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meitat dels seus membres.
La qualificació s’adoptarà sumant les puntuacions atorgades per cada
membre del tribunal i dividint el total pel número d’assistents, essent el quocient
la qualificació definitiva.
La puntuació final de cada aspirant vendrà donada per la suma de les
puntuacions obtingudes a la fase de valoració de mèrits i de l’entrevista.
10. INCIDÈNCIES
L’òrgan de selecció queda facultat per a resoldre els dubtes que es presentin
i prendre els acords necessaris per al bon ordre del desenvolupament del concurs
en tot el no previst en aquestes bases.
Muro, 19 de novembre de 2001
El Batle; Sgt. Miquel Ramis Martorell
— o —-

Ajuntament de Pollença
Núm. 23439
ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA DE LES VIES
PÚBLIQUES I DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS O MUNICIPALS.
CAPÍTOL 1.- Disposicions Generals
Art. 1.- Aquesta ordenança presenta com a objectiu regular, partint de la
competència municipal, les següents activitats:
a) Neteja de les vies públiques.
b) Recollida de desferres i residus urbans o municipals; utilització de
recipients.
c) Recollides especials de productes diversos.
d) Abocadors i instal·lacions de transformació o eliminació de residus
urbans o municipals.
Art. 2.- En els casos no regulats en aquesta ordenança, però que per les
seves característiques o circumstàncies puguin estar compresos en el seu àmbit
d’aplicació, s’hi aplicaran per analogia les normes d’aquesta que tenguin
similitud amb el cas vist.
2.1.- Els casos esmentats a l’article 1 que no es desenvolupin en aquesta
ordenança serviran com a base de regulació futura.
CAPÍTOL 2.- Vies públiques.
Art. 3.- La neteja de la xarxa viària pública (carrers, places, tant trànsit
rodat com de vianants, etc) i la recollida dels residus procedents d’aquesta seran
efectuades pel servei de neteja o entitat autoritzada amb la freqüència que es
consideri convenient per a l’adequada prestació del servei.
3.1.- La neteja viària que facin els veïns davant la seva façana serà sempre
recomanable per mantenir el poble net.
Art. 4.- La neteja de les vies, zones comunes, zones verdes, solars, etc. de
domini particular, haurà de ser duita a terme per la propietat, la qual haurà de
seguir les directrius que dicti el servei de neteja per tal d’aconseguir uns nivells
adequats.
Tot i això, si per qualsevol causa la neteja d’algunes d’aquestes vies o zones
particulars es deixa per als serveis municipals o entitat autoritzada, la propietat
estarà obligada a pagar la taxa que estableixi l’ordenança fiscal pertinent o les
despeses sobrevingudes.
Art. 5.- Les voravies i la resta de la xarxa viària pública tendran el
tractament previst en l’art. 3.
Tot i això es prega la col·laboració dels ciutadans per tal que netegin els
trams de voravia situats davant el seu habitatge i que dipositin els residus
obtinguts en els contenidors hermètics, en lloc de fer-ho directament a la via
pública.
Art. 6.- Les operacions de neteja a les quals fa referència l’art. 4 s’hauran
d’efectuar atenent les directrius que l’autoritat municipal estableixi, per tal de
coordinar aquestes amb el servei de recollida de residus urbans o municipals.
Art. 7.- No és permès tirar a la via pública cap tipus de residus (papers,
llosques…), aquests s’han de dipositar a les papereres instal·lades per a tal
finalitat.
Tampoc no es poden tirar cap tipus de residus dels vehicles estant, tant si
estan en marxa com aturats.
No és permès col·locar cartells de publicitat a la via pública -si no és en els
espais especialment habilitats per a publicitat- i molt especialment en els arbres,
façanes, contenidors i papereres.
Art. 8.- No es pot dur a terme cap activitat que pugui embrutar les vies
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públiques, i de forma especial, rentar i netejar els vehicles o arreglar-los, ni el
personal dels tallers ni els particulars, ni tampoc manipular o seleccionar les
desferres o residus sòlids urbans.
Especialment es prohibeix el desguàs, damunt la calçada o voravies,
d’aigua procedent d’aparells de refrigeració.
No és permès tirar a la via pública els residus resultants de podar o netejar
jardins, patis o terrasses; aquests no es podran dipositar als contenidors sinó que
s’hauran de portar al solar habilitat específicament per a residus forestals; si n’hi
ha poca quantitat se suggereix que es dipositin dins bosses de plàstic ben
fermades, i el servei de recollida de fems procedirà a la seva recollida.
Art. 9.- Es prohibeix espolsar o sacsejar peces de vestir o estores a la via
pública, tant si és des de finestres, com de balcons o de terrasses.
Art. 10.- La neteja dels mostradors, portes, tendals o cortines dels
establiments comercials es durà a terme de manera que després quedi neta la via
pública. A les zones turístiques aquestes operacions s’hauran d’efectuar abans de
les 10.00 del matí i en el casc urbà abans de les 11.00 hores.
Art. 11.- Els propietaris i conductors dels vehicles que transportin terra,
enderrocs, materials pulverulents, formigó o qualsevol altra matèria que quan es
vessi embruti la via pública i que, com a resultat pugui ocasionar danys a terceres
persones, hauran de prendre totes les mesures necessàries per tal d’evitar-los.
Abans de sortir de les obres situades dins el cas urbà s’hauran de rentar els
baixos i les rodes dels vehicles per tal d’evitar que embrutin les vies públiques.
Les empreses constructores i els propietaris dels vehicles seran els responsables de complir o de fer complir el que determina aquest article.
Art. 12.- Les persones encarregades de quioscs o parades a la via pública
estan obligades a mantenir net l’espai on es desenvolupa la seva activitat i els seus
voltants durant l’horari en què aquesta es dugui a terme, i a deixar-lo tal i com
l’hagin trobat un cop finalitzada; també hi resta obligada la gent que realitzi
activitats als mercats municipals.
Aquesta obligació es fa extensiva als propietaris de cafès, bars i establiments
anàlegs pel que fa a la superfície de la via pública que ocupin amb taules, cadires,
etc.
Els seus titulars, i també els titulars d’establiments comercials caracteritzats
per la venda d’articles les característiques dels quals siguin susceptibles de
produir deixalles o residus no desitjats, hauran d’instal·lar pel seu compte i càrrec
les papereres necessàries a la seva façana exterior, l’Ajuntament n’indicarà el
tipus, seguint les directrius o suggeriments del servei municipal de neteja. La
recollida dels residus dipositats en aquestes papereres anirà a càrrec del servei de
neteja o entitat autoritzada.
Art. 13.- Les persones o entitats que realitzin petites obres a la via pública
amb motiu de canalitzacions, tapat de cales, etc. hauran de retirar la runa i els
enderrocs en el termini de les 48 hores següents a la finalització dels treballs;
mentrestant els hauran de deixar totalment senyalitzats i degudament dipositats
en saques o contenidors destinats a aquesta finalitat concreta, per tal de no
entrebancar la circulació ni de vianants ni de vehicles.
Si un cop transcorregut aquest termini no s’han retirat, el servei de neteja
o personal autoritzat procedirà a la seva recollida i transport, i es passarà el càrrec
corresponent a l’interessat, això independentment de les sancions que pugui
provocar. Si el termini no és suficient el peticionari ho farà saber al servei en un
termini màxim de 48 hores.
A les obres on es produeixin quantitats d’enderrocs superiors a 1 m³, les
empreses hauran d’utilitzar -per al seu emmagatzemament a la via públicacontenidors adequats i amb sistema de tancament per tal que no es vegin els
materials emmagatzemats; els esmentats contenidors no podran ser utilitzats per
dipositar-hi productes o residus que es puguin descompondre o causar males
olors, per tant l’empresa transportadora resta obligada a disposar de contenidors
homologats per l’Ajuntament per emmagatzemar residus que no pertanyin a
l’obra, i haurà de figurar obligatòriament en el contenidor o sacs d’obra la
identificació de l’empresa transportadora.
Art. 14.- Acabada la càrrega i descàrrega de qualsevol vehicle, el personal
d’aquest haurà de netejar les voravies i calçades que hagi embrutat durant
l’operació, i haurà de retirar de la via pública els residus abocats.
Els propietaris dels vehicles seran els responsables de l’incompliment
d’aquest precepte i, en el cas que aquests no fossin reconeguts, ho seran els titulars
dels establiments o finques on hagi estat efectuada la càrrega i descàrrega.
Art. 15.- El personal d’establiments o llocs industrials que utilitzin per al
seu servei vehicles de tracció mecànica, o els estacionin habitualment a la via
pública, hauran de netejar degudament l’espai ocupat per aquests.
Aquest precepte és també aplicable als espais reservats per a l’estacionament
de camions i autocars de lloguer; els seus propietaris seran responsables de la
infracció.
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Art. 16.- No es permet deixar els excrements que puguin produir els cans
o animals de companyia en els espais lliures públics o privats de concurrència
pública. Els propietaris o posseïdors d’aquests hauran de procedir, sota la seva
única i exclusiva responsabilitat, a la recollida dels excrements mitjançant els
enginys o estris que considerin adequats i que hauran de dur ells prèviament; els
hauran de dipositar en els recipients o contenidors de residus urbans o municipals
autoritzats per les ordenances municipals de neteja; el seu compliment serà
comprovat pels agents de l’autoritat municipal i/o funcionaris competents. Així
mateix és totalment prohibit passejar qualsevol tipus d’animal per les platges, als
parcs infantils i zones públiques d’esplai degudament senyalitzades; en el cas
d’incompliment la responsabilitat total serà del propietari i tendrà com a
conseqüència la confiscació de l’animal per l’autoritat municipal competent i el
seu trasllat a un recinte municipal o l’abonament de la quantitat estipulada.
L’Ajuntament facilitarà els enginys o estris que la gent podrà recollir a les
dependències municipals.
Els conductors de vehicles de tracció de sang són obligats a netejar les
dejeccions que damunt la calçada puguin ser realitzades per l’animal de tracció.
Seran responsables de l’incompliment d’aquest precepte els propietaris dels
animals i subsidiàriament les persones que els menin.
CAPÍTOL 3.- Finques, habitatges i establiments.
Secció 1ª.- Operacions de neteja.
Art. 17.- Els propietaris de finques, habitatges i establiments estan obligats
a tenir sempre netes les diferents parts dels immobles que siguin visibles des de
la via pública, de manera que s’aconsegueixi una uniformitat en la seva estètica,
d’acord amb el seu entorn urbanístic. Aquesta obligació afecta també els solars
no edificats, que s’han de conservar nets d’herbes, deixalles i residus en general;
queda totalment prohibit abocar qualsevol tipus de residu en el solar, en el cas de
no respectar aquesta prohibició el propietari o propietaris seran sancionats per
l’autoritat competent. La feina de neteja i tancament del solar podrà ésser
realitzada per personal autoritzat i les despeses aniran a càrrec del propietari.
Secció 2ª.- Recollida de residus sòlids urbans.
Art. 18.- Són residus urbans o municipals els generats als domicilis
particulars, comerços, oficines o serveis, i també tots aquells que no tenguin la
qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició puguin ser
considerats com els produïts als anteriors llocs o activitats.
Així mateix seran també considerats residus urbans o municipals els
següents:
residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes i platges,
llevat de la rama i el material verd.
mobles, estris grossos i vehicles abandonats, que tenen la consideració de
residus voluminosos.
Altres residus:
residus i enderrocs procedents d’obres menors de construcció i de reparacions
domiciliàries.
Pel que fa a la recollida domiciliària, es consideren usuaris del servei els
propietaris o llogaters de:
a) habitatges unifamiliars.
b) edificis de més d’un habitatge sempre i quan constitueixin, amb totes les
condicions, una comunitat en propietat horitzontal; el criteri definitori d’aquesta
circumstància serà, a tots els efectes, l’existència d’una presa i comptador d’aigua
únics per a l’immoble, part d’aquest o individual per habitatge.
S’inclouen en aquest epígraf les normes que han de complir els usuaris del
servei de recollida de residus urbans, tant si són de caràcter domiciliari com
industrial, de serveis, etc.
Art. 19.- La recollida de residus urbans o municipals és establerta per
l’Ajuntament amb la freqüència que cregui oportuna i a l’hora que es determini;
qualsevol canvi d’horari i freqüència es farà públic amb l’antelació suficient.
S’entén anul·lat el servei quan hi hagi un punt de dipòsit a una distància inferior
a 100 m. del portal o la via pública de l’usuari del servei.
En els edificis que tenguin més d’un habitatge, es considera que el servei
es presta als diversos propietaris sempre que constitueixin una comunitat, tant si
existeix només físicament com si es troba legalment constituïda; el criteri
definitori d’això serà, a tots els efectes, l’existència d’una presa i comptador
d’aigua únics o individual per habitatge per al conjunt al qual faci referència.
Art. 20.- Els residus urbans o municipals seran entregats al personal
encarregat de la seva recollida i qui els entregui a qualsevol persona física o
jurídica haurà de respondre, solidàriament amb aquesta, de qualsevol perjudici
que es produeixi per causa d’aquells, independentment de les accions a les quals
pugui donar lloc.
Mai no es podran entregar els residus sòlids urbans als operaris encarregats
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d’agranar i regar els carrers.
Art. 21.- Els propietaris de residus són obligats, sempre i quan no tenguin
establert entregar-los a un gestor de residus per a la seva valoració o eliminació,
a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració que comprengui
aquestes operacions.
El propietari dels residus sempre està obligat, si és al seu abast, a mantenirlos en les condicions adequades d’higiene i seguretat.
Qualsevol residu potencialment reciclable o valorable s’haurà de destinar
a aquestes finalitats i s’haurà d’evitar que sigui eliminat en la mesura que sigui
possible. El propietari de residus està obligat a pagar els seus corresponents preus
de gestió.
Art. 22.- Cap tipus de residu sòlid podrà ésser evacuat per la xarxa de
clavegueram. No és permesa la instal.lació de capoladors domèstics que per les
seves característiques evacuïn els productes capolats a la xarxa de sanejament;
tampoc no es poden evacuar olis vegetals ni industrials per la dita xarxa.
Art. 23.- L’Ajuntament podrà exigir que els fems es dipositin dins bosses
de plàstic i aquestes dins poals normalitzats d’acord amb les instruccions que per
a aquesta finalitat dicti el servei municipal. En el cas que els poals estiguin
fermats amb cadenes, aquestes hauran de tenir la llargada suficient i poc pes per
tal de permetre la descàrrega del camió.
A l’exterior dels poals i a un lloc visible hi haurà inscrites les inicials de
l’usuari, i també el nom del carrer, núm. de la finca, pis i porta, en el cas que es
tracti d’un recipient individual, i només les dades de la finca si és col·lectiu.
Aquests contenidors particulars seran propietat dels usuaris els quals estaran
obligats a col·locar-los al lloc de la via pública que assenyali el servei municipal
dins les dues hores immediates anteriors a l’hora habitual de recollida a cada zona
si la recollida s’efectua de dia, o a partir de les 21 hores si aquesta és nocturna.
Només es dipositaran dins cada poal els fems que permeti la seva capacitat
quan estigui perfectament tancat; és totalment prohibit dipositar bosses o
qualsevol altre recipient no autoritzat que contingui fems a la calçada o vorera.
Tots els usuaris del servei que generin un volum de residus sòlids urbans
superiors a 500 l. diaris són obligats a emprar com a recipient exclusiu els
contenidors normalitzats que permetin la descàrrega automàtica en els camions
del servei. Aquests contenidors seran propietat dels usuaris que estaran obligats
a col·locar-los a la via pública, al lloc assenyalat pel servei de recollida. Sempre
que sigui possible el cartó es durà als contenidors específics prevists per al seu
tractament i reciclatge. Si per motiu justificat això no és possible s’avisarà el
servei municipal amb 24 hores d’antelació i aquest passarà a recollir-lo.
Art. 24.- Els propietaris o persones que aquests designin s’ocuparan de dur
a terme les operacions de neteja que exigeixin els recipients i contenidors
particulars; l’incompliment d’aquesta obligació serà sancionat amb una multa
diària fins que els recipients siguin nets. La neteja dels contenidors públics anirà
a càrrec del servei públic.
Art. 25.- Els residus procedents de centres sanitaris hauran d’estar
correctament envasats i tancats en bosses a l’interior dels poals, per a la qual cosa
s’hauran d’emprar recipients especials. Els residus procedents de quiròfans,
cures, etc. seran separats dels de menjadors, bars, cafeteries, etc.
El fet de no complir aquesta obligació serà sancionat amb multes diàries
fins el moment que es compleixi la norma.
Secció 3ª.- Forma de recollida dels residus sòlids urbans.
Art. 26.- Duran a terme la recollida dels residus sòlids urbans els operaris
designats pel servei de recollida.
El personal del vehicle col·lector corresponent haurà de buidar el contingut
dels recipients al camió, els haurà de dipositar buits al lloc on estaven i haurà de
posar les tapadores als poals; no li correspon, per tant, manipular els residus ni
els recipients de cap finca de propietat privada. A la pública els operaris hauran
de netejar la brutor que hi hagi sobre les voravies o la via pública en el cas que
els recipients trabuquin i també hauran de retirar els animals morts de la carretera
i vies públiques, llevat de casos especials en què hauran de tenir el permís de
l’Ajuntament o d’una persona autoritzada per aquest.
Art. 27.- Els recipients utilitzats s’hauran de col·locar a la via pública -a la
voravia, a la vorera de la calçada o al lloc assenyalat- una hora abans del
començament del servei, mai no es podrà fer després que aquest hagi començat.
S’evitarà la seva ubicació a llocs que impedeixin la seva fàcil col·locació. Seran
retirats, una vegada buits, en el termini màxim de 30 minuts en el cas que la
recollida es realitzi de dia o abans de les deu del matí del dia següent si aquesta
es fa de nit, amb l’excepció dels establiments comercials que els hauran de retirar
en el mateix moment d’obrir.
La part dels fems que hi hagi en estat líquid o semilíquid, prèviament haurà
de ser objecte de saturació amb un material absorbent (serradís o similar) en la
quantitat suficient per tal que no vessi quan es buidi l’envàs.
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Els objectes de vidre, llauna o els construïts amb materials inorgànics que
puguin provocar ferides o danys al personal que els manegi, hauran d’ésser
dipositats –per tal d’evitar aquests perjudicis- dins recipients autoritzats per al
seu posterior tractament i reciclatge.
L’incompliment del que estipula aquest article serà sancionat amb les
multes que estableixi aquesta ordenança, sense perjudici d’altres responsabilitats
a què pugui donar lloc.
Art. 28.- A les zones de recollida de residus urbans o municipals mitjançant
el sistema de contenidors, és totalment prohibit utilitzar qualsevol altre tipus de
recipient, per tant els residus s’hauran d’abocar als contenidors, i a més s’hauran
de complir les normes generals d’aquesta ordenança, molt específicament,
aquestes que a continuació es presenten:
a) Els residus urbans o municipals s’hauran de dipositar sempre en els
contenidors dins bosses de plàstic tancades.
b) Els residus urbans es podran dipositar en els contenidors entre les 21.00
i les 4.00 hores, en l’interval de les dues hores immediates anteriors a l’hora
habitual de recollida de cada zona si aquesta és diürna, o després de les 22 hores
si la recollida és nocturna. De l’1 d’octubre al 31 de març el dipòsit podrà
realitzar-se després de les 20 h.
c) L’usuari del contenidor és obligat a tancar la tapa d’aquest després de
l’abocament.
d) No es poden dipositar en els contenidors objectes metàl·lics, matèria
verda, rama, gespa, fusta, plàstic rígid, materials de construcció, etc., que puguin
espatllar el sistema de compressió dels vehicles de recollida. Aquests objectes
seran retirats, després d’haver-ho sol·licitat, per un servei especial de recollida o
persona autoritzada, no obstant això, aquests objectes podran ésser traslladats
directament per l’usuari al lloc que l’Ajuntament designi.
Les persones, comunitats de propietaris o veïns, associacions de comerciants
o industrials, comerços o indústries que tenguin dificultats en l’estricte compliment
de les normes generals establertes, podran sol·licitar autorització a l’Ajuntament
per adoptar una solució adequada per a les finalitats del servei.
Assignar el lloc per a la ubicació dels contenidors a la via pública correspon
al servei de recollida; el dit lloc podrà ser canviat, per petició raonada, en base
a circumstàncies específiques d’aquesta zona. La distància entre la porta de la
finca o planta baixa de l’usuari i el contenidor més proper no podrà ser superior
a 100 m. en el casc urbà.
Art. 29.- En les edificacions amb amplis patis d’illeta on l’accés o portal
de l’immoble s’obre a aquests patis és necessari que els vehicles col·lectors hi
tenguin accés. En cas contrari la propietat o administració del conjunt s’encarregarà
que els recipients estiguin col·locats en situació d’espera del camió col·lector a
menys de 10 m. de l’accés del vehicle al pati d’illeta.
Quan se sol·liciti llicència per a edificis i urbanitzacions noves o quan es
presenti el projecte hauran de tenir especificacions i requisits tècnics de disseny
i execució que facilitin la recollida selectiva dels residus mitjançant la seva
separació: fracció orgànica, paper i cartó, vidre, envasos lleugers, deixalles.
Art. 30.- A les colònies o poblats amb carrers interiors on no sigui permesa
la circulació rodada i, per tant, no pugui passar el vehicle de recollida de residus
davant dels portals, les comunitats, propietaris de les finques o residents
traslladaran, amb els seus propis mitjans, els residus sòlids al lloc més proper per
on passi el camió col·lector, d’acord amb el que estipulen les presents ordenances.
Art. 31.- Quan els residus urbans, per la seva naturalesa i segons opini el
servei de recollida, puguin ser tòxics, perillosos, inestables o de característiques
especials, s’exigirà al productor o posseïdor d’aquests que, abans d’haver de
procedir a la seva recollida, realitzi un tractament per tal d’eliminar o reduir tant
com sigui possible aquestes característiques o que es dipositin en la forma i lloc
adequats. En tot cas l’Ajuntament l ‘informarà dels gestors autoritzats per a
residus perillosos del Govern Balear.
Art. 32.- Els establiments, comerços turístics i locals públics o privats on
es produeixin quantitats considerables de residus s’hauran d’atendre a les normes
i suggeriments del servei de recollida o personal autoritzat. L’incompliment
d’aquest article pot suposar el tancament temporal de l’establiment sense
perjudici de la infracció corresponent.
Art. 33.- Si es tracta d’una entitat pública o privada a la qual habitualment
se li ha anat retirant una quantitat concreta i específica de residus sòlids en un
volum major al normal, aquests no es podran treure amb els residus habituals,
però podrà sol·licitar la seva retirada al servei de recollida o personal autoritzat
qui realitzarà el servei pel qual li serà passat el càrrec oportú.
Secció 4ª.- Recollides especials, carrall i cendres de calefaccions centrals.
Art. 34.- El carrall i les cendres de calefacció poden ser retirades pel servei
de recollida, prèvia comunicació a l’Ajuntament; el servei de recollida no
acceptarà el carrall de calefacció que no estigui totalment apagat, el qual haurà
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de ser dipositat dins els contenidors o recipients homologats.
Art. 35.- Està prohibit dipositar els enderrocs procedents de qualsevol
classe d’obres dins els recipients destinats a la recollida de residus.
Art. 36.- Els transportadors hauran de justificar sempre, a petició de
l’autoritat, el lloc de l’abocament d’enderrocs o d’altres materials de rebuig.
Secció 5ª.- Recollida de mobles, andròmines, estris inútils i voluminosos,
animals domèstics morts i vehicles abandonats.
Art. 37.- Les persones que desitgin desfer-se de mobles, andròmines o
estris inútils de gran volum i restes de podes de jardins, ho podran fer mitjançant
el servei de recollida o personal autoritzat, prèvia petició dels interessats i amb
l’abonament de la taxa legalment establerta en el seu cas concret si correspon. Tot
i això, podran ser traslladats directament per l’usuari al lloc que l’Ajuntament
designi.
Pel que fa als vehicles abandonats, serà conjecturat racionalment el seu
abandonament en els següents casos:
a) quan hagin passat més de dos mesos des que el vehicle s’hagi duit al
dipòsit després de la seva retirada de la via pública per l’autoritat competent.
b) quan estigui estacionat durant un període superior a un mes en un mateix
lloc i presenti desperfectes que no facin possible el seu desplaçament per mitjans
propis o li faltin les plaques de matriculació.
En aquest cas serà tractat com a residu urbà d’acord amb la normativa
ambiental corresponent.
En el cas vist a l’apartat a) i els vehicles que, tot i tenir indicacions
d’abandonament, mantenguin la placa de matriculació o disposin de qualsevol
indicació o marca visible que permeti la identificació del seu titular, aquest serà
reclamat passats els corresponents terminis, per tal que en el termini de 15 dies
retiri el vehicle del depòsit, tenint sempre en compte que –en cas contrari- serà
considerat com a residu urbà.
CAPÍTOL IV.- Règim jurídic.
Secció 1ª.- Procediment.
Art. 38.- El procediment el comença d’ofici la pròpia administració
municipal en funció de l’activitat inspectora i de comprovació pròpia de la seva
competència o a instància de part, mitjançant la corresponent denúncia al que
preveu aquesta ordenança. Aquest procediment es regirà pel que disposen a la
Llei de Procediment Administratiu i el Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
Art. 39.- Qualsevol persona natural o jurídica pot presentar una denúncia
a l’Ajuntament per qualsevol infracció de la present ordenança. Si és temeràriament
injustificada la denúncia, les despeses que origini la inspecció aniran a càrrec de
la persona denunciant.
Secció 2ª.- Infraccions i sancions.
Art. 40.- Les infraccions dels preceptes d’aquesta ordenança seran
sancionades per la Batlia a proposta del negociat de multes. Les sancions
aplicades a aquestes infraccions seran entre 5.000 i 50.000 pessetes segons el
precepte vulnerat; en l’aplicació de les sancions es tendrà en compte el grau de
culpabilitat, l’entitat de la falta comesa, la perillositat o impacte ambiental,
reincidència, intencionalitat i altres circumstàncies pal·liants o agreujants que es
puguin presentar.
Art. 41.- Aplicació de les sancions als preceptes vulnerats.
a) Per vulnerar l’art. 7, multa de 5.000 a 10.000 pessetes.
b) Per vulnerar l’art. 8, multa de 5.000 a 20.000 pessetes.
c) Per vulnerar l’art. 9, multa de 5.000 a 10.000 pessetes.
d) Per vulnerar l’art. 10, multa de 5.000 a 10.000 pessetes.
e) Per vulnerar l’art. 11, multa de 5.000 a 25.000 pessetes.
f) Per vulnerar l’art. 12, multa de 5.000 a 25.000 pessetes.
g) Per vulnerar l’art. 13, multa de 5.000 a 25.000 pessetes.
h) Per vulnerar l’art. 14, multa de 5.000 a 25.000 pessetes.
i) Per vulnerar l’art. 15, multa de 5.000 a 15.000 pessetes.
j) Per vulnerar l’art. 16, multa de 5.000 a 25.000 pessetes.
k) Per vulnerar l’art. 17, multa de 5.000 a 15.000 pessetes.
l) Per vulnerar l’art. 20, multa de 5.000 a 10.000 pessetes.
m) Per vulnerar l’art. 21, multa de 5.000 a 25.000 pessetes.
n) Per vulnerar l’art. 22, multa de 10.000 a 50.000 pessetes.
o) Per vulnerar l’art. 23, multa de 5.000 a 25.000 pessetes.
p) Per vulnerar l’art. 24, multa de 5.000 a 25.000 pessetes.
q) Per vulnerar l’art. 25, multa de 10.000 a 50.000 pessetes.
r) Per vulnerar l’art. 27, multa de 10.000 a 30.000 pessetes.
s) Per vulnerar l’art. 28 a, b, c, d, multa de 5.000 a 30.000 pessetes.
t) Per vulnerar l’art. 29, multa de 25.000 a 50.000 pessetes.
u) Per vulnerar l’art. 30, multa de 5.000 a 25.000 pessetes.
v) Per vulnerar l’art. 31, multa de 25.000 a 50.000 pessetes.
w) Per vulnerar l’art. 32, multa de 40.000 a 50.000 pessetes.
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x) Per vulnerar l’art. 35, multa de 5.000 a 25.000 pessetes.
Art. 42.- Adopció de mesures provisionals.
A més de les sancions pecuniàries indicades a l’art. anterior, quan s’hagi
iniciat un procediment sancionador la Corporació podrà adoptar i exigir alguna
o algunes de les següents mesures provisionals:
a) mesures de correcció, seguretat o control que impedeixin la continuïtat
de la producció del dany.
b) precinte d’aparells, equips o vehicles.
c) clausura temporal, parcial o total de l’establiment.
d) suspensió temporal de l’autorització per a l’exercici de l’activitat per
part de l’empresa o particular.
Art. 43.- Procediment
1 No es pot adoptar cap mesura provisional sense la diligència d’audiència
prèvia als interessats, llevat que hi hagi raons d’urgència que aconsellin la seva
adopció immediata basades en la producció d’un dany greu per a la salut humana
o el medi ambient, o en el cas de l’exercici d’una activitat regulada a aquesta Llei
sense la preceptiva autorització o amb aquesta caducada o suspesa, per aquesta
raó la mesura provisional imposada s’haurà de revisar o confirmar després de
l’audiència als interessats.
A la diligència d’audiència prevista en aquest apartat es donarà a les
persones interessades un termini màxim de quinze dies per tal que puguin
presentar les al·legacions, documents o informacions que creguin convenients.
2 Les mesures provisionals descrites en el present capítol són independents
de les resolucions que sobre la sol·licitud d’adopció de mesures provisionals
puguin adoptar els Jutges dels ordres civil o penal com a conseqüència de
l’exercici d’accions de responsabilitat per persones legítimes.
Disposicions finals.
Primera.- Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent a la seva
publicació en el B.O.I.B.
Segona.- Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang
que regulin matèries contingudes en la present Ordenança, en el cas que s’oposin
o contradiguin el contingut d’aquesta.
Pollença, 6 de febrer de 2001
La Batlessa-Presidenta de la Corporació
Sgt. M. Francisca Ramon Pérez de Rada
— o —-

Ajuntament de Sant Joan
Núm. 23345
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el passat dia 16,
per unanimitat i amb el requisit de la majoria absoluta, va aprovar l’augment de
la Tarifa de la Taxa per Tractament i eliminació de residus sòlids urbans per a
2002.

Ajuntament de Sóller
Núm. 23402
Aprovat per aquest Ajuntament, a la sessió que va tenir lloc el dia 9 de
novembre de 2001, el «Padró corresponent al subministrament d’aigua potable,
de la taxa de clavegueram i del Cànon d’aigües del Govern Balear» corresponent
al tercer Trimestre de 2001, queda exposat al públic a efectes de reclamació, per
un termini de quinze dies, a comptar de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Cas de no produir-se reclamacions es consideraran definitivament aprovats,
essent el període de cobrament el de dos mesos a comptar de la data de publicació.
Sóller, 9 de novembre de 2001
EL BATLE,
— o —-

Ajuntament de Son Servera
Núm. 23284
Sr. Antonio Oliver Salas, Batle President de l’Ajuntament de Son Servera,
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Davant la necessitat urgent de cobrir el lloc de feina d’Interventor d’aquest
Ajuntament, vacant des de la renúncia de l’interventor provisional D. Antoni
Serra Puig.
Atès que dit lloc de feina està reservat a funcionaris amb Habilitació
Nacional, i donat que no ha estat possible cobrirlo per funcionaris d’aquesta
categoria.
Vist l’establert a l’article 33 del R.D. 1732/1994, de 29 de juliol, de
“Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter Nacional”, i una vegada ofert dit lloc de feina
a tots els funcionaris de l’Escala d’Administració General d’aquest Ajuntament,
i vist que únicament ha manifestat el seu interès el funcionari D. Bernat Pascual
Riera.
Resolc:
Nomenar a D. Bernat Pascual Riera, amb D.N.I. nº 18.216.314, Interventor
accidental d’aquest Ajuntament, fins que dit lloc de feina sigui cobert, d’acord
l’establert en el R.D. 1732/1994.
Las retribucions a percebre per dit funcionari seran les seves d’auxiliar
administratiu més la diferència de les complimentàries dels complements de destí
i específic del lloc de feina d’interventor.
Notifiquis a l’interessat i a la Conselleria de Presidència del Govern Balear.
Son Servera, 16 de novembre de 2001.
El Batle.- Sgt. Sr. Antonio Oliver. Davant mi; el Secretari.- Sgt. Antoni
Gual
— o —-

L’expedient s’exposa a informació pública, en la Secretaria Municipal, per
termini de trenta dies a efectes de reclamacions.
Cas que no es presenti cap reclamació, l’acord provisional adoptat quedarà
elevat a definitiu, sense necessitat de nou acord, com estableix, l’article 17.3 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Sant Joan, 17 de novembre de 2001.
El Batle.- Sgt.: Gabriel Mora Mas.
— o —-

Ajuntament de Ses Salines
Núm. 23335
Rectificación de Errores
Observado error en las Bases para cubrir en propiedad una plaza de
Administración General, publicadas en el BOIB nº 132 de fecha 3-11-2001, se
corrige dicho error en el siguiente sentido:
- En la Base Primera, donde dice “Grupo: D. número de plazas: Una”, debe
decir “Grupo: C, número de plazas: Una”.
Ses Salines a 16 de noviembre de 2.001.
El Alcalde-Presidente.- Fdº.: Juan Burguera Bonet
— o —-

Ajuntament de Maó
Núm. 23409
ORDENANÇA FISCAL Núm. 2
Aplicació pressupostària : 113.00
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST MUNICIPAL
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1.
1. L’impost s’exigirà d’acord amb les següents tarifes:
A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins 11’99 cavalls fiscals
De 12 fins 15’99 cavalls fiscals
De 16 fins 19’99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant

euros
19,08
51,49
108,71
135,42
169,25

B) Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

121,56
173,12
216,39

C) Camiones
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

61,71
121,56

