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Article 5: Meritació, normes de gestió i pagament.
1. La taxa es meritarà en el moment en que s’iniciï la prestació del servei.
2. El pagament de la taxa es realitzarà durant els cinquè primers dies de cada
mes, d’utilitzar el servei.
Sense perjudici del que estableix als apartats anteriors, les quotes a satisfer
pels residents, experimentaran, anualment, les variacions que sofreixi l’índex del
cost de vida, segons l’assenyalat per l’Institut Nacional d’Estadística, o organismes
que el substitueixin, per a les Illes Balears.
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rebuts municipals a qualsevol entitat bancària o caixa d’estalvis, com disposa
l’article 90 del R.G.R.
Transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari, els deutes s’exigiran
i acreditaran per via de constrenyiment, el seu recàrrec del 20 per 100, els
interessos de demora i les costes que es produexin.
El que, amb el vist i plau del Sr. Batle-President, es fa públic pel general
coneixement amb compliment del disposat a l’article 88.1 i 2 del R.G.R.
Manacor, 26 de març de 2002.
Vist-i-plau
El Batle.- El Tresorer, (ilegibles).

La quota serà actualitzada el mes de gener de cada any aplicant sobre la
quota que es satisfaci les variacions experimentades durant l’any natural anterior.

— o —-

Ajuntament de Marratxí
Article 6é.- Exempcions i Bonificacions.
1. L’Ajuntament, podrà fixar algun tipus de bonificació o benefici per
raons socio - econòmiques, i sempre previ acord de la Comissió de Govern, i
informe de l’Àrea de Serveis Socials.
2. En cap cas, podran acollir-se a les places gratuïtes o ajudes, les persones
que tinguin patrimoni o tinguin ingressos superiors als barems establerts, així
com els que tinguin parents en primer grau amb capacitat econòmica suficient per
fer front als costos de la quota mensual.
Article 7é.- Infraccions i Sancions.
En tot quant faci referència a la qualificació d’infraccions tributàries, i
també sobre les sancions que els corresponguin a aquestes en cada cas, hom
s’avindrà allò que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Disposició Final
La present Ordenança, que va quedar aprovada definitivament en data ....
dos mil dos, entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, i es començarà a aplicar des de el dia 04-02-2002, i romandrà en vigor
fins que es modifiqui o derogui expressament. Lloseta a 11 de febrer de 2002.El Secretari-Interventor”.
Lloseta, a 16 d’abril de 2002.
El Batlle.- Signat: Bernat Coll Ramon
— o —-

Ajuntament de Manacor
Núm. 8319
Miquel Cardell Colom, Tresorer, Cap del Servei de Recaptació d’aquest
Ajuntament, fa saber:
Que durant els dies hàbils compresos entre el dia 4 de maig i 5 de juliol
ambdós inclosos, de l’any 2002, estaran al cobrament, en període voluntari, els
rebuts del present exercici corresponent als padrons següents:
Impost sobre vehicles de tracció mecànica i Taxa sobre servei d’Auto-taxi
Els contribuents afectats podran realitzar el pagament dels seus deutes
tributaris a les entitats financeres següents:
Banca March
BBVA
Banco de Crédito Balear
Banco Sabadell
Sa Nostra
Banco Santander Central Hispano
La Caixa
Banca Catalana
Bankinter
Banco Atlántico
Caixa Rural
Caixa Pollença Colonya
prèvia presentació pels interessats dels documents cobratoris per a la seva
validació, dins el termini assenyalat.
Al mateix temps es recorda que, per a més comoditat, podeu domiciliar els

Núm. 8169
Exp: 169/01
Com a conseqüència de l’expedient incoat en aquest Negociat per suposada
infracció mediambiental, a l’interessada Sra. Francisca Tauler Bibiloni i al haver
intentat la notificació sense resultat positiu, per la present notificació del tràmit
d’audiència es notifica a l’interessada Sra. Francisca Tauler Bibiloni de conformitat
amb el que es disposa a l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, l’escrit de data 28 de febrer de 2002, que transcrit diu: “El Sr. Batle, amb
data 18 de gener de 2002, ha dictat la següent providència: “Rebut l’informe del
Tècnic de Medi Ambient, posant de relleu la greu deficiència que presenta el solar
municipal ubicat al carrer Cosconar, 25 d’Es Pont d’Inca Nou per la presència de
gran quantitat de restes de runes, males herbes, restes de podes i material d’obra.
A més el solar es troba sense cap tipus de tancament, propietat de la Sra. Francisca
Tauler Bibiloni, en base en el preceptuat a l’article 84 de la Llei de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú 30/
1992, de 26 de novembre, posis l’expedient de manifest a l’interessada Sra.
Francisca Tauler Bibiloni en tràmit d’audiència per que en el plaç de quinze dies
alegui i presenti els documents i justificacions que estimi pertinents a l’àrea de
Medi Ambient al c. Cabana, 57 de Sa Cabana”.
El que vos notific, significant-vos que durant el plaç de quinze dies,
comptats a partir del següent al del rebut d’aquesta comunicació, podrà examinar
l’expedient a l’Area de Medi Ambient al c. Cabana, 57 i formular les al·legacions
i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.
La present providència, com acte de tràmit, no admet cap recurs.
Vos prec es digni signar, en senyal de notificat, el duplicat de la present
notificació. Marratxí, 26 de febrer de 2002”
Marratxí, 16 d’abril de 2002
El Batle.- Miquel Coll i Canyelles
— o —-

Ajuntament de Pollença
Núm. 8297
Aprovada definitivament del Ple de la Corporació en sessió de 12 d’abril
de 2002, l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública, es fa pública
als efectes corresponents.
Ordenança Municipal de l’Ajuntament de Pollença Reguladora de l’ús de
la Via Pública.
Capítol I.- Disposicions Generals
Art. 1.- La present Ordenança té per objecte la regulació de l’ús de la via
pública al terme municipal de Pollença.
Art. 2.- Es considera ús de la via pública qualsevol classe d’aprofitament
del sòl i del subsòl del domini públic o volada sobre aquest que faci qualsevol
persona física o jurídica, de forma temporal, per un motiu o objecte definit i
delimitat.
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si s’ escau, siguin procedents.
Art. 3.- L’ús comú general de la via pública s’ exercirà lliurament d’ acord
amb les seves característiques, els actes d’ afectació i l’ obertura a l’ ús públic.
L’ús comú especial es subjecte a llicència municipal prèvia, d’ acord amb aquesta
ordenança. L’us privatiu i l’ ús anormal hauran de ser objecte de concessió
administrativa.
Art. 4.- En l’exercici de l’ocupació de la via pública, queda prohibit:
a) L’ús d’animals com a objecte de reclam o complement de l’activitat
autoritzada.
b) L’ús de la persona humana com a suport material del missatge publicitari,
de forma que atempti contra la seva dignitat o vulneri drets constitucionals.
c) Anunciar cridant les mercaderies o els serveis i adreçar-se als vianants
obstaculitzant la lliure circulació per la via pública o exigint la seva atenció.
d) Situar mercaderies de qualsevol casta directament sobre el paviment.
e) Exposar i/o vendre productes alimentaris que no es conservin tècnicament
aïllats de l’acció directa del medi ambient o que no compleixin tots els requisits
exigits per la reglamentació alimentària.
f) Excedir-se en la superfície ocupada o en el nombre d’elements situats,
respecte d’allò autoritzat.
g) Realitzar qualsevol manifestació o activitat que pugui molestar o ferir
la sensibilitat dels vianants o usuaris.
h) La venda ambulant, exceptuant els dies de mercat i altres dades
excepcionals en que ho aprovi la Comissió de Govern.
Art. 5.- El tipus de mobiliari utilitzat haurà d’estar subjecte a allò que
estableixin els acords de la Comissió de Govern per a cada una de les zones.
Capítol II.- De L’ús Comú Especial.
Art. 6 .- Es podrà autoritzar l’ocupació de la via pública amb taules i cadires
als establiments de restauració que disposin de llicència de funcionament i que
disposin d’espai suficient davant la seva façana. Es tendrà en compte la densitat
de trànsit de vianants i altres circumstàncies del lloc i ambientals i, en tot cas,
l’espai haurà de reunir les següents condicions:
a) Que no sigui calçada amb trànsit de vehicles. Els llocs reservats per a
l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules i cadires
quan hi hagi un informe previ favorable de la policia local.
b) Que l’ocupació amb taules i cadires no dificulti l´ús del mobiliari urbà
instal·lat per l’Ajuntament i que n’estigui, almenys, a un metre de distància
(bancs, papereres…).
c) Que l’espai ocupat no dificulti l’accés ni l’ús dels passos de vianants, de
les parades de transports públics, dels accessos a edificis o locals comercials i
dels guals permanents.
d) Que l’espai disponible sigui suficientment ampli per permetre la
col·locació de taules i cadires i que una vegada en ús, quedi un espai per a la
circulació de vianants no inferior a 1,50 m sense cap obstacle.
Art. 7.- També es considera ús comú especial la instal·lació a la via pública
dels elements que s’indiquen a continuació, llevat que l’espai que ocupin no sigui
superior als 30 cm des de la línia de façana:
a) Instal·lació de vitrines o mostradors.
b) Col·locació de jardineres, cossiols i altres objectes decoratius o de
reclam.
c) Col·locació de mostradors o màquines destinades a la venda de gelats,
refrescs i similars, etc.
d) Col·locació de mostradors de bars, cafès i establiments similars a la via
pública, que permetin directament l’expedició de consumicions al públic.
e) Instal·lació de taquilles expenedores de bitllets per a espectacles.
Malgrat que l’ocupació de l’espai no superior a 30 cm de la línia de façana
no estigui subjecta a llicència, el Batle podrà ordenar la retirada dels elements
situats en aquest espai de 30 cm per motius estètics o urbanístics i quan dificultin
la normal circulació rodada o de vianants, o per altres necessitats de l’Ajuntament,
que estiguin motivades; aquests aprofitaments determinaran els drets i taxes que,

Art. 8.- L’ús de contenidors, sacs, bastides i altres elements d’obra, estarà
subjecte a les següents condicions:
a) Cada contenidor o sac durà imprès el nom i senyes de l’empresa titular
del servei. Els contenidors, a més, duran imprès en lloc fàcilment visible el seu
número de sèrie.
b) En vies insuficientment il·luminades o quan sigui necessari segons les
característiques del lloc, de nit es posaran senyals lluminosos per indicar la seva
presència.
c) Se senyalitzarà cada banda dels cantons dels contenidors amb elements
reflectors vermells d’unes mides no inferiors de 10x5 cm.
d) S’haurà de tenir cura de la neteja, conservació i pintura, que preferiblement
serà de colors clars per fer-los més visibles de nit, o en tot cas, a la part superior,
hi haurà una franja de color blanc d’una amplària mínima de 10 cm.
e) Sempre que sigui possible, es col·locaran dins zones d’ endinsada,
privades o tancades. Quan no hi hagi aquesta possibilitat, els contenidors es
col·locaran a la zona d’aparcament de vehicles, sense sobresortir-ne; quan no
sigui possible per no haver-n’hi, excepcionalment i pel menor termini possible,
es podran col·locar a la zona de trànsit de vianants mentre no l’interrompi. Els
sacs també es podran col·locar a les voravies de manera que no impedeixin el
trànsit de vianants. En cap cas podrà obstaculitzar-se el trànsit rodat.
f) Es prendran les mesures necessàries per no deteriorar el paviment,
especialment si és de característiques singulars; en aquest cas es col·locaran
proteccions adequades davall els contenidors, sacs, bastides… de fusta, goma,
plàstic o un altre material apropiat.
g) Els sacs i els contenidors no es podran col·locar a menys de 10 m de les
cantonades, després de corbes o llocs de mala visibilitat, damunt tapes d’arquetes
de registre de serveis públics, en la perpendicular dels passos de vianants, davant
d’entrades de cotxeres o edificis quan produeixin perjudicis a tercers, en llocs que
obstaculitzin la lliure circulació de vehicles o de vianants i a carreteres o altres
vies públiques on puguin constituir un perill per a la circulació.
h) Durant la seva permanència i durant el seu trasllat, es prendran les
mesures oportunes per no embrutar la via pública i en tot cas, una vegada retirats,
es deixarà la zona que ocupava en el mateix estat en què estava abans.
i) Excepte en casos de retirada de runes o deixalles com a conseqüència
d’obres, neteges o altres activitats puntuals de duració determinada, els contenidors
o sacs no podran romandre a la via pública més de quatre dies.
j) Es retiraran el més aviat possible un cop complida la seva funció. Una
vegada plens no podran estar més de 24 hores a la via pública.
k) Per raons sanitàries, per evitar l’impacte ambiental i que s’hi dipositin
bosses de fems i altres deixalles, el contenidors hauran d’estar coberts amb una
lona o altre element i els sacs es tancaran fermant les cintes, durant el major temps
possible i singularment quan finalitzi la jornada laboral.
I) No es podran omplir més enllà d’un volum que pugui vessar el seu
contingut, ni dipositar-hi objectes que sobresurtin.
m) Per raons d’interès públic o causa justificada, es podrà ordenar la
retirada o desplaçament d’un determinat contenidor, sac o altre element de les
obres sense dret a indemnització.
n) A més de la present, s’hauran d’obtenir les llicències que siguin
necessàries segons l’activitat que es realitzi.
o) L’empresa propietària de l’element assumirà qualsevol tipus de
responsabilitat que es pugui derivar de la llicència; per tal cosa, en el seu cas,
contractarà l’oportuna assegurança de responsabilitat civil.
p) Tot això regirà sense perjudici del compliment de les normes de
seguretat que venguin imposades per una normativa reguladora.
Art. 9.- L’ocupació de la via pública per càrrega i descàrrega que ocasioni
el tancament de la via per les característiques de la càrrega, necessitarà també la
llicència municipal prèvia i el pagament de la taxa corresponent. La llicència
s’haurà de sol·licitar amb una antelació mínima de vuit dies respecte a la data
d’ocupació.
Art. 10.- Qualsevol acte no regulat en aquest capítol que, d’acord amb la
normativa general d’aplicació, tengui la consideració d’ús comú especial de la
via pública, estarà també subjecte a llicència municipal.
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Capítol III.- De Les Llicències
Art. 11.- Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires
als establiments de restauració estaran subjectes als següents requisits i condicions:
1.- L’antelació mínima per presentar les sol·licituds de llicència respecte
de les dates d’ocupació, serà de dos mesos la primera vegada o quan hi hagi
alguna modificació i d’un mes per a les renovacions sense variacions.
2.- Els establiments de nova instal·lació podran sol·licitar la llicència en la
data de l’obertura, sempre que tenguin la llicència d’activitat o els pertinents
permisos en regla.
3.- La duració màxima de les llicències serà d’un any natural i finalitzaran
dia 31 de desembre.
4.- Juntament amb la sol·licitud de llicència s’haurà de presentar la següent
documentació:
a) Llicència municipal de funcionament de l’activitat.
b) Plànol de situació de l’establiment de restauració.
c) Plànol a escala i acotat que assenyali de forma precisa les característiques
de la zona: amplada de la voravia, elements del mobiliari urbà que es trobin en
aquest espai (carangoles d’arbres, fanals, senyals de trànsit, papereres, passos de
vianants, rampes per a discapacitats…). S’indicarà la superfície que es vol
ocupar i els elements que es pretenen situar grafiats en estat d’ús, i s’especificaran
les característiques i el nombre, com també el pas lliure que una vegada col·locats
quedarà per al trànsit de vianants.
Es podrà exigir l’aportació d’una fotografia de l’estat actual de la zona
d’ocupació.
5.- No es concedirà llicència d’ocupació als titulars de locals que no
estiguin al corrent del pagament de les corresponents taxes i imposts municipals
referits al citat local.
6.- Perquè la llicència d’ocupació pugui ésser concedida, el titular haurà de
complir les següents condicions:
a) Aquells establiments que tenguin autoritzades un màxim de 30 places a
l’interior, podran obtenir també com a màxim el mateix nombre de places a
l’exterior. Els establiments que tenguin autoritzades des de 31 fins a 50 places a
l’interior, podran tenir a l’exterior una ocupació màxima del 80% de les places
autoritzades a l’interior. En el cas dels establiments que superin les 50 places
autoritzades, el nombre de taules i cadires col·locades a la via pública no podrà
excedir del 60% de les autoritzades per a l’interior. El còmput es realitzarà de
forma progressiva.
Aquests percentatges d’ocupació podran ésser augmentats fins a un 50%
sobre el tant per cent corresponent, d’acord amb la disponibilitat d’espai públic
exterior. En tot cas, la decisió final sempre serà la de l’Ajuntament.
b) En horari nocturn, es podran deixar els elements objecte de la concessió
a la via pública, si bé s’hauran de retirar en casos puntuals quan així s’ordeni per
Batlia. També s’hauran de retirar sempre que no es desenvolupi l’activitat del
local en un temps superior a 8 dies. L’Ajuntament no es fa responsable dels
possibles danys ocasionats als distints elements d’ocupació de la via pública.
c) La llicència que acredita el dret a l’ocupació es col·locarà emmarcada a
un lloc visible per a coneixement general i estarà a disposició dels agents de
l’autoritat o funcionaris municipals competents. També estarà a disposició de les
autoritats municipals una còpia del plànol presentat a l’hora de sol·licitar la
llicència.
d) L’exercici de la llicència queda condicionat al pagament de les taxes
municipals aplicables segons les ordenances fiscals, que s’haurà d’efectuar
mitjançant autoliquidació en sol·licitar la llicència.
e) La Batlia podrà modificar o suspendre temporalment l’exercici de la
llicència per raons d’interès públic (actes públics, obres…) o per altres causes
justificades. Això no implicarà dret a indemnització o compensació, excepte la
devolució de la part corresponent de la taxa ingressada quan el temps de
suspensió sigui igual o superior a la meitat del temps pel qual s’ha concedit la
llicència.
f) La llicència serà exercida pel titular o persona legalment autoritzada. Si
es produeix cessió o traspàs, aquest haurà d’ésser reconegut expressament per
la Batlia. En tot cas, la llicència d’instal·lació i/o funcionament de l’activitat i la
d’ocupació de la via pública per extensió d’aquella hauran de tenir el mateix
titular.
g) Als espais públics no es podran efectuar instal·lacions fixes (tendals,
mampares, tancaments,…) ni tampoc tancaments amb cap tipus de mobiliari
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(mampares, jardineres, cortines…) que impedeixin l’accés de vianants i puguin
representar un ús privatiu dels béns de domini públic.
h) Si el mateix terreny té més d’un sol·licitant, la Comissió de Govern
decidirà la part que ha d’ocupar cada un, tenint en compte la proximitat de
l’establiment de cada peticionari, la restricció que suposi a l’ús públic i altres
circumstàncies que es considerin d’interès. En aquest cas, s’intentarà donar
preferència als establiments als quals correspongui la façana.
i) El titular de la llicència està obligat a mantenir en tot moment la zona
ocupada en bon estat de neteja i salubritat, com també facilitar les tasques dels
serveis municipals. En tot cas, s’haurà de complir el que estableix l’Ordenança
Municipal Reguladora de la Neteja de les Vies Públiques.
j) El personal adscrit a l’exercici de l’activitat ha de cuidar la seva higiene,
vestimenta i normes d’urbanitat.
k) En cas de produir-se danys en els béns de domini públic o a tercers,
derivats de l’ocupació a què correspon la llicència, les reparacions aniran a
compte del titular o bé haurà de rescabalar l’Ajuntament pels perjudicis causats,
i també assumir qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de la
referida ocupació.
l) En finalitzar el termini de la llicència s’ha de deixar lliure la part de la
via o espai públic ocupat a plena satisfacció municipal.
m) Respecte de la col·locació, conservació i decòrum de l’espai de la via
pública, s’observaran les indicacions que formulin l’autoritat municipal o els
funcionaris que en depenguin. Es podran modificar les circumstàncies de la
llicència en cas de contingències extraordinàries.
n) En cap cas no es podran col·locar objectes fora dels límits autoritzats per
la llicència. Si això succeeix, aquests objectes es consideraran com a abandonats
a la via pública i seran retirats pels agents d’aquest Ajuntament i traslladats als
magatzems municipals. Els propietaris els podran retirar dels magatzems si
prèviament han presentat el rebut d’haver fet efectives les despeses del trasllat,
drets de custòdia i sancions corresponents.
o) Qualsevol tipus de publicitat que es pugui derivar dels elements que
ocupin la via pública, haurà de cotitzar independentment d’acord amb les
corresponents tarifes de publicitat.
7.- Els serveis municipals faran un senyal sobre el terreny per marcar la
zona autoritzada a la corresponent llicència d’ocupació.
Art. 12.- Per a l’obtenció de les corresponents llicències d’ocupació de la
via pública amb contenidors, sacs o altres elements d’obra, les peticions s’han de
sol·licitar amb una antelació superior als quinze dies respecte a la data d’ocupació
prevista. Per raons d’agilitat administrativa, les empreses afectades podran
subscriure un conveni amb l’Ajuntament per concertar l’ingrés de la taxa per
l’ocupació de la via pública i obtenir l’autorització corresponent.
Les empreses explotadores dels dits serveis hauran de facilitar a
l’administració i especialment a la Policia Local, telèfons de contacte permanent
per casos d’emergència o per si és necessària la retirada o desplaçament urgent
d’un contenidor fora de l’horari comercial.
Només es permetrà la instal·lació de contenidors, sacs o altres elements
d’obra quan es disposi de llicència d’obres.
Art. 13.- En la resta de supòsits d’ ús comú especial, les llicències s’
atorgaran d’ acord amb el disposat en la legislació pròpia del règim local.
Capítol IV.- Règim Sancionador
Art. 14.- La potestat inspectora de les activitats subjectes a la present
ordenança correspon al Batle i a qui delegui.
Art. 15.- Seran responsables del compliment de les condicions de les
llicències per ocupació de la via pública:
a) El titular de l’activitat a qui es doni llicència d’extensió de l’activitat
(ocupació amb taules i cadires).
b) El titular de la llicència per ocupació amb contenidors, sacs i altres
elements d’obra i les empreses constructores en els casos d’incompliment de les
condicions d’ocupació amb contenidors i sacs.
c) El titular de la llicència en els demés supòsits.
Art. 16.- Les infraccions assenyalades en aquesta ordenança es graduen en
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lleus, greus i molt greus.
1.- Són infraccions lleus:
a) Situar mercaderies de qualsevol tipus directament damunt el paviment.
b) No disposar en lloc visible la llicència d’ocupació.
c) Instal·lar tendals, mampares o tanques que pertorbin la circulació de
vianants.
d) La manca d’identificació de l’empresa titular del servei en els sacs i
contenidors.
2.- Són infraccions greus:
a) L’incompliment de les condicions de la llicència d’ocupació.
b) Exposar o vendre productes alimentaris que no es conservin aïllats de
l’acció directa del medi ambient.
c) La manca d’elements reflectants en els sacs i contenidors.
d) El dipòsit a la via pública d’objectes, escombraries, materials o vehicles
que obstaculitzin la circulació dels vianants o de vehicles.
3.- Són infraccions molt greus:
a) Ocupar la via pública sense llicència quan aquesta sigui preceptiva.
b) La falsedat en qualsevol de les dades aportades amb la sol·licitud de
llicència
c) Excedir-se en la superfície d’ocupació o en el nombre d’elements
autoritzats
d) Excedir-se de l’horari autoritzat per a l’ocupació.
e) Incomplir els Decrets de Batlia que, en ús de les seves atribucions,
adoptin mesures d’urgència o d’interès general en matèria d’ocupació de la via
pública.
Art. 17.- Les infraccions podran ser sancionades per via administrativa en
funció de l’existència d’intencionalitat o reiteració i la naturalesa dels perjudicis
causats d’acord amb la graduació següent:
a) Infraccions lleus, amb multa de trenta (30) a cent cinquanta (150) Euros/
dia.
b) Infraccions greus, amb multa de cent cinquanta-un (151) a tres-cents
(300) Euros/dia.
c) Infraccions molt greus, amb multa de tres-cents-un (301) a sis-cents
(600) Euros/ dia.
La comissió dins el mateix any natural de tres infraccions de les tipificades
en aquest article, es sancionarà també amb la revocació de la llicència en vigor
i la prohibició de obtenir-la per l’ any natural següent al de dita revocació.
Art. 18.- El Batle ordenarà com a mesura cautelar, que no tindrà caràcter
de sanció, la retirada dels objectes que ocupin la via pública sense la preceptiva
llicència o incomplint les condicions de la llicència atorgada.
Art. 19.- L’ òrgan competent per imposar les sancions per infraccions d’
aquesta Ordenança és el Batle, o la Comissió de Govern, per delegació d’ aquest.
Pollença, 12 d’abril de 2002.
La Batlessa.- M. Francisca Ramon Pérez de Rada.
— o —-

Ajuntament de Son Servera
Núm. 8206
Anunci per a la licitació del contracte d’obres de prolongació de carrer
Davant s’Hort fins a l’avinguda Mangòlia mitjançant concurs amb procediment
obert.
1.- Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Son Servera.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General.
c) Número d’expedient:
2.- Objecte del contracte.
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a) Descripció de l’objecte: Prolongació de carrer Davant s’Hort fins a
l’avinguda Magnòlia.
b) LLoc d’execució: Cala Millor - Son Servera.
c) Termini d’execució (mesos): tres mesos.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4.- Pressupost base de licitació.
Import total: 104.740,95 Euros IVA inclòs.
5.- Garanties.
a) Provisional: 2.94,82 Euros.
b) Definitiva: 4.189,64 Euros.
6.- Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Son Servera.
b) Domicili: Plaça Sant Ignasi 1.
c) Localitat i Codi postal: Son Servera 07550
d) Telèfon: 56 70 02
d) Telefax: 56 81 01
e) Data límit d’obtenció de documentació i informació: 27è dia natural
següent al de publicació d’aquest anunci de licitació en el BOIB, o del primer dia
feiner següent, si l’indicat fos dissabte o festiu.
7.- Requisits específics del contractista.
a) Classificació grup G, subgrup 6, categoria d.
8.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: El termini de presentació de les proposicions
acabarà a les 14 hores del 27è dia natural següent al de publicació d’aquest anunci
de licitació en el BOIB, o del primer dia feiner següent, si l’indicat fos dissabte
o festiu.
b) Documentació a presentar: A les proposicions, s’hi han d’adjuntar
obligatòriament els documents següents:
Sobre A: Proposició econòmica.
El licitador està obligat a presentar en sobre tancat una oferta econòmica
en base al pressupost contingut a la clàusula segona dels plecs.
Sobre B: Documentació administrativa.
Es presentarà tancat i contendrà la següent documentació:
1.- Personalitat de l’empresari.- Si l’empresa fos persona jurídica presentarà
Escritpura de constitució o de modificació, en el seu cas, degudament inscrita al
Registre Mercantil i CIF.
Pels empresaris individuals serà obligatòria la presentació del DNI i NIF,
o els que, en el seu cas, els substitueixi reglamentàriament.
2.- Representació.- Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de
societat o persona jurídica: Document fefaent que acrediti que el firmant de la
proposició econòmica té apoderament bastant per comparèixer davant la
Corporació i contractar amb ella en nom i representació de la persona o entitat
de la que es tracti.
3.- Testimonio judicial, administratiu, notarial o d’altre organisme qualificat,
segons els casos de l’article 20 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que
acrediti que l’empresa no està sotmesa a prohibició de contractar.
Quan aquests documents no puguin ser expedits per l’autoritat competent,
podran ser substituïts per una declaració expressa responsable del contractista,
atorgada davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la CAIB,
una altra autoritat administrativa, notari o organisme professional qualificat.
4.- Certificació acreditativa de que l’empresa licitadora es troba al corrent
en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, pel que fa al personal que
treballi al seu servei.
5.- Certificació que acrediti estar al corrent, en data de la licitació, en el
pagament de l’impost sobre activitats econòmiques.
6.- Resguard acreditatiu d’haver constituït la Garantia Provisional a favor
de la Corporació equivalent del tipus de licitació conforme al model normalitzat.
7.- Classificació com a contractista del grup G, subgrup 6 i categoria d.
8.- Per a empresaris no espanyols dels Estats membres de la Comunitat

