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— El que li comunic pel seu coneixement i efectes.
 Marratxí, 30 de maig de 1995. EL SECRETARI»

Marratxí, 26 de setembre de 1997.
EL BATLE,
Signat.: Miquel Bestard i Parets.

— o —-

Ajuntament de Montuïri
Núm. 18084

Transcorregut el preceptiu periode d’exposició pública de l’acord provisio-
nal d’aprovació de l’Ordenança Municipal reguladora de Renous i Vibracions, i
resoltes les reclamacions presentades per la Corporació, ha estat aprovada
definitivament pel Ple en sessió ordinària de data 9 de setembre de 1997.

En compliment del disposat a l’apartat 4rt. de l’article 17.3 de la Llei 39/88
de 29 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, seguidament es transcriu
el texte íntegre de l’ordenança aprovada.

Montuïri, 22 de setembre de 1997.
El Batle-President, Joan A. Ramonell i Amengual.

Capítol Primer. Disposicions Generals
Art. 1- La present Ordenança regula l’actuació municipal per a la protecció

del medi ambient contra les pertorbacions acústiques i les vibracions en el terme
municipal de Montuïri.

Art.2.- Correspon a l’Ajuntament exercir el control del compliment de la
present Ordenança, exigir l’adopció de les mesures correctores necessàries,
assenyalar lilmitacions, ordenar  totes les inspeccions que siguin necessàries i
aplicar o proposar en el seu cas les sancions corresponents per incompliments del
que es preceptua.

Art. 3.- Estaran sotmeses al que preceptua aquesta Ordenança totes les instal
lacions i aparells, obres, construccions, vehicles, mitjans de transport i, en general,
tots els elements, activitats, serveis, actes i comportaments que produexin renous
i vibracions que puguin ocasionar molèsties o perillositat als veïns o que modifiquin
l’estat natural de l’ambient circundant; qualsevol que sia el seu titular, promotor
o responsable i el lloc públic o privat, obert o tancat, en que s’origini.

Art.4.- L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança dins el terme municipal de
Montuïri no exclou l’aplicació de les disposicions en vigor de la CAIB i de l’Estat
Espanyol.

Capítol Segon. Criteris de Prevenció Urbana.
Art.5.- La present Ordenança és d’obligat cumpliment per tota activitat que

es trobi en funcionament o ús en el terme municipal, i comporti la producció de
renous o vibracions molestes o perilloses.

Serà originàriament exigible mitjançant les corresponents llicències i
autoritzacions municipals per tota classe de construccions, demolicions, obres en
la via pública i instal lacions de tot tipus  relacionades amb l’aplicació de la
normativa sobre usos de le Normes Subsidiàries de Planejament de Montuïri, així
com per a la seva ampliació o reforma projectades a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta Ordenança.

Així mateix dita Ordenança s’aplicarà com a mesura correctora exigible, de
conformitat amb l’establert al Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives
i Perilloses de 30 de novembre de 1961, i a la Instrucció 132 de la Presidència del
Govern de la CAIB de data 22 de juny de 1984, que regula la tramitació dels
expedients subjectes a l’abans dit Reglament.

Art.6.- En les tasques de planejament urbà i d’organització de tota mena
d’activitats i serveis,per tal de fer efectiu l’objectiu expressat en l’article primer,
caldrà contemplar la seva incidència quan a renous i vibracions conjuntament amb
els altres factors a considerar. En particular serà d’aplicació, entre altres, en els
casos següents:

- L’organització del trànsit en general.
- La recollida dels fems.
- La ubicació de centres docents, sanitaris, llocs de residència col lectiva

(bars, restaurants, hotels, residències de persones majors, convents, etc.), tota
vegada que en certs moments poden produir un augment considerable dels nivells
de renou i de impactes ambientals.

-L’aïllament acústic en la concesió de llicències d’obra.
- La planificació i projecció de vies de circulació amb els seus elements

d’aïllament i amortiment acústic, tals com distància a edificacions, arbrat, defenses
acústiques per murs d’aïllant-

absorvents, etc.

Capítol Tercer. Autorització Musical.
Art.7.- Classificació d’activitats.
a) S’entén per Amenització Musical l’emissió de sons, amb caràcter

complementari, per procediments de reproducció sonora o utilitzant mitjans
radio-receptors (televisió, fil musical o ràdio)  amb capacitat de producció de

nivells d’emissió que no es superin els 65 dB (A) de manera continuada o puntual
a l’interior del local on té lloc l’activitat, ni es superin els nivells de transmissió a
l’exterior i edificacions contigües permesos per la normativa vigent. Els locals que
realitzin amenització musical d’aquest caràcter necessiten tramitació segons
aquesta Ordenança, per la qual cosa hauran de sol licitar l’autorització municipal
acreditant la tenència de la llicència de l’activitat principal i el certificat  tècnic del
compliment de les característiques de l’amenització musical.

b) S’entén per Activitat Musical, qualsevol emissió de sons per procediments
de producció o reproducció sonora, inclosa la música en viu o en directe, o amb
la utilització de qualsevol mitjà susceptible de transmetre o emetre nivells de so
superior a 65 dB(A).

Queden exclosos de la present ordenança aquestes activitats, dedicades
principalment a l’activitat musical, i que segueixen una tramitació subjecte a
qualificació, com són: Cafès-concerts, cafès-

cantans, cafès-teatres, pubs, discoteques, sales de ball, sales de festes,
karaokes i similars. La nomenclatura de les mateixes sirà l’establerta
reglamentàriament.

Art.8è.- Normes generals per a la concessió de llicències d’amenitzacions
musicals complementàries.

Els requisits necessaris per obtenir llicència d’activitat musical
complementària són:

a) S’ha de tenir llicència de l’activitat principal i acreditar-la.
b) S’ha de presentar una sol licitud dirigida al Sr. Batle amb la que s’ha

adjuntar un certificat tècnic que acrediti que la instal lació reuneix les característiques
d’amenització musical.

c) Abans de la concessió de la llicència que autoritzi l’activitat
complementària s’haurà de liquidar la taxa municipal corresponent i qualsevol
altre tribut que pugui estar pendent de pagament per al desenvolupament de
l’activitat principal o complementària.

d) Les autoritzacions tendran validesa mentres se cumplin els requisits
tècnics d’amenització musical per la qual se va otorgar l’esmentada autorització.

Art. 10è.- En el cas que l’Ajuntament comprovi que es superen els 65 dB.
a l’interior del local o els nivells permesos a l’exterior, com a mesura cautelar es
procedirà a la suspensió inmediata de l’activitat d’amenització musical, que es
mantindrà fins a l’obtenció de l’autorització corresponent.

Capítol Quart. Aparells Limitadors.
Art.14.- Un dels mitjans tècnics per evitar que es superin els 65 dB (A) que

corresponen a una amenització musical, és la possibilitat per part del particular
d’establir un limitador de so calibrat pels nivells permesos i que en cap cas podran
superar els límits establerts. L’abans limitador ha de permetre precintar els valors
establers i fer impossible la seva manipulació.

Art.15.- A la sol licitut s’acompanyarà una relació dels aparells reproductors
de l’equip musical a instal lar, amb les seves característiques tècniques, i no podrà
ser variat sense comunicar-ho a l’Ajuntament.

Art.16.- Abans d’obtenir l’autorització per emissió de música, el tècnic
municipal corresponent i la policia local es personaran al local per aixecar un acta
de comprovació dels aparellsinstal lats, i de precinte del limitador de so als nivells
que estableix la normativa vigent; dita acta s’adjuntarà a l’expedient municipal.

Art.17.- Els titulars, encarregats i responsables de l’activitat musical hauran
de facilitar als funcionaris municipals l’accés al local per dur a terme les inspeccions
oportunes.

Els limmitadors seran instal lats de forma visible a simple vista sense
necessitat de desmuntar ni l’equip ni els elements susceptibles de ser precintats.

Art.18.- Si l’inspector municipal comprova la manipulació, canvi o alteració
dels precintes o del consignat a l’acta de visita de comprovació o incompliment
de les condicions d’autorització, i d’una manera especial el funcionament d’aparells
no autoritzats, es procedirà a la suspensió cautelar de la llicència i al precinte
inmediat dels aparells de so per poder determiar les possibles responsabilitats
administratives o penals.

Art.19.- Si com a resultat de l’expedient incoat es comprova una
intencionalitat en el canvi o alteració dels precintes o dels aparells emisors de so,
una obstrucció a les funcions inspectores dels funcionaris municipals, o una
reiteració en la infracció de les condicions que es determinen, l’expedient es podrà
resoldre amb la revocació de l’autorització municipal.

Art.20.- Si l’activitat musical autoritzada no reuneix per algun motiu
temporal les adequades mesures d’insonoritizació o correctores, tal com l’avaria
en els limitadors de so, hauran d’aturar tota amenització musical a les 24 hores, i
no superar en cap moment els nivells de renous i vibracions establers en el Decret
20/87 de la CAIB.

Art.21.- En cas de ser necessària la manipulació del limitador de so, es sol
licitarà de la Policia Local que es desprecinti i el posterior precintatge. Durant el
temps en que es trobi desprecintat  el limitador, serà d’aplicació l’article anterior.

Art.22.- Independentment de la suspensió cautelar de l’autorització
d’amenització musical, els responsables de les conductes contràries a la present
Ordenança i demés normativa vigent en la matèria seran denunciats i s’instruirà
el corresponent expedient sancionador.
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Art.23.- Les sancions a imposar seran graduals, i per la determinació de la
seva quantia es tindran en compte les circunstàncies concurrents i, d’una manera
especial, els perjudicis o molèsties ocasionades i la reincidència. En cas de que la
sanció superi els límits permesos a la Batlia, l’expedient es remetrà a l’Organisme
Superior pertinent per a la seva resolució.

Capítol Cinquè. Alarmes i Sirenes
Art.24.- Per a la instal lació d’alarmes en edificis o béns, els interessants han

d’acreditar la titularitat d’aquests i la llicència municipal que autoritzi el
funcionament de l’activitat, i presentar un pla de l’inmoble indicant la instal lació
del mecanisme d’alarma, les dades de la persona responsable de la desconexió, i
les característiques del sistema.

Art.25.- Els locals que disposin d’instal lacions de seguretat tals com
alarmes o sirenes, conectades directament a l’exterior, s’han de protegir amb
temporitzadors que limitin el temps de so.

La duració màxima de funcionament continu del sistema sonor no pot
excedir d’un minut. Si el sistema repeteix la senyal, la repetició s’ha de fer com a
màxim cinc vegades separades per un periode d’entre 30 i 60 segons. La intensitat
màxima autoritzada és de 85 db. mesurats a 3 metres de distància.

Art. 26.- Les alarmes que emeten al medi ambient exterior han d’estar
sempre en bon estat de funcionament per evitar que s’activin per causes
injustificades.

No es permet el seu funcionament voluntari a no ser per fer proves.
Les proves es faran per un periode no superior a cinc minuts i posant-ho

abans en coneixament de la Policia Local.
Art. 27.- La instal.lació de les alarmes no ha de deteriorar l’aspecte exterior

de l’edifici ni la bonaimatge urbanística de la població.
Art. 28.- Per a la instal.lació de sirenes a vehicles es requereix la presentació

dels documents  que acreditin l’exercici de l’activitat, el lloc on s’estacionarà el
vehicle en espera de servei, una informació de les característiques tècnico-
acústiques del sistema amb indicació dels nivells senors d’emissió màxima, i una
còpia del permís de circulació.

Art. 29.- Les sirenes únicament es podran utilitzar en el cas que el vehicle
estigui realitzant un servei d’urgència, i amb un nivell senor autoritzat de 95
decibels mesurats a 7’5 metres del vehicle que les tengui instal.lades.

Els nivells sonors superiors, fins a 105 db., només estan autoritzats quan la
potència d’emissió de so del vehicle estigui conectada al velocímetre d’aquest.

Art.30- Quan el vehicle no pugui marxar per un embotellament de trànsit,
el conductor ha de desactivar la sirena i deixar sols en funcionament el sistema de
senyals lluminoses.

Art. 31.- Si malgrat les anteriors previsions es comprova l’existència de
molèsties reiterades als veïnes, l’Ajuntament podrà incoar l’adopció de les
mesures correctores assenyalades en els capítols anteriors.

Capítol Sisè. Activitats Privades
Art. 32.- Les activitats privades han de respectar els nivells de contaminació

sonora màxima prevists en aquesta Ordenança sempre que es facin servir vehicles
a motor, aparells electrodomèstics, alarmes, equips de megafonia, tubs ressonadors,
motors o qualsevol altre element de contaminació sonora; així com la utilització
d’aparells de ràdio i televisió, tot tipus d’equips musicals; igualment les pràctiques
de música, la tenència d’animals domèstics, la celebració de reunions i activitats
personals, i en general qualsevol font de renou i vibració.

Art. 33.- En cap cas les emissions de renous o vibracions no poden passar
el límit de 10 db. (A) en hores nocturnes i de 15 db (A) en hores diurnes.

Qualsevol activitat que superi aquest límits requereix prèvia llicència i
l’adopció de mesures correctores.

Art. 34.- Si malgrat les anteriors previsions es comprova l’existència de
molèsties reiterades als veïns, l’Ajuntament podrà incoar l’adopció de mesures
correctores consistents en:

a) La insonorització dels llocs i habitatges on es produeixi la contaminació
sonora o la vibració, amb suspensió de l’activitat fins que es comprovi la
inexistència de perills per a la tranquilitat de les persones.

b) El precinte dels aparells.
c) L’adopció de sancions econòmiques.
d) La prohibició d’estança d’animals en els locals o vivendes.
Art. 35.- Com a mesura cautelar es pot adoptar la imposició del pagament

fins a 500'- pessetes diàries mentre no es compleixi l’ordre d’execució dictada per
l’Ajuntament.

Capítol Setè. Renous de Vehicles
Art. 36.- Els propietaris o usuaris de vehicles a motor hauran de mantenir en

bones condicions de funcionament el motor, la transmissió, carrosseria i altres
òrgans d’aquests capaços de produir renous i vibracions, i especialment  el
dispositiu silenciador dels gasos d’escapament, amb la finalitat que el nivell sonor
emés pel vehicle en circular o amb motor en marxa no excedeixi dels límits que
s’estableixen en l’Annex i d’aquesta Ordenança.

Art. 37.- Els nivells de renou dels vehicles seran mesurats segons el

reglament núm. 9, de 17 d’Octubre de 1974, sobre l’homologació dels vehicles
quan al renou, i tenint en compte els mètodes descrits a l’Annex i del Decret 20/
87, per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per emissió de
renous i vibracions.

Art. 38.- Queda prohibit forçar les marxes dels vehicles de motor, produïnt
renous molests, com el cas d’acceleracions innecessàries i forçar el motor en
pendents.

Art. 39.- Es prohibeix la circulació de vehicles a motor amb l’anomenat
escapament lliure; o amb silenciadors no eficaços, incomplets, inadecuats,
deteriorats o amb tubs ressonadors, o la utilització de dispositius que puguin
anul.lar l’acció del silenciador.

Queda prohibit l’ús de botzines o qualsevol senyal acústica dins el perímetre
de sòl urbà, a excepció dels casos d’inminent perill d’atropellament o col.lisió o
que es tracti de serveis públics d’urgència (policia, contra incendis, assistència
sanitària) o de serveis privats per a l’auxili urgent de persones.

Igualment es prohibeix la circulació dels vehicles a motor que per excés de
càrrega forcin les marxes o, en general produexin renous superiors als fixats per
aquesta Ordenança.

Capítol Vuitè. De les Vibracions
Art. 40.- Els valors m’axims tolerables de vibracions de màquines i aparells

mòbils seran els següents:
-En la zona de màxima proximitat a l’element generador de vibracions, 30

pals.
-Al límit del recinte on es troba el generador de vibracions, 17 pals.
-En qualsevol zona de l’edifici i fora d’aquest i a la via pública, 5 pals.
Art. 41.- Per corregir la transmissió de vibracions s’hauran de tenir en

compte els següents:
-Tot element amb òrgans mòbils es mantindrà en perfecte estat de

conservació, principalment en allò que es refereix a l’equilibri dinàmic i estàtic.
-No es permet l’ancoratge de maquinària i dels suports d’aquesta o qualsevol

òrgan mòbil a les parets amitgeres, sostres, forjats o altres elements anàlegs de les
edificacions.

-L’encoratge de tota màquina o òrgan mòbil en sols o estructures no
conectades directament amb elements constructius de l’edificació es farà en tot
cas interposant dispositius antivibratoris adequats.

-Les màquines d’arrancada violenta, que facin feina a cops violents o
topades i les dotades d’òrgans amb moviment alternatiu, hauran d’estar anclades
en bancades independents, sobre el sòl ferm, i aïllades de l’estructura de l’edificació
i del sòl del local mitjançant material absorbent de la vibració.

Capítol Novè. De les Infraccions i Sancions
Art. 42.- La imposició de sancions correspondrà a la Batlia, quan la seva

quantia no sobrepassi les 500 ptes, segons la graduació que es determini. Si supera
aquesta quantia, la imposició correspondrà a l’òrgan competent en la matèria de
medi ambient o que es determini ajustable el cas.

Art. 43.- Conforme a l’article 57, 58 i 59 de la Llei 7/85 reguladora de bases
de Règim Local, les infraccions de la present Ordenança seran sancionades amb
multes de fins a 500' ptes., o es remetran a l’òrgan competent conforme a l’article
anterior.

Art. 44.- Les infraccions i les corresponents sancions prescriuran dins els
terminis previstos legalment per la normativa aplicable, Llei 30/92 LCAP i RD
1398/93 per el que s’aprovà el Reglament del Procediment per exercir la potestat
sancionadora.

Els terminis de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del
dia en que l’infracció s’hagui comès. S’interromprà la prescripció als casos
previstos legalment, com és l’iniciació a coneixement de l’interessat del
procediment sancionador, i es reanudarà el termini de prescripció si l’expedient
sancionador estigués paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable el
presunt responsable.

Els terminis de prescripció  de les sancions començarà a comptar-se des del
dia següent a aquellen que la resolució que imposa la sanció resultàs firme.
Interromprà la prescripció, l’iniciació amb coneixement de l’interessat del
procediment d’execució, tornant a transcórrer el termini si aquell estàs paralitzat
durant més d’un per causa no imputable a l’infractor.

Annex I
1.- Vehicles automòbils de dues rodes: Valors en db (A).
a) Ciclomotor....80
b) Motor de 2 temps per cilindrada:
- Superior a 50 cm3 i inferior o igual a 125 cm3....82
- Superior a 125 cm3....84
c) Motor de quatre temps amb cilindrada:
- Superior a 50 cm3 i inferior o igual a 125 cm3....82
- Superior a 125 cm3 i inferior o igual a 500 cm3....84
- Superior a 500 cm3....86
2.- Vehicles automòbils de 3 rodes (amb exclusió de maquinària d’obres
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públiques i similars), amb cilindrada superior a 50 cm3....82
3.- Vehicles automòbils de quatre o més rodes (amb exclusió de maquinària

d’obres públiques i similars):
a) Vehicles destinats al transport de persones que tinguin fins a 9 places,

inclosa la del conductor....82
b) Vehicles destinats al transport de persones que tinguin més de 9 places,

inclosa la del conductor i el pes màxim autoritzat no excedeixi de 3’5 t....84
c) Vehicles destinats al transport de mercaderies amb pes màxim no superior

a 3’5 t....84
d) Vehicles com l’apartat b) anterior, amb pes superior a 3’5 t....89
e) Vehicles com l’apartat c) anterior, amb pes superior a 3’5 t....89
f) Vehicles destinats al transport de persones que tinguin més de 9 places,

inclosa la del conductor i el motor d’una potència igual o superior a 200 CV
Din....91

g) Vehicles destinats al transport de mercaderies, amb motor d’una potència
igual o superior a 200 CV Din i el pes màxim autoritzat no excedeixi de 12 t....91

- En el cas que sigui modificat el Decret 20/87, de 26 de Març, de la
Conselleria d’Obres Públiques i Ordenanció del Territori, quedarà automàticament
adaptat a la modificació el present Annex.

— o —-

Ajuntament de Pollença
Núm. 18271

Finalitzades les obres de «Pavimentació asfàltica camí Ca’n Lloberina», i
sol.licitada per l’empresa Riusech e Hijos S.A., la devolució de la fiança presen-
tada mitjançant aval bancari per un import de 202.000 ptes., es fa públic per tal que,
durant el termini de quinze dies, comptats a partir del dia següent al de la inserció
d’aquest anunci al B.O.C.A.I.B. puguin presentar reclamacions els que creguessin
tenir qualque dret exigible a l’adjudicatari per raó de contracte garantit.

Pollença, 19 Setembre de 1997.
El Batle, Signat: Miquel Oliver Bisbal.

— o —-

Ajuntament de Sant Llorenç   des Cardassar
Núm. 18415

L’Ajuntament en Ple, a la sessió del dia 10 de juliol de 1997, va aprovar
la modificació de crèdit número 8 del Pressupost de 1997. L’expedient s’ha
sotmès a informació pública per mitjà d’un anunci publicat en el BOCAIB del dia
2 d’agost de 1997 i no s’ha presentat cap reclamació, per la qual cosa s’entén que
l’acord és definitiu i es publica la modificació.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8 PER A BAIXA PER ANUL
LACIÓ I SUPLEMENT DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES DE
1997

a) BAIXA PER ANUL LACIÓ:

Situació dels crèdits de les partides de despeses que disminueixen:

IMPORT CRÈDIT
PARTIDA CONCEPTE CRÈDIT  DE LA DISPONIBLE

INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIU
97.432.623 Projectes Enllumenat S.

Llorenç i Son Carrió.
Projecte: 97/15 4.000.000 -4.000.000 0

97.511.612 Projectes Embelliment S.
 Colom, sa Cova i Can Reus.
Projecte: 97/13 3.000.000 -3.000.000

97.511.612 Projectes Voravies S. Llorenç
 i S. Carrió.
Projecte: 97/16 5.800.000 -5.800.000 0

97.432.600 Plaça Mossèn Alcover
Son Carrió.
Projecte: 97/07 7.250.000 -183.787 7.066.213

97.511.612 Camí i Plaça cementiri
Sant Llorenç.
Projecte: 97/06 7.000.000 -227.112 6.772.888

97.511.612 Dotació i Millora serveis
Urbanització sa Coma.
Projecte: 97/03 534.838.339 -10.148.119 524.690.220

97.511.612 Projecte Embelliment avda.
 les Palmeres.
Projecte: 97/19 1.750.000 -899.091 850.909

97.751.612 Projecte Embelliment

sa Màniga.
Projecte: 97/04 10.000.000 -10.000.000 0

97.441.601 Abast. i sanejament 8ª F.
Projecte: 97/02 35.924.120 -3.692.412 32.231.708
TOTAL 37.950.521

Situació de les previsions definitives del conceptes d’ingrés que
disminueixen:

PARTIDA CONCEPTE PREVISIÓ IMPORT PREVISIÓ
INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA

97.91701 Préstecs Fora S.P.:
Projecte:97/15 4.000.000 -4.000.000 0

97.91701 Préstecs Fora S.P.:
Projecte:97/13 3.000.000 -3.000.000 0

97.91701 Préstecs Fora S.P.:
Projecte: 97/16 5.800.000 -5.800.000 0

97.91701 Préstecs Fora S.P.:
Projecte: 97/07 3.625.000 -183.787 3.441.213

97.91701 Préstecs Fora S.P.:
Projecte: 97/06 3.500.000 -227.112 3.272.888

97.91701 Préstecs Fora S.P.:
Projecte: 97/03 36.205.506 -10.148.119 26.057.387

97.91701 Préstecs Fora S.P.:
Projecte: 97/04 10.000.000 -10.000.000 0

97.91701 Préstecs Fora S.P.:
Projecte: 97/02 3.692.412 -3.692.412 0
TOTAL 37.051.430

b)SUPLEMENT DE CRÈDIT:
Situació dels Crèdits de les partides de despeses que augmenten:

PARTIDA CONCEPTE CRÈDIT IMPORT CRÈDIT
ACTUAL MODIFICACIÓ DEFINITIU

97.432.623 Projecte Enllumenat S.Llorenç
i S.Carrio.
Projecte 97/15 3.764.080 3.764.080

97.511.610 Projecte Embelliment
S.Colom, S. Cova i
Can Reus.
Projecte 97/13 0 2.602.685 2.602.685

97.511.612 Projecte Embelliment Plaça
Ajuntament
Projecte 97/16 0 1.717.952 1.717.952

97.432.600 Plaça Mossèn Alcover
Projecte 97/07 7.066.213 183.787 7.250.000

97.511.612 Camí i Plaça cementiri
S.Llorenç
Projecte 97/06 6.772.888 227.112 7.000.000

97.511.612 Projecte recuperació. i millora
paviment S.Llorenç.
Projecte 97/16 0 4.816.614 4.816.614

97.511.612 Dotació i millora serveis urb.
Sa Coma
Projecte 97/03 524.690.220 10.148.119 534.838.339

97.511.612 Projecte recuperació i millora
paviment a Son Carrió.
Projecte 97/16 0 2.167.861 2.167.861

97.511.612 Projecte embelliment i
 voravies
Crta.Arta
Projecte 97/16 0 574.933 574.933

97.511.612 Projecte embelliment Avda. S.
Bon Temps.
Projecte 97/18 1.100.000 65.679 1.165.679

97.751.612 Projecte embelliment
Sa Màniga.
Projecte 97/04 0 10.000.000 10.000.000

97.441.601 Abast. i Sanejament
 8ª Fase.
Projecte 97/02 32.231.708 3.692.412 35.924.120
TOTAL 39.961.234

Finançament de la modificació: La quantitat de 39.961.234'- ptes. es
finançarà amb el Romanent líquid de Tresoreria disponible determinat segons el


