallorca podrà desenvolupar, directa o indirectament, altres

actuacions de seguiment i control de la qualitat dels serveis complementàries a
les tasques d’inspecció assenyalades en aquest apartat.

3.1.- Operativa de control de presència.
Per a la millor labor d’inspecció i control, el Consell de Mallorca nome-

narà inspectors del Servei, que tindran les facultats que es deriven del present
reglament.

Els inspectors del Servei, els noms dels quals es comunicarà a tots els tre-
balladors del Concessionari i a qui es proveiran d’un document acreditatiu del
càrrec, tindran accés en qualsevol moment a les instal·lacions del Servei, tenint
l’empresa concessionària l’obligació de posar a la seva disposició tots els mit-
jans i les dades de control d’explotació de les diferents instal·lacions que hi for-
men part del Servei que li siguin sol·licitades pel millor desenvolupament de les
funcions de vigilància per part del Consell de Mallorca.

Sense perjudici de les facultats atribuïdes als inspectors del servei, el
Consell de Mallorca podrà disposar que qualsevol altra funcionari dugui a terme
una labor d’inspecció i control d’aquells aspectes específics del funcionament
del Servei, controls administratius i comptables.

3.2.- De la inspecció i control pel concessionari.
El concessionari està obligat a posar a disposició de la Inspecció del

Consell de Mallorca una Unitat de Control i Inspecció de tots els serveis objec-
te del contracte.

Aquesta Unitat de Servei estarà equipada, en cada cas, dels mitjans ade-
quats per tipus d’instal·lació i estaran totalment definits en l’oferta del conces-
sionari. 

Estarà dirigida per un responsable i interlocutor amb el Consell de
Mallorca, que serà un tècnic qualificat, coneixedor de la totalitat dels serveis
prestats pel concessionari (horaris, composició d’equips i brigades, situació, ins-
tal·lacions, etc.) amb l’objecte de que la Inspecció del Consell de Mallorca
pugui aprovar aquests i controlar la seva presència i dedicació. A més hi haurà
un responsable a cadascuna de les plantes que integrin el Servei.

3.3.- Operativa de control i inspecció.
Es realitzaran reunions periòdiques amb el Consell de Mallorca per a

informar del funcionament de la Unitat de Control i Inspecció del
Concessionari.

La periodicitat d’aquestes reunions serà trimestral i a les mateixes es trac-
taran totes les qüestions referents a l’explotació que sorgeixin durant aquests ter-
mes de servei.

La metodologia de treball serà l’exposició trimestral del funcionament de
tots els serveis i dels principals controls d’explotació que hi figuren en aquest
reglament.

Les funcions principals d’aquests controls seran els següents:
- Ajudar a realitzar un estat de la situació.
- Vigilar el comportament de l’empresa.
- Garantir la qualitat dels processos.
- Ajudar a la planificació futura.
D’altra banda els inspectors del Servei inspeccionaran les instal·lacions

amb una periodicitat mensual com a mínim.
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El Concessionari té l’obligació de dur a terme les labors complementàries
de col·laboració en el control del Servei que li siguin exigits pel Consell  de
Mallorca.

3.4.- Llibre d’ordres
Com a norma general de relació i comunicació a cada una de les

instal·lacions hi haurà un Llibre d'Ordres en el qual es recolliran les indicacions
que estimin  convenients els tècnics del Departament de Medi Ambient i Natura
perquè siguin executades pel Concessionari.

El llibre d'ordres serà diligenciat pel Consell de Mallorca. En la primera
pàgina a on es farà constar els folis de que consta l'esmentat llibre, i la
instal·lació a la qual correspon. 

Aquest llibre romandrà a la instal·lació a la qual pertany.
3.5.- Informació d’explotació i control de gestió.
Mensualment el Concessionari remetrà al Consell de Mallorca la següent

informació:
? Fluxos d’entrada:
- Tones d’entrada d’RCD amb impropis i sense impropis amb imputació a

cada usuari. Es registraran, a més, les quantitats de residus perillosos continguts
dins aquests impropis.

- Tones d’entrada d’RV amb indicació de les cinc fraccions següents:
Electrodomèstics línia blanca amb CFCs
Electrodomèstics línia blanca sense CFCs
Electrodomèstics línia marró
Matalassos
Mobles i fustes
- Tones d’entrada de PFU
• Fluxos de sortida. Es controlaran les següents fraccions:
- Residus perillosos: es comprovaran els documents de control i segui-

ment de lliurament a gestors autoritzats.
- Residus urbans i assimilables: es comprovarà la documentació acredita-

tiva que així s’estableixi d’entrada a les plantes de tractament del servei públic
insularitzat de residus urbans.

- Residus de poda i fustes no tractades: es comprovarà la documentació
acreditativa que així s’estableixi d’entrada a les plantes de tractament del servei
públic insularitzat de residus urbans

- Comercialització dels productes i subproductes procedents del tracta-
ment d’RCD i RV, es controlaran les vendes d’aquests subproductes.

- Residus valoritzables (metalls, paper/cartró, plàstics, ...) es comprovarà
la documentació acreditativa que així s’estableixi d’entrada als
recuperadors/recicladors.

PFU triturats.
• Llistat usuaris del Servei amb les dades més significatives de cadascun

(nom i llinatges o raó social, número de registre dels transportistes, matrícules
vehicles, etc.)

• Personal adscrit a cada instal·lació inclosa en el Servei amb l’organigra-
ma.

• Altres dades a proposta del concessionari i/o del Consell de Mallorca
Anualment el Consell de Mallorca i el Concessionari revisaran i actualit-

zaran aquest llistat de paràmetres. 
Aquest llistat quedarà recollit al corresponent annex de cadascuna de les

instal·lacions.
L’ús extern i/o públic de les instal·lacions i la informació de la gestió són

competència del Consell de Mallorca.

4.- Altres aspectes regulats
4.1.- Reclamacions al concessionari per l’ús de les instal·lacions.
A l’entorn de cadascuna de les instal·lacions del Servei de Gestió dels

Residus de Construcció-Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d’Ús de l'i-
lla de Mallorca hi ha veïns del termes municipals corresponents.

El funcionament del Servei pot afectar a aquesta població veïnal (renous,
olors, pols, tràfic pesant, etc.). Aquests veïns poden queixar-se a la seva autori-
tat municipal o directament al Concessionari, el qual li facilitarà el Llibre de
reclamacions de la instal·lació corresponent. En aquest segon cas el
Concessionari indicarà al reclamant la necessitat d’informar a la seva autoritat
municipal per tal de que actuï oficialment.

Així mateix l’autoritat municipal haurà dirigir-se al Concessionari i fer
una reclamació formal o be comunicar-ho directament al Consell de Mallorca,
com a titular del Servei de Gestió dels RCDVPFU de l'illa de Mallorca.

Aquesta acció municipal és necessària per poder justificar la solució adop-
tada en el cas que afectés al funcionament del Servei.

Estesa una reclamació o queixa en qualsevol dels llibres, el Concessionari
en remetrà, en el termini de setanta-dues (72) hores , una còpia al Departament
de Medi Ambient i Natura, que li donarà la tramitació corresponent. La recla-
mació o queixa podrà donar lloc a l'obertura d'expedient sancionador.

Els tècnics del Departament de Medi Ambient i Natura es reuniran amb la
Unitat de Control i Inspecció del Concessionari per tal de analitzar i donar una
solució a la queixa (obrir expedient sancionador al Concessionari, canvi d’ho-

raris de recepció, mesures correctores, mesures compensadores, etc.).
La solució proposada serà consultada amb l’autoritat municipal afectada

per tal de conèixer la seva opinió.
La solució definitiva quedarà documentada al corresponent expedient dels

condicionats que han obligat a prendre-la (reclamació, requeriment municipal,
estudis, mesures de paràmetres, etc.).

Per últim es comunicarà al ciutadà reclamant la solució adoptada.
4.2.- Obligacions i drets del concessionari 
4.2.1.- Obligacions del Concessionari.
El Concessionari tindrà, a més, les obligacions del contracte i del plec de

prescripcions tècniques següents:
a) Gestionar els residus d’acord amb el PDSGRCDVPFUM, aprovat pel

Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 8 d’abril de 2002, al seu compte i
risc, no podent en cap cas descarregar sobre l’Administració la responsabilitat
de les seves obligacions contretes, o per danys o perjudicis causades a terceres
persones.

b) Prestar el servei amb precisió, regularitat i sense molèsties o riscs a ter-
cers i/o usuaris.

c) Cobrir les necessitats existents com les necessitats les quals es generen
durant el període de la concessió realitzant-hi les inversions necessàries.

d) No destinar les instal·lacions a altres usos o activitats que les apropia-
des per a la gestió de residus.

e) Establir un horari de funcionament de les instal·lacions, d’acord amb la
naturalesa pròpia del servei que gestiona i les necessitats municipals. El Consell
de Mallorca autoritza aquest horari i les seves modificacions, prèvia justificació
raonada del Concessionari.

f) No alienar béns afectes a la concessió ni destinar-los a altres fins sense
que prèviament hagin sigut degudament substituïdes per altres, devent contar a
més, amb l’autorització expressa per escrit del Consell de Mallorca.

g) Exercir per sí mateixa la concessió i no cedir-la o traspassar-la sense
autorització de l’Administració concedint, prèvia la tramitació del corresponent
expedient.

h) Prestar el servei en igualtat de condicions per a tots els usuaris i tipus
de residus, conforme al reglament del servei el qual s’aprovi.

i) Introduir les modificacions que a la prestació del servei imposa
l’Administració concedint per raons d’interès públic.

j) Tenir en les condicions pertinents de conservació i utilització totes les
obres i instal·lacions objecte de la concessió; devent realitzar totes les repara-
cions i substitucions que resultin necessàries o convenients per a l’adequada
prestació del servei.

k) Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionessin el funcionament
del servei, salvat que es produeixen com a conseqüència d’actes realitzats en
compliment estricte d’una clàusula imposada per el Consell de Mallorca amb
caràcter ineludible.

l) No iniciar l’explotació del servei fins que les obres siguin definitiva-
ment acabades i així autoritzades pel Consell de Mallorca.

m) Cobrir, a cada moment i adequadament, les necessitats del servei. 
n) No destinar les instal·lacions a altres activitats o usos distints dels auto-

ritzats.
o) Permetre, a cada moment, la inspecció de les obres i instal·lacions pels

serveis del Consell de Mallorca.
4.2.2.-Drets del Concessionari. 
L’adjudicatari tendrà dret, a més a més dels derivats del contracte, a:
a) Percebre dels usuaris del servei les tarifes establertes per a la gestió del

residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús establer-
tes a tal efecte i aprovades pel Consell de Mallorca.

b) Les pertinents revisions anuals de les tarifes.
c) La indemnització per part del Consell de Mallorca en cas de rescat de

la concessió.
d) Rebre per part de l’Administració contractant la protecció adequada per

a la correcta realització del servei.
e) Qualsevol altre dret establert amb caràcter general en la legislació

vigent.
f) Executar i gestionar qualsevol instal·lació relacionada amb l’objecte de

la concessió del Consell de Mallorca que per raons d’interès públic, per exigèn-
cies del PDSGRCDVPFUM o altra legislació aplicable hagin d’ésser escome-
ses.

4.3.- De les infraccions al contracte i al reglament
4.3.1.- Règim d'infraccions
a) Les infraccions que el Concessionari cometi per incompliment de nor-

mes o preceptes legals, reglamentaris o d'ordres i instruccions, donarà lloc,
expedient corresponent previ, a la sanció prevista en aquest reglament.

b) Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus
4.3.1.1.- Lleus:
a) Falta de la dignitat deguda en el personal del Concessionari.
b) Falta de neteja en els vehicles que realitzen el transport dels residus.
c) El manteniment defectuós de les façanes, accessos i zones enjardinades
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de les instal·lacions.
d) La deixadesa en el manteniment preventiu i correctiu dels elements de

les instal·lacions (maquinària, equipaments, enllumenat, clavegueram, contrain-
cendis, etc.). Si l'esmentada deixadesa pogués ocasionar accidents o aturades
imprevistes de llarga durada es consideraran com a greus.

e) La interrupció del servei de recollida en les instal·lacions de transfe-
rència per espai superior a dues hores i inferior a 4 hores per causes imputables
al Concessionari excepte autorització expressa del Consell de Mallorca.

f) La interrupció del tractament per un temps superior a 24 hores i inferior
a 48 hores que obligaran a acumular els residus per causes imputables al
Concessionari excepte autorització expressa del Consell de Mallorca.

Es consideraran igualment lleus totes les altres infraccions no previstes
anteriorment i que conculquin de qualque manera les condicions establertes en
el plec de condicions i altres documents que formen part de la concessió del
Servei i en aquest reglament, en perjudici lleu dels serveis, o produeixin des-
crèdit en la prestació del Servei per l'aspecte de les instal·lacions i vehicles.

4.3.1.2.- Greus
a) El retard reiterat en la prestació dels serveis. Hi haurà reiteració quan

es produeixi en una mateixa instal·lació tres retards o més en el transcurs d'un
any.

b) La desobediència inexcusable a les ordres escrites del Consell de
Mallorca o a la correcció de deficiències que s'hagin assenyalat correctament.

c) La falsedat en les dades relatives als controls d’explotació, ambientals
i de qualitat lliurades al Consell de Mallorca.

d) La no reparació sense causa justificada de deficiències imputables com
a faltes lleus i denunciades pel Consell de Mallorca en un termini superior a tres
mesos.

e) La reiteració per tres vegades en la mateixa falta lleu en un termini d'un
any.

f) La interrupció del servei de recollida en els CTPs per espai superior a 4
hores i inferior a 24 hores per causes imputables al Concessionari sense autorit-
zació expressa del Consell de Mallorca.

g) La interrupció en el tractament per un temps superior a 48 hores i infe-
rior a 15 dies que obligaran a acumular els residus per causes imputables al
Concessionari.

h) La falta d'informació al tècnic del Consell de les dades contemplades
en el present reglament.

4.3.1.3.- Molt greus:
a) No esmenar sense causa justificada les deficiències imputables com a

faltes greus i denunciades i sancionades per Consell de Mallorca en un termini
superior a tres mesos.

b) La reiteració per tres vegades en la mateixa falta greu en un termini
d'un any.

c) La interrupció del servei de recollida en els CTPs per espai superior a
5 dies i per causes imputables al Concessionari sense autorització expressa del
Consell de Mallorca.

d) La interrupció del tractament per un temps superior a 15 dies que obli-
garan a acumular els residus per causes imputables al Concessionari.

4.3.2.- Règim de sancions
Les sancions pecuniàries es revisaran cada tres anys de forma proporcio-

nal a les variacions que el corresponent trienni hagin experimentat les tarifes per
l'empresa concessionària.

Per a la graduació de les multes, dins els límits assenyalats, es tindran en
compte les circumstàncies concurrents, especialment les relatives a la pertorba-
ció causada al servei públic.

4.3.2.1.- Expedient sancionador
La incoació de l’expedient sancionador pel president del Consell de

Mallorca s'adoptarà, en forma de decret, informe previ del Departament de Medi
Ambient i Natura.

En el decret d'incoació es farà referència succinta al fet o fets que motivin
la incoació del dit expedient, i en ell es nomenarà instructor  per a les faltes
greus o molt greus.

Quan un usuari denunciï uns fets que es puguin qualificar de faltes o
incompliments del Concessionari, l’inspector del Servei procedirà a emetre un
informe sobre la denúncia, i podrà sol·licitar,  si es el cas,  informes comple-
mentaris d’altres funcionaris. A la vista de la informació practicada, el
Departament de Medi Ambient i Natura presentarà  l’informe  al  president  del
Consell  de Mallorca, amb la proposta que pertoqui. El  president,  vist  l’infor-
me,  podrà  decidir  que  s’incoï l’expedient o que la denúncia s’arxivi sense mes
tràmits. En aquest segon cas, el denunciant podrà interposar els recursos que
consideri pertinents en relació als seus drets.

La tramitació de l'expedient sancionador es regirà pel Reglament de
Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, aprovat per Reial
Decret 1398/1993, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 9 d'agost de 1993).

Les sancions de resolució seran notificades al Concessionari i, si es el cas,
al denunciant, i si fos d’índole o contingut econòmic la seva percepció es farà
per la via de constrenyiment o per deduir-lo de les quantitats a satisfer pel

Consell de Mallorca.
Les sancions seran compatibles amb la indemnització de danys i perjudi-

cis que pugui irrogar el Concessionari al Consell de  Mallorca  per  l’incompli-
ment  dels  termes  de  la concessió i sempre que, per la gravetat d’aquests esti-
mi el Consell que no siguin mereixedores del segrest o, si és el cas, de la decla-
ració de caducitat de la concessió.

Correspon al president del Consell de Mallorca, amb cobertura prèvia de
l'expedient, imposar les sancions per infraccions lleus i greus; i corresponen al
Ple les sancions per infraccions molt greus, i també la declaració de la caducitat
de la concessió.

4.3.2.2.- Faltes lleus
Una vegada constatats els fets, el Consell  de Mallorca podrà amonestar

de forma escrita i amb justificació de la recepció del Concessionari dins un ter-
mini de 15 dies. En aquesta amonestació hi haurà de figurar:

- Motiu. Data en que s’hagi comes la falta.
- Mesures correctores.
- Les faltes lleus podran ésser sancionades amb una multa de fins a 1 000

euros.
4.3.2.3.- Faltes greus.
Una vegada constatats els fets, el Consell de Mallorca podrà sancionar el

Concessionari. A l’escrit de notificació de la sanció hi ha de figurar:
- Motiu
- Data en que s’hagi comes la falta
- Mesures correctores 
- Sanció imposada
La sanció econòmica, corresponent a les faltes greus, serà de 1 001 a 6

000 euros.
4.3.2.4.- Faltes molt greus.
Una vegada constatats els fets, el Consell de Mallorca podrà sancionar el

Concessionari. A l’escrit de notificació de la sanció hi ha de figurar:
- Motiu 
- Data en que s’hagi comes la falta
- Mesures correctores 
- Sanció imposada
La sanció econòmica de les faltes molt greus, serà de 6 001 a 30 000

euros.
La comissió de faltes molt greus podrà, ateses les circumstancies agreu-

jants o els perjudicis ocasionats als interessos públics, comportar la caducitat de
la concessió. En aquest cas, la declaració de caducitat requerirà la advertència
prèvia al Concessionari,  amb expressió de les deficiències que hagin de moti-
var-la. Un cop transcorregut un termini prudencial sense haver-les esmenades,
caldrà declarar la caducitat.

El règim de la prescripció de les infraccions i de les sancions es el que
determina l'article 132 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,  de Regim Jurídic
de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 14 de gener.

5.- Disposició final
Per a aquelles qüestions no previstes en el present Reglament s’aplicaran

el Plecs de Condicions que regeixen la contractació, la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovada per Reial decret legislatiu 2/2000 de 16 de
juny, i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
públiques, aprovat pel Reial decret 1 098/2001, de 12 de octubre, i la resta de
normes que hi siguin d’aplicació de salut pública, protecció del medi ambient i
prevenció de riscos laborals i, en especial, la normativa sobre residus, concreta-
ment el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció,
Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d’Ús de l’illa de Mallorca, aprovat
de forma definitiva pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 8 d’abril de
2002 (BOIB núm 59 de 16-05-2002), i correcció d’errades (BOIB núm 96 de
10-08-2002) i el Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans a l’illa de
Mallorca, aprovat pel Decret 21/2000 de 18 de febrer (BOIB núm 25 de 26-02-
2000).

Palma, 18 de febrer de 2003

El Secretari General
Sgt.: Bartomeu Tous i Aymar

ANNEX. Model de SOL·LICITUD

Per poder dur residus a qualsevol instal·lació del Servei, els particulars ja
siguin persones físiques o jurídiques hauran de fer-ho mitjançant el següent
model de sol·licitud.

DATA:__________________
POBLACIÓ:________________________________________________
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SOL·LICITANT:
PARTICULAR (  ) / EMPRESA PRIVADA (  ) / EMPRESA PÚBLICA (  )
N O M :
___________________________________________________________
N.I.F. o C.I.F.: ___________________
ACTIVITAT: _______________________________________________
P E R S O N A
RESPONSABLE:___________________________________________
CÀRREC:_________________________________________________
RESIDU:__________________________________________________
BREU DESCRIPCIÓ DELS RESIDUS I LA SEVA COMPOSICIÓ (aportar
certificats):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________
MOTIU DE LA SOL·LICITUD:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________
INSTAL·LACIÓ / TRACTAMENT SOL·LICITAT: __________________
ALTERNATIVES DE REUTILITZACIÓ I/O RECICLATGE ANALITZADES
PRÈVIAMENT:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________
MOTIUS PER LA SEVA DESESTIMACIÓ (aportar comprovants):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________
LA NOSTRA SOL·LICITUD COMPLEIX EL PLA DIRECTOR SECTORIAL
PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE  CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ,
VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLOR-
CA:
SI (  )    NO (  )
ELS PRODUCTES O MATERIALS PELS QUALS DEMANEM LA SEVA
ADMISSIÓ PEL SEU POSTERIOR TRACTAMENT AL SERVEI NO SÓN
CONSIDERATS RESIDUS PERILLOSOS SEGONS LA LEGISLACIÓ
VIGENT:
SI (  )   NO (  )
TOTES LES DADES ANTERIOR SON CERTES:SI (  )    NO (  )

________________, ___ de ________________ de 200_
Càrrec: ______________________________________
__________________
Segell de l’empresa   Signant: ___________________________
Per poder dur residus a qualsevol instal·lació del Servei, els particulars ja sigu-
in persones físiques o jurídiques hauran de fer-ho mitjançant el següent model
de sol·licitud.

— o —

Num. 7316
Anunci de licitació d’un contracte relatiu al concert de 150 pla-
ces d’acolliment per a exclosos socials sense sostre.

El Ple del Consell de Mallorca en data 7 d’abril de 2003 ha obert el pro-
cediment d’adjudicació del contracte que es relaciona a continuació:

1.Entitat adjudicadora.
a)Organisme: Consell Insular de Mallorca.
b)Dependència que tramita l´expedient: Hisenda i Pressuposts

(Contractació).
c)Número d´expedient:15.03

2. Objecte del contracte. 
a)Tipus de contracte: Contracte de gestió de serveis públics 
b)Descripció de l´objecte: concert de 150 places d’acolliment per a exclo-

sos socials i sense sostre
c)Lloc d´execució: Illa de Mallorca
d)Durada del contracte: 1 de gener de 2004 fins 31 de desembre de 2028.

3. Tramitació, procediment i forma d´adjudicació.
a)Tramitació: Ordinària
b)Procediment: Obert
c)Forma: Concurs

4.Pressupost base de licitació
Import total màxim: 38.325.000.-euros IVA inclòs, a raó de 28.-euros

plaça/dia

5. Garanties:
a)Provisional: 30.660.-EUROs 

6.Obtenció de documentació i informació.
a)Entitat: Servei de Contractació del CIM 
b)Domicili: C/ Palau Reial nº1
c)Localitat i codi postal: Palma, 07001
d)Teléfon:971 17 35 46
e)Telefax: 971 17 36 32
f)Data límit d´obtenció de informació: fins darrer dia de presentació de les

ofertes.

7.Requisits específics del contractista. 
Classificació: No

8.Presentació de les ofertes
a)Data límit de presentació: 14 hores del quinzè dia natural comptador a

partir de l´endemà de la data de publicació de l´anunci de licitació al BOIB(si
és inhàbil finalitzarà el dia hàbil següent).

b)Documentació a presentar: figura al Plec de Clàusules Administratives
particulars.

C)Lloc de presentació:
1er.- Entitat: Registre General del CIM
2on.- Domicili: C/ Palau Reial nº1
3er.- Localitat i codi postal: Palma, 07001
d)Termini durant el que el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:

tres mesos.

9.Obertura de les ofertes:
a)Entitat: Consell Insular de Mallorca. Saló de Plens.
b)Domicili: C/Palau Reial nº1
c)Localitat: Palma.
d)Data: cinquè dia següent comptador a partir de l´endemà de la data de

finalització del termini de presentació de les ofertes.
e)Hora: 13 hores.

10. Les despeses d´aquest anunci aniran a càrrec de l´adjudicatari.

Palma, 8 d’abril de 2003.

El secretari general del Consell de Mallorca,
Bartomeu Tous Aymar.

— o —

Num. 7325
Acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual de les
NNSS d’Alcúdia.

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Històric, en sessió celebrada el dia 21 de març de 2003 adoptà, entre d’altres, el
següent acord:

“Vist l’expedient de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi d’Alcúdia relativa a la illeta situada entre els carrers
de l’Eclipse, Arc de Sant Martí i l’Estel, en el tràmit previst a l’article 132 del
Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic,
aquesta Comissió Insular acorda APROVAR DEFINITIVAMENT l’expressada
modificació.”

Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot inter-
posar el recurs d’alçada davant el Consell Executiu d’aquest Consell Insular de
Mallorca, dins el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la
present publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la des-
estimació de l’esmentat recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs
d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de
sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres
mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució).

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
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