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3.- Escaleras a Instalar:
La actuación preveé la instalación de dos escaleras metálicas helicoidales
modulares, ambas situadas en cada uno de los testeros de las alas que conforman
el edificio.
Una de ellas se desarrolla desde el nivel de Planta Baja hasta el nivel de la
Planta 9ª, mientras la otra va desde el nivel de la Planta 1ª hasta la 8ª, complementada con una escalera abatible desde la Planta Baja hasta la Planta1ª.
Tienen un diámetro exterior de 2,84 m.
4.- Estado Definitivo:
Se entiende que dadas las características de dichas escaleras y su pequeña
proporción con respecto al volumen total de la edificación se pueda considerar un
elemento secundario que no distorsiona el volumen general del edificio.
A su vez se trata de dar cumplimiento a la normativa vigente en las islas
Baleares de la Consellería de Turismo así como a las nuevas prescripciones de la
NBE-CPI-96.
Palma a 13 de febrero de 1.998.
El Arquitecto, Fdo.(ilegible).
Memoria Urbanistica
(Justificación de la actuación a Realizar en edificio Existente).
Finalidad y uso del la construcción:
Se trata de la instalación de dos escaleras de emergencia en una edificación
existente para adecuar el edificio a la normativa de prevención contraincendios.
Adecuación a la ordenación vigente:
Se hace al amparo de la norma 2.7.03 apartado 2.-, modificación puntal de
las NN.SS., de Alcúdia.
Para ello se debe determinar la “Situación” en que se encuentra el edificio
dentro de dicha norma.
A continuación se pasan a reseñar los parámetros urbanísticos del edificio
existente, comparándolos con los permitidos por las ordenanzas para establecer
su situación.
Clasificación del Suelo: Urbano.
Zonificación: H3c: Urbano.
Parcela mínima/s ordenanzas:
6.000 m2.
Parcela existente: 14.348 m2.
(Cumple)
Ocupación/s ordenanzas: 20% s/14.348 m2 = 2.870 m2.
Ocupacion/s existente: Sup. Ocupada PB = 2.604 m2.
Edificabilidad S/ordenanzas: 3,50 m3/m2*14.348 m2. = 50.218 m2.
Edificabilidad existente: PB: 2.604 m2.
P1 a P8: 17.624 m2.
P9: 832 m2.
Total: 21.060 m2 * 3m. = 63.180 m2.
(No excede del 100% de lo permitido).
Conclusión:
Se trata de un edificio existente, cuyas obras a realizar se regulan según la
“situación 2ª” de la norma 2.7.03 de las NN.SS., de Alcúdia y por tanto es también
de aplicación el apartado 2.- De dicha norma.
Cumplimentación de lo preceptuado en el art. 73 Ley del Suelo.
El presente convenio no se encuentra próximo a edificios de carácter
artístico, histórico, arquitectónico, típico o tradicional y la instalación de las
escaleras no interfiere en la protección del campo visual para contemplar bellezas
naturales del paisajes y perspectivas del mismo.
Palma a 13 de febrero de 1.998.
El Arquitecto, Fdo: (ilegible).
— o —-
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CAPÍTOL II. CATEGORIES
Article 2.
Els honors i distincions que aquest Ajuntament podrà atorgar seran els
següents per ordre d’importància:
a) Fill Il·lustre de la Ciutat d’Alcúdia
Fill Adoptiu de la Ciutat d’Alcúdia
Fill Predilecte de la Ciutat d’Alcúdia
Medalla de la Ciutat d’Alcúdia
CAPÍTOL III. SOBRE ELS FILLS IL·LUSTRES DE LA CIUTAT
D’ALCÚDIA
Article 3
És el major ordre i distinció que proclama l’Excel·lentíssim Ajuntament
d’Alcúdia.
Article 4
Podrà recaure en aquella persona, natural de la Ciutat d’Alcúdia, que hagi
desenvolupat en qualsevol aspecte de l’activitat humana una labor excepcional
dins o fora de la nostra Ciutat i que el seu nom i la seva obra siguin reconeguts
nacionalment o internacionalment.

CAPÍTOL IV. SOBRE ELS FILLS ADOPTIUS DE LA CIUTAT
D’ALCÚDIA
Article 5
Podran ser declarats Fills Adoptius de la Ciutat d’Alcúdia, aquelles
persones que sense ésser naturals d’Alcúdia, hagin desenvolupat una tasca poc
comuna i exemplar en benefici de la nostra Ciutat, independent del seu lloc
habitual de residència.
CAPITOL V. SOBRE ELS FILLS PREDILECTES DE LA CIUTAT
D’ALCÚDIA
Article 6
Podran ser declarats Fills Predilectes, aquelles persones que essent naturals
de la Ciutat d’Alcúdia, han contribuït per la seva dedicació, pels seus mèrits, per
la seva humanitat i per les seves obres a enfortir l’esperit de comunitat i també el
desenvolupament de la nostra Ciutat.

CAPÍTOL 6. MEDALLES DE LA CIUTAT D’ALCÚDIA
Article 7.
La medalla de la Ciutat d’Alcúdia podrà ser concedida de forma individual
o col·lectiva.
Article 8
La Medalla de la Ciutat d’Alcúdia s’atorgarà a aquelles persones , entitats
o institucions que hagin duit a terme una labor d’especial ressonància en la Ciutat,
i es crea amb la finalitat d’enaltir i recompensar els mèrits realitzats.
Article 9
S’estableixen dues categories: Medalla d’Or de la Ciutat d’Alcúdia
Medalla d’Argent de la Ciutat d’Alcúdia

Núm. 1442
No havent-se presentat cap reclamació al Reglament d’Honors i distincions
de la Ciutat d’Alcúdia, segon anunci publicat al BOCAIB de dia 28-11-98, a
continuació es fa públic el text definitiu:

Aquestes dues categories s’atorgaran segons la importància dels fets o
accions duites a terme per les persones, entitats o institucions a condecorar.

REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE ’EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA

Article 10
El Ple de la Corporació podrà designar una via pública, complex urbà, o
instal·lació municipal amb el nom d’una persona vinculada a la ciutat, reconeixent
això, mèrits especials o serveis extraordinaris.

CAPÍTOL I. MARC LEGAL
Article 1
D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local, aquesta corporació reglamenta el procediment que s’haurà de seguir per
concedir honors i distincions a aquelles persones, entitats o institucions que ho
consideri oportú, sempre dins de l’àmbit de la seva competència i facultats.

CAPÍTOL VII. ALTRES DISTINCIONS HONORÍFIQUES

CAPÍTOL X. DISPOSICIONS COMUNES A TOTES LES
DISTINCIONS
Article 11
La concessió de qualsevol de les distincions esmentades en els articles
anteriors, s’atorgaran després de la tramitació de l’expedient, el qual s’iniciarà a
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petició de qualsevol entitat o corporació, regidor o grup de regidors d’aquest
Ajuntament o bé per decret de Batlia.
5.- Si es concediex l’honor de proclamació de Fill Predilecte o Fill Adoptiu
es lliurarà una placa justificativa de la distinció obtinguda.

Article 12
1.-L’acord d’incoació d’expedient a què s’ha fet referència en l’article
anterior s’haurà d’adoptar, perquè sigui vàlid, per la majoria absoluta legal dels
membres de la corporació.
2.- Així mateix, l’acord haurà d’incloure el nomenament d’un regidor que
actuarà de ponent i d’un altre regidor que actuarà de fiscal.
3.- Actuarà de secretari el de la corporació o el funcionari d’aquesta
corporació en qui delegui aquesta funció.
Article 13
El ponent haurà de recopilar tots els mèrits que reuneixi la persona o l’entitat
proposada i també els oportuns justificants. Amb aquesta finalitat podran col·laborar
a petició del ponent , totes aquelles persones o entitats que estiguin capacitades.
Article 14
El fiscal formularà, si pertoca, oposicions i objeccions a la persona o a
l’entitat proposades, que hauran d’estar degudament justificats, i recaptarà
informació de totes aquelles persones que ho consideri adient.
Article 15
Per tal que puguin presentar-se en l’expedient incoat tots els possibles
interessats, s’haurà de donar el màxim de publicitat a l’inici de l’esmentat
expedient.
Article 16
El ponent o, si escau, el fiscal estaran obligats a prendre declaració a totes
aquelles persones o entitats que així ho sol·licitin.
Article 17
Conclosos els treballs del ponent i del fiscal, tots dos lliuraran les seves
propostes al Sr. batle, amb un informe detallat i raonat de les seves propostes i de
les seves actuacions.
Article 18
L’expedient conclòs serà elevat al Ple de l’Ajuntament i haurà de romandre
a disposició del regidors almenys 10 dies abans de realitzar la sessió plenària en
la qual s’hagi d’adoptar la resolució definitiva.
Article 19
L’acord de proclamació de Fill Il·lustre, Fill Adoptiu, i Fill Predilecte, i
també la concessió de la medalla de la ciutat d’Alcúdia i totes quantes distincions
es regulen en aquest reglament hauran de ser adoptades per la majoria absoluta
legal dels membres de la corporació.
Article 20
La votació que només es farà sinó existeix acord unànime, haurà de ser
secreta i mitjançant paperetes que seran facilitades amb aquesta finalitat.
Article 21
Adoptat l’acord definitiu s’haurà de fixar la data de realització de l’acte
públic en el qual es proclamarà o es concedirà l’honor o distinció acordats.
CAPÍTOL XI. SOBRE LA CERIMÒNIA
Article 22
1.- La proclamació de Fill Il·lustre, Fill Adoptiu, i Fill Predilecte, i la
concessió de la Medalla de la ciutat i la resta de distincions, comportarà un acte
públic que es durà a terme en la sala de sessions o al local que es consideri més
adient.
2.- L’esmentat acte es durà a terme sota la presidència del Sr. batle o de
l’autoritat a qui competeixi, amb assistència dels membres de la corporació,
familiars de la persona homenatjada, autoritats locals i públic en general.
3.- En l’esmentat acte es llegiran tots els mèrits contrets per la persona o
entitat a la qual es concedeix l’honor o distinció, i si existeix la seva biografia.
4.- Es descobrirà el retrat de Fill Il·lustre proclamat, que haurà de quedar
exposat en la galeria de fills il·lustres d’aquest Ajuntament. El retrat el pagarà la
corporació, llevat que els familiars tinguin interés a oferir-lo a l’Ajuntament.

6.- La Medalla de la Ciutat d’Alcúdia es lliurarà a la persona, entitat o
institució a qui se li hagi acordat.
7.- Per últim i en referència a l’article 10 del present reglament és descobrirà
una placa amb el nom de la persona distingida a un lloc visible de la via pública,
complex urbà o instal·lació municipal
CAPÍTOL XII DISPOSICIONS FINALS
Article 23
Per tot allò no previst en aquest Reglament es tindrà en compte les
legislacions aplicables i les disposicions d’aquest Ajuntament pel que fa a la seva
disposició o interpretació. >
El que es publica per general coneixement.
Alcúdia, 25 de gener de 1999
EL BATLE, Sgt. Miquel A. Ramis Socias
— o —-

Ajuntament d’Andratx
Núm. 1806
Por la Comisión de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
enero de 1.999, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas económico-administrativas y técnicas que regirá el concurso por procedimiento abierto y carácter de
urgencia para adjudicar EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA JARDINERIA DEL CASTILLO DE SON MAS el cual se
expone al público por plazo de ocho días hábiles contados a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio en el B.O.C.A.I.B. para que puedan presentarse
reclamaciones.
Simultaneamente se anuncia concurso público, si bien la licitación se
aplazará, cuando resulte necesario,en el supuesto de que formulen reclamaciones
contra el pliego de cláusulas particulares.
1º.- OBJETO DEL CONTRATO:Es objeto del contrato el CONCURSO
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ADJUDICAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA JARDINERIA DEL CASTILLO
DE SON MAS.
2º.- PLAZO DE LA CONCESION: El contrato tendrá una duración de
CUATRO AÑOS.
3º.- TIPO DE LICITACION: Se señala como precio del contrato la
cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTAS TREINTA Y UNA MIL
DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS´-pts IVA incluido.
4º.-PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS:Estarán de manifiesto de lunes a
viernes en las oficinas Municipales, departamento de Contratación de 9 a 13
horas.
5º.- GARANTIA PROVISIONAL: Sera de 92.626´ - pts.
6º.-PRESENTACION DE PROPOSICIONES:Las proposiciones se presentarán en el Registro de licitaciones en el plazo de 13 días naturales contados
desde el siguiente al de la inserción del anuncio en el B.O.C.A.I.B. ( teniendo en
cuenta que si tal día es sábado o inhábil se trasladará al hábil siguiente) de 9 a 13
horas.
7º.-GARANTIA DEFINITIVA: Sera del 4% del presupuesto del contrato.
8º.- APERTURA DE PROPOSICIONES: Tendrá lugar en el Salón de
Actos de la Casa Consistorial a las 12 horas del quinto día hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo señalado para la presentación de proposiciones ( teniendo
en cuenta que si tal día es sábado o inhábil se trasladará al hábil siguiente) y el acto
será público.
9º.- DOCUMENTOS QUE HAN DE ADJUNTAR A LA PROPOSICION:
Sobre B, denominado de documentos, expresará la inscripción:
Documentos generales para el concurso para la adjudicación del contrato de
servicio PARA MANTENIMIENTO DE LA JARDINERIA DEL CASTILLO

