
efectes que la Llei estableix. 

“Isabel Riera Sansó, Tècnica de Medi Ambient, Instructora de l’expedient
000026/2009-Medambsancio Servei de Medi Ambient. Ajuntament de Son
Servera.

Atesa la denúncia interposada pel Seprona (Direcció General de la
Guardia Civil) el 27 de juliol de 2009 contra el Sr. Eduardo Sánchez Moreno,
amb DNI núm. 43006231A, per abocament o eliminació incontrolada de residus
urbans a la parcel·la 9 del polígon 1 del municipi de Son Servera.

Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Son
Servera de 8 de setembre de 2009.

Atès el decret núm. 1085/2009 d’inici de l’expedient sancionador núm.
000026/2009-Medambsancio i notificat en data 17 de setembre de 2009.

Atès que es constata en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament que, fins a la data d’avui, no s’ha presentat cap tipus d’al•legació
per part de l’interessat.

Atès que l’article 12.2 de la llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus esta-
bleix que queda prohibit l’abandonament, vessament o eliminació incontrolada
de residus en tot el territori nacional i tota mescla o dilució de residus que difi-
culti la seva gestió.

Atès que d’acord amb l’article 34.3.b) de la llei 10/1998, de 21 d’abril, de
residus, l’abandonament, vessament o eliminació incontrolat de qualsevol tipus
de residu no perillós sense que s’hagi produït un dany o deteriorament greu per
al medi ambient o s’hagi posat en perill greu la salut de les persones, té la con-
sideració d’infracció greu.

Atès que d’acord amb l’article 37.2 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de
residus, en el supòsit regulat a l’article 34.3.b) quan es tracti de residus urbans,
la potestat sancionadora correspon als batlles.

I, d’acord amb el que disposa l’article 13 del Reglament del procediment
per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, és for-
mula la següent,

Proposta de resolució
Primer. Imposar al Sr. Sánchez Moreno, amb DNI núm. 43006231A, una

sanció de 601,02 euros per abocament o eliminació incontrolada de residus a la
parcel·la 9 del polígon 1 de Son Servera, fet que té la consideració d’infracció
administrativa greu d’acord amb l’article 34.3.b) de la Llei 10/1998, de 21 d’a-
bril, de residus. Aquesta quantia és la mínima que estableix la Llei 10/1998, de
21 d’abril, de residus, contra el Sr. Eduardo Sánchez Moreno, amb DNI
43006231A per a les infraccions greus.

Segon. Apercebre que d’acord amb l’article 36 de la Llei 10/1998, sense
perjudici de la sanció penal o administrativa que s’imposi, els infractors estaran
obligats a la reposició de les coses al ser i estat anteriors a la infracció comesa,
en la forma i condicions fixades per l’òrgan que hagi imposat la sanció. Si els
infractors no procedissin a la reposició o restauració, els òrgans competents
podran acordar la imposició de multes coercitives.

Tercer. Informar a l’interessat que pot reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i, si procedeix, efectuar el pagament de la sanció pecuniària que
correspongui.

Quart. Concedir a l’interessat, de conformitat amb l’article 8.4 del Decret
14/1994, de 10 de febrer, mitjançant el qual s’aprova el reglament per a l’exer-
cici de la potestat sancionadora, un termini de quinze dies per a formular al·lega-
cions, presentar documents i presentar prova, concretament els mitjans de què
pretenguin valer-se.

Cinquè. Notificar la present proposta de resolució a l’interessat.

Son Servera, 13 de octubre de 2009
La Secretària de l’expedient.- María Teresa Granja Cámara
La Instructora de l’expedient.- Isabel Riera Sansó”

Contra aquesta Resolució que esgota la via administrativa, es poden inter-
posar, alternativament, els recursos següents:

(a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que
resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent de la notificació del present acord.

(b) El recurs de reposició potestatiu davant aquesta Batlia que ha dictat la
present resolució en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de
la notificació de la present resolució. Contra la desestimació per silenci del
recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d’un mes des de la seva pre-
sentació sense que s’hagi resolt expressament ni s’hagi notificat, podrà interpo-

sar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors
a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 4/1999,
de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Son Servera, 19 d’octubre de 2009
El batle.- Antoni Servera Servera

— o —

Ajuntament de Valldemossa
Num. 26441

ELEVACIÓ AUTOMÀTICA DE L’ACORD PROVISIONAL DE APRO-
VACIO DE ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PER SERVEIS ESPECIALS DE RETIRADA DE VEHICLES
I OBJECTES PESATS O VOLUMINOSOS DE LA VIA PUBLICA I CUSTO-
DIA D’AQUESTS.

Acordat per aquest Ajuntament  en sessió de data 07 de setembre de 2009,
s’aprova la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per Serveis
Especials de retirada de vehicles i objectes pesats o voluminosos de la via públi-
ca i feta la legal exposició al públic sense haver-se presentat durant el temps
d’exposició cap reclamació,  sugerències, de conformitat amb el disposat a l’ar-
ticle 17-3 del RD Legislatiu 2/2004 del TRLRHL, es considera definitivament,
transcrivint-se a continuació el text complet de l’ordenança.

Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança
fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
publicació del present acord en el B.O.I.B.

TEXT DE L’ORDENANÇA
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PER SERVEIS ESPECIALS DE RETI-

RADA DE VEHICLES I OBJECTES PESATS O VOLUMINOSOS DE LA
VIA PUBLICA I CUSTODIA D’AQUESTS.

ARTICLE 1n.- CONCEPTE.
De conformitat amb el que preveu l’article 117, en relació amb l’ar-

ticle 41.A, ambdós de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis especials de
retirada de vehicles o objectes pesats o voluminosos de la via pública i custòdia
d’aquests.

ARTICLE 2n.- OBJECTE.
Constitueix l’objecte d ‘aquesta exacció:

a) L’activitat de la grua, provocada per qui estaciona un vehicle inde-
gudament o per qui deixa en la via pública qualsevol objecte pesat o voluminós
que pertorbi la fluïdesa de la circulació rodada o de vianants ¡ en conseqüència
fa necessària aquella activitat, la qual a la vegada, està dirigida a retirar el vehi-
cle o objecte de què es tracti i traslladar-lo al Depòsit Municipal o al lloc que es
determini.

b) L’estada o custòdia del vehicle o objecte retirat per la grua, en l’es-
mentat depòsit o en el lloc on hagués estat traslladat.

ARTICLE 3r.- FET IMPOSABLE.
Està constituït per l’activitat municipal amb motiu dels fets que

constitueixen l’objecte d’aquesta ordenança.

ARTICLE 4t.- OBLIGACIO DE CONTRIBUIR.
L’obligació de contribuir neix des del moment que s’inicia la retira-

da del vehicle o de l’objecte de què es tracti, de la via pública, i subsistirà enca-
ra que aquesta retirada no arribi a dur-se a terme perquè el conductor o una altra
persona autoritzada compareguin i adoptin les mesures convenients.

ARTICLE 5è - SUBJECTES PASSIUS.
Estan obligats al pagament, les persones naturals o jurídiques que

donessin lloc a la prestació del servei i, amb caràcter subsidiari, aquelles que
resultin propietàries del vehicle o objecte retirat.

ARTICLE 6è.- EXEPCIONS I BONIFICACIONS.
No s’admetrà cap exempció ni bonificació en la percepció d’aques-

ta taxa

ARTICLE 7è.- BASES DE GRAVAMEN.
Es prendran com a bases de la present exacció:

a) La unitat de servei.
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b) Cada dia d’estada en el depòsit municipal.

ARTICLE 8è.- TARIFA.
Les tarifes a aplicar seran les següents:

EPÍGRAF 1.- RETIRADA DE VEHICLES O OBJECTES DE LA VÍA
PUBLICA.

1.- Camions, autobusos i altres vehicles pesats:
S’aplicarà la tarifa segons el cost de la grua degut a que aquets vehicles

han de menester grues especials i no es pot determinar els cost fins que no s’ha
fet el servei.

Vehicles de mes 1.800 Kg de M:M:A: (furgonetes i 4x4 de cinc portes)
a) tarifa normal diürna 90’00€
b)tarifa nocturna  (de 22 a 6 h) 135’00€

2.-Turismes , furgonetes, Motocicletes, i ciclomotors fins 1.800Kg
de M.M.A. 

a) Tarifa normal diürna: 70’00€.
b) Tarifa nocturna (de 22 a 6 h) : 105’00€.

A aquest efectes el horari diürn es el compres entre les 08:h i les
20’00h; i el nocturn el compres entre les 20’00h i les 08:00h

EPIGRAF 2.- ESTADA O CUSTODIA EN EL DEPOSIT MUNICIPAL
O LLOC HABILITAT A L’EFECTE. Per cada dia natural o fracció excloent-ne
aquell que es va produir la retirada del vehicle o objecte, es meritarà:

1.- Camions, autobusos, furgonetes i altres vehicles pesats: 12,00€.
2.- Vehicles lleugers: 6,00€.
3.- Motocicletes: 3,00€.
4.- Objectes sense la consideració de vehicles: 3,00€.

EPIGRAF 3.- a) Per col·locació  i retirada de ceps horari diürn:
Ciclomotors: 20€.
Motocicletes: 40€.
Vehicles: 40€.
Vehicles de mes de 1.800Kg: 60€

EPIGRAF 3.- a) Per col·locació  i retirada de ceps horari nocturn:
Ciclomotors: 30€.
Motocicletes: 50€.
Vehicles: 60€.
Vehicles de mes de 1.800Kg: 80€

ARTICLE 9É.- NORMES DE GESTIÓ.
1.Compatibilitat.- Aquest preu és independent i compatible amb les

multes Assenyalades en el Codi de Circulació, Ordenança de Circulació d’a-
quest Ajuntament, o qualsevol altre disposició vigent, a la infracció comesa en
estacionar el vehicle indegudament en el lloc d’on el va retirar la grua.

2.Supósits de no subjecció.- No s’estarà subjecte al pagament de la
taxa:

a) En els casos d’utilització il·legítima del vehicle per qui el va esta-
cionar en el lloc des de on va esser retirat per la grua, sempre que la desaparició
del vehicle hagués estat denunciada pel seu propietari o quedes suficientment
provada la il·legitimitat de la seva utilització.

3. Termes i formes de pagament.- Les quotes establertes seran satisfetes el
moment de recuperar el vehicle o objecte retirat.

DISPOSICIO FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al bolle-

tí de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i romandrà en vigor fins que
es modifiqui o s’acordi la seva derogació.- 

Valldemossa  a 26 d’octubre de 2009.
EL BATLE
Signat Francesc J. Mulet

— o —

Num. 26444
Assumpte: sol·licitud de la inserció en el BOIB de la relació d’expedients

de retirada de vehicles al final de la seva vida útil.

Després d’haver intentat la notificació corresponent, no s’ha pogut fer
efectiva, per la qual cosa i d’acord amb el que disposa 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, modificada per la Llei 4/1999, es comu-
nica al titular del vehicle que s’esmenta més avall, que aquest roman en via
pública d’aquest municipi amb evidents signes d’abandonament.

De conformitat amb el que estableix, en el seu article 71.1.a del text arti-
culat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles amb motor i seguretat vià-
ria, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març; us requerim per-
què en el TERMINI DE QUINZE DIES, a comptar des del dia següent a la
publicació d’aquest escrit, procediu a la retirada del dit vehicle, fent-vos adver-

tència que si no ho fèieu, es procedirà a tractar-lo com a residu sòlid urbà, per
al qual tractament és d’aplicació el que es disposa a la vigent Llei 10/1998 de
residus. 

Igualment us fem saber que, si no fos del vostre interès la retirada del
mateix, sols quedareu exempt de responsabilitat administrativa per aquesta
causa, si el cediu a un gestor de residus autoritzat o el lliureu a aquest
Ajuntament. Per a aquesta darrera opció us haureu de presentar dins el termini
indicat a les dependències de la Policia Local per tal de formalitzar els tràmits
corresponents (article 33.2 de la Llei 10/1998).

Vehicles Marca Matrícula Titular
TURISME OPEL CORSA PM-5312-BH Holles Mark R.J.
FURGONETA FIAT DUCATO IB-1449-CW Pomar Giraud, Marcos
TURISME OPEL CORSA PM-9402-AV Diaz Morilla, José
FURGONETA CITROËN JUMP 0816-CCC Berrio Jiménez, José Ángel
TURISME FORD MONDEO MA-2020-BU Phillipp Simts Richard
TURISME VOLKSWAGEN

POLO IB-8449-BF Sánchez Thomas Heri Ramón

A Valldemossa a 12 de novembre de 2009.
EL BATLE
Francesc J. Mulet Jiménez

— o —

Ajuntament de Maó
Num. 26057

Modificació Puntual Núm. 1 del Pla Parcial d’Ordenació del Sector Poima
IV Fase del PGOU de Maó

La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el dia 27 d’octubre de
2009, va acordar l’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1 del Pla
parcial d’ordenació del sector Poima IV fase del PGOU de Maó, redactat pels
Serveis Tècnics i Jurídics municipals, en data 16 de gener de 2009, amb les
següents condicions derivades de l’acord adoptat per la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears:

1.- Incorporar a la normativa del Pla parcial les restriccions derivades del
perímetre de protecció del pou d’abastiment urbà, segons l’article 67 del PHIB:

La zona de restriccions moderades s’estableix provisionalment en un radi
d’1 km al voltant del pou.

Dins l’àrea delimitada sota aquesta designació es prohibeix expressament
la injecció en el subsòl de residus i substàncies contaminants, i l’emmagatze-
matge, transport i tractament de productes radioactius.

Els usos i activitats que es relacionen a continuació requeriran, per  ser
autoritzats per l’organisme competent, l’informe favorable de l’Administració
hidràulica.

a) Obres d’infraestructures: mines, pedreres, extracció d’àrids.
b) Activitats urbanes: fosses sèptiques, cementeris, emmagatzematge,

transport i tractament de residus sòlids o aigües residuals.
c) Activitats agrícoles i ramaderes: dipòsit i distribució de fertilitzants pla-

guicides, reg amb aigües residuals i granges.
d) Activitats industrials: emmagatzematge, transport i tractament  d’hi-

drocarburs líquids, farmacèutics i radioactius, indústries alimentàries i escorxa-
dors.

e) Activitats recreatives: acampada, zones de bany

2.- Si el pou Escorxador localitzat en el polígon és per a l’abastiment urbà,
la normativa del Pla parcial haurà d’incloure la zona de restriccions màximes:

S’estableix provisionalment en un radi de 250 m al voltant del pou. Dins
aquesta àrea no s’autoritzaran els següents usos i activitats:

a) Pedreres, mines i extraccions d’àrids
b) Fosses sèptiques i nous cementeris
c) Emmagatzematge i tractament de residus sòlids
d) Dipòsits i distribució de fertilitzants i plaguicides
e) Reg amb aigües residuals
f) Emmagatzematge, transport i tractament d’hidrocarburs, líquids i

sòlids, inflamables, productes químics i farmacèutics, productes radioactius
g) Indústries alimentàries i escorxadors
h) Acampada i zones de bany
i) Injecció de residus i substàncies contaminants
j) Sondejos petrolífers
k) Soterrament de cadàvers d’animals
l) Estacions de servei

Els usos i activitats que es relacionen a continuació podran ser autoritzats
sempre que es demostri que no produeixen efectes ambientals nocius sobre el
domini públic hidràulic:

- Emmagatzematge, transport i tractament d’aigües residuals
- Granges
- Pous i sondejos. Excavacions
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