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En la Intervenció de fondos de esta Entidad, se encuentra expuesto al
público el expediente de modificación de créditos nº 6/2006, financiado con el
Remanente de Tesorería, que afecta al vigente Presupuesto Ordinario, aprobado
inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 2 de juny
de 2006.

Las personas interesadas, de conformidad con el artículo 177.2 del
RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la
LRHL, podrán formular lar reclamaciones con sujección a las siguientes nor-
mas:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a par-
tir del siguiente a la fecha de la inserción de este anuncio en el BOIB.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.

En Eivissa, 5 de juny de 2006
EL ALCALDE, P.D. Concejala Delegada, Cristina Ferrer Ferrer

— o —

Ajuntament de Formentera
Num. 10983

El Ple de l’Ajuntament, en Sessió ordinària celebrada el passat 6 de març
de 2006, va aprovar inicialment l’Ordenança sancionadora per incompliment de
la prohibició d’acampada lliure.

Atès que durant el termini obert a informació pública no s’han formulat
suggeriments, al·legacions i reclamacions, s’entén definitivament aprovada la
següent :

‘—————-----

ORDENANÇA SANCIONADORA PER INCOMPLIMENT DE LA
PROHIBICIÓ D’ACAMPADA LLIURE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’objectiu principal d’aquesta ordenança és preservar el patrimoni natural

i cultural del municipi de Formentera establint la prohibició de l’activitat d’a-
campada lliure en tot el seu terme municipal.

La present ordenança pretén ser una eina efectiva per fer front als parti-
culars que, especialment durant l’època estival, arriben al nostre territori sense
disposar d’allotjament turístic, amb la intenció d’aprofitar les bones temperatu-
res per establir-se a l’aire lliure. Aquestes conductes no només suposen un greu
risc per als recursos territorials i mediambientals de Formentera, sinó que també
atempten contra el desenvolupament econòmic de l’illa, donat que no estan sot-
meses a cap tipus de reglamentació. 

L’Ajuntament de Formentera dicta aquesta ordenança en exercici de les
seves competències per a la protecció del medi ambient i en virtut de les potes-
tats contemplades en els  articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, regu-
ladora de les bases de règim local, introduït per la Llei 57/2003, de 16 de des-
embre, on s’estableix la possibilitat que els ajuntaments, per a l’adequada orde-
nació de les relacions de convivència d’interès local i de l’ús dels seus serveis,
equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, en defecte de nor-
mativa sectorial específica, puguin establir els tipus de les infraccions i imposar
sancions per l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions. Aquesta pre-
visió configura una cobertura legal suficient per complir la reserva legal del
mandat de tipificació i donar resposta completa a l’article 25.1 de la Constitució
Espanyola.

CAPÍTOL I.  OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.

Article 1. La finalitat d’aquesta ordenança és garantir a tot el terme muni-
cipal de Formentera la prohibició de l’acampada lliure per particulars, entenent
per acampada lliure qualsevol tipus de  pernoctació no autoritzada que es realit-
zi a  la via pública.

Article 2. Serà objecte de sanció l’incompliment de la prohibició d’acam-
par per particulars en tot el terme municipal  de Formentera.

Article. 3. Es considerarà via pública i zones prohibides a efectes de per-
noctar:

Les platges i la zona costera
Els boscos
Els camins o anàlegs
Aparcaments, solars, esplanades o similars
El sòl rústic
Els espais públics dins de les zones urbanes
I, en general, tot el territori, sigui públic o privat, que no disposi d’una

autorització administrativa, segons el que disposa el Decret 13/1986, de 13 de
febrer, sobre nova ordenació dels campaments de turisme de les illes Balears.

Article 4. S’entén per acampada lliure la instal·lació de qualsevol tipus
d’establiments provisionals o fixos, com poden ser una caravana o una tenda de
campanya, però també aquells elements mòbils o prefabricats que permetin l’es-
tada, com sacs d’acampada, matalassos, tovalloles, teles, etc., inclosa la utilit-
zació de qualsevol tipus de mobiliari públic.

La no utilització d’elements no eximeix del compliment d’aquesta orde-
nança.

CAPÍTOL II   INSPECCIÓ

Article 5. L’Ajuntament de Formentera en ús de les competències confe-
rides per la Llei de bases de règim local té les competències per inspeccionar i
sancionar aquells que practiquin l’acampada lliure en el seu terme municipal.

Article 6. La Policia Local de Formentera i les Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat o qualssevol altres tipus d’agents facultats a l’efecte seran
els encarregats de vigilar el compliment de la present ordenança.

Article 7. Les sancions per l’incompliment d’aquesta ordenança s’impo-
saran sense perjudici de les que poguessin correspondre a altres administracions
en l’àmbit de les seues competències.

Article 8. En el supòsit que s’estigui produint una acampada lliure dins del
terme municipal, els agents emplenaran un escrit de denúncia que es farà per
duplicat, i lliurarà una còpia als que realitzaren la mencionada activitat i en durà
l’altra a l’Ajuntament de Formentera per tal d’iniciar l’expedient administratiu
sancionador.

Article 9. L’escrit de denúncia haurà de contenir el nom i cognoms del
particular, el DNI o passaport, la nacionalitat i el domicili a efectes de notifica-
cions.

Article 10. A efectes de graduar les sancions es podran anotar les cir-
cumstàncies particulars de la conducta realitzada, com són els actes de deterio-
rament de l’espai públic o de les seves instal·lacions i elements.

Article 11. La Policia Local de Formentera i les Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat o qualssevol altres tipus d’agents facultats a l’efecte reque-
riran als que realitzin aquesta pràctica per desmantellar immediatament el cam-
pament i deixar la zona neta i sense restes de deixalles.

Article 12.  La Policia Local de Formentera i les Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat o qualsevol altres tipus d’agents facultats a l’efecte requi-
saran el material de les acampades d’aquelles persones que no hagin deixat la
zona lliure. Els objectes requisats es disposaran al magatzem municipal a dis-
posició dels que n’acreditin ser els titulars, que els podran retirar amb el paga-
ment previ de les despeses realitzades i de la sanció econòmica pertinent.

CAPÍTOL III  COMPETÈNCIA I PROCEDIMENT

Article 13. L’òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment san-
cionador serà l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Formentera.

Article 14. El procediment sancionador es realitzarà de conformitat amb
el procediment simplificat establert al Decret 14/1994, de 10 de febrer, sobre
procediment sancionador d’aplicació a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Capítol IV Règim sancionador.

Article 15. La realització de les conductes contemplades a la present orde-
nança serà constitutiva d’una infracció lleu.

Article 16. Se sancionarà amb multa de 200,00 euros (dos-cents euros) als
particulars que incompleixin la prohibició d’acampada lliure, amb l’excepció
dels que comptin amb l’autorització del govern.

La realització de l’activitat d’acampada es considerarà una infracció inde-
pendent per cada dia d’estada. 

Article 17. La multa es podrà incrementar fins 300,00 euros (tres-cents
euros) en aquells casos en què en la seva actuació hagin produït un deteriora-
ment en el mobiliari urbà o embrutin de forma indiscriminada la zona on s’ha
realitzat l’acampada, independentment que els danys causats vagin per compte
de l’infractor.

Article 18. L’increment podrà arribar fins els 500,00 euros (cinc-cents
euros) quan s’hagin instal·lat barbacoes o altres elements  que poguessin oca-
sionar foc.
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Article 19. La multa es podrà reduir fins al 40 per cent de l’import total si
es paga voluntàriament la multa reconeixent la responsabilitat dins dels 15 dies
següents a l’emissió de la denúncia.

Article 20. Seran considerats responsables de la infracció d’aquesta orde-
nança tota aquella persona individualment considerada, independentment que
formi part d’un grup o similar, a excepció dels menors que estiguin acompan-
yats pel cap de família.

Disposició Addicional Primera: La present ordenança entrarà en vigor al
dia següent de la seva publicació en el butlletí oficial de les Illes balears.

La present ordenança prevaldrà sobre les normes d’igual rang, que coin-
cideixin per raó de la matèria o territori en tot allò en què pugui oposar-se. Tot
això sense perjudici de l’aplicació de totes aquelles normes de rang superior.

—————’----'

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Formentera, 7 de juny de 2006.
L’Alcalde, Isidoro Torres Cardona

— o —

Secció V - Administració de Justícia
Juzgado de Instrucción nº 1 de Palma de Mallorca

Num. 10670
Número de Identificación Único: 07040 2 0011948/2006

D./Dña. Alfredo Ruíz García Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 1 de Palma de Mallorca.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 162/2006 se ha acordado citar a:
Antonio Cano Campillo
Y para que conste y sirva de Citación a Antonio Cano Campillo, para que

asista al juicio oral señalado para el próximo día 10 de julio a las 9’40 horas en
calidad de denunciado por una falta de Imprudencia, actualmente en paradero
desconocido, haciéndole saber que deberá acudir con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse; y su publicación en el Boletín Oficial de Baleares,
expido el presente en Palma de Mallorca a treinta y uno de mayo de dos mil seis.

El/La Secretario, (ilegible).

— o —

Juzgado de Instrucción nº 2 de Palma de Mallorca
Num. 10663

Número de Identificación Único: 07040 2 0046786/2005

D./Dña. Carmen Ruíz Ruíz Secretario del Juzgado de Instrucción número
2 de Palma de Mallorca.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 165/2006 se ha dictado la presente sentencia,

en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Que debo de condenar como condeno a Karim Saadi, como autor respon-

sable de una falta de Lesiones y una falta de Daños a las penas de multa de trein-
ta días, a razón de 6 euros diarios, y multa de quince días, a razón de 6 euros
diarios, respectivamente, a que indemnice en concepto de responsabilidad civil
a Teresa Pico Hidalgo en la cantidad de 300 euros por las lesiones sufridas, y en
la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los daños a la bici-
cleta una vez se emita el pertinente informe pericial, cantidad que no podrá
exceder de 100 euros, y al pago de las costas.

En caso de impago de la multa se impondrá un día de privación de liber-
tad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Karim Saadi,
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma Illes Balears, expido la presente en Palma de Mallorca a
treinta de Mayo de dos mil seis.

El/La Secretario, (ilegible).

— o —

Num. 10665
Diligencias Previas Proc. Abreviado 1927/2006
Número de Identificación Único: 07040 2 0028388/2006
D. Juan Ignacio Lope Sola, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción

número Dos de Palma de Mallorca.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se siguen diligencias pre-

vias por robo con fuerza bajo el número 1927/06, en virtud de denuncias inter-
puestas por Sascha Emi Niko Hül y Herbert Lampman.

Que no habiendo podido ser localizados los denunciantes Sascha Emi
Niko Hüld y Herbert Lampman, por el presente se les hace el ofrecimiento de
acciones previsto en los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento crimi-
nal, a fin de que puedan mostrarse parte en la causa y reclamar o no las indem-
nizaciones que pudieran corresponderles.

En Palma de Mallorca, a 29 de Mayo de 2006.
El Magistrado-Juez, El Secretario, (ilegibles).

— o —

Num. 10675
Número de Identificación Único: 07040 2 0031589/2006
Procurador/a: Sin Profesional Asignado
Abogado: Sin Profesional Asignado
Representado: Hakin Hadi
D./Dña. Secretario del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma de

Mallorca.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 261/2006 se ha acordado citar a:
Paquale Cicatiello de comparecencia al acto de Juicio Oral que tendrá

lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el próximo día 6 de julio a las
13’00 horas, en calidad de perjudicado.

Y para que conste y sirva de Citación a Pasquale Cicatiello, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, expido el presente en Palma de
Mallorca a veintinueve de Mayo de dos mil seis.

El/La Secretario, (ilegible).

— o —

Num. 10738
Número de Identificación Único: 07040 2 0010481/2006
D./Dña. Secretario del Juzgado de Instrucción Número 2 de Palma de

Mallorca.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 166/2006 se ha acordado citar a:
Audberto Jesús Ramos Morillas en calidad de denunciante, María Isabel

Orozco Quesada en calidad de testigo, y Momar Mbaye en calidad de denun-
ciado, de comparecencia al acto de Juicio Oral que tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el próximo día 13 de julio a las 11’15 horas.

Y para que conste y sirva de Citación a Audberto Jesús Ramos Morillas,
María Isabel Orozco Quesada y Momar Mbaye, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, expido el presente en Palma de Mallorca a dos de junio de dos
mil seis.

El/La Secretario, (ilegible).

— o —

Num. 10815
Número de Identificación Único: 07040 2 0010452/2006
D./Dña. Carmen Ruíz Ruíz Secretario del Juzgado de Instrucción Número

2 de Palma de Mallorca.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 90/2006 se ha dictado la presente sentencia,

en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Que debo absolver y absuelvo a Ioana Trifan, con declaración de las cos-

tas de oficio.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Ioana Trifan,

actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma Illes Balears, expido la presente en Palma de Mallorca a
uno de junio de dos mil seis.

El/La Secretario, (ilegible).

— o —
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