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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

12472 Correcció d’errades advertides a l’anunci relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança municipal de neteja viària (BOIB Núm. 08/05/2004).

Correcció d’errades advertides a l’anunci Núm. 11583 del BOIB Núm. 86 de 18 de juny de 2013 relatiu a l’aprovació definitiva de la
modificació de l’ordenança municipal de neteja viària (BOIB Núm. 08/05/2004).

Advertides les errades que s’indiquen a continuació i amb la finalitat d’esmenar-les es procedeix a efectuar la següent correcció:

Allà on diu

Set.- S’afegeix les lletres o) i p) a l’apartat 1 l’article 71,  amb el següent contingut:

o) Manca de manteniment dels espais enjardinats en bon estat de conservació, neteja i ornat, així com dels també del trams de la via pública
que quedin davall qualsevol element vegetal.

p) Invasió de les aceres, passejos o vies públiques per part dels elements vegetals existents en els jardins privats, de manera que dificultin o
molestin el pas de vianants o afectin la seguretat vial.

Vuit. S’afegeix la lletra j) a l’apartat 2 de l’article 71 amb el següent contingut:

j) No realitzar ni adoptar les mesures que l’administració competent estableixi en matèria de sanitat vegetal.

Ha de dir

Set.- S’afegeix les lletres o) i p) a l’apartat 2 de  l’article 71,  amb el següent contingut:

o) Manca de manteniment dels espais enjardinats en bon estat de conservació, neteja i ornat, així com dels també del trams de la via pública
que quedin davall qualsevol element vegetal.

p) Invasió de les aceres, passejos o vies públiques per part dels elements vegetals existents en els jardins privats, de manera que dificultin o
molestin el pas de vianants o afectin la seguretat vial.

Vuit. S’afegeix la lletra j) a l’apartat 3 de l’article 71 amb el següent contingut:

j) No realitzar ni adoptar les mesures que l’administració competent estableixi en matèria de sanitat vegetal.

A Santa Margalida, a 25 de juny de 2013
 

El Batle
Antoni Reus Darder
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