
de règim jurídic de les administracions públiques i del  procediment adminis-
tratiu comú.

Santa Margalida, 3 d’octubre de 2006.
EL Batle, Antonio del Olmo Dalmau

— o —

Num. 18148
Havent finalitzat el termini d’exposició al públic de l’expedient de modi-

ficació del quadre de plantilla del personal de l’Ajuntament de Santa Margalida
per a l’any 2006, aprovada inicialment pel Ple en sessió de 14 d’agost de 2006,
no s’ha presentat cap reclamació, entenent-se definitivament aprovada la modi-
ficació del quadre de plantilla del personal de l’Ajuntament de Santa Margalida
per a l’any 2006, aprovat en sessió plenària de data 20 de febrer de 2006, mit-
jançant la creació d’una plaça de tècnic superior d’administració especial en cul-
tura, arxiu històric, patrimoni i normalització lingüística, conforme el següent
detall:

Denominació: Tècnic superior d’administració especial en cultura, arxiu
històric, patrimoni i normalització lingüística

Grup: A
Complement de destí: Nivell 24
Complement específic: 10.000 euros/anuals
Dedicació: plena
Titulació: Llicenciat en Filosofia i Lletres (Geografia i Història, Divisió

Geografia i Història, secció Història General); Llicenciat en Història o
Equivalents per homologació a la llicenciatura d’Història. 

Nivell de Català: “D” de la JAC o equivalent.

El que es publica en compliment del disposat a la normativa vigent.

Santa Margalida, 4 d’octubre de 2006
El Batle, Antonio del Olmo Dalmau

— o —

Num. 18151
Havent finalitzat el termini d’exposició al públic de l’expedient de modi-

ficació del quadre de plantilla del personal de l’Ajuntament de Santa Margalida
per a l’any 2006, aprovada inicialment pel Ple en sessió de 14 d’agost de 2006,
no s’ha presentat cap reclamació, entenent-se definitivament aprovada la modi-
ficació del quadre de plantilla del personal de l’Ajuntament de Santa Margalida
per a l’any 2006, aprovat en sessió plenària de data 20 de febrer de 2006, mit-
jançant la creació d’una plaça de personal funcionari eventual de confiança,
conforme el següent detall:

Denominació: Coordinador de medi ambient
Nombre de places: 1
Retribucions: 13.386,87 euros anuals (pagues extres incloses)
Dedicació : Completa
Titulació per ocupar la plaça: FP2 o equivalent

El que es publica en compliment del disposat a la normativa vigent.

Santa Margalida, 4 d’octubre de 2006
El Batle, Antonio del Olmo Dalmau

— o —

Num. 18155
No havent-se presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al

públic, cap reclamació contra l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals
domèstics i de companyia aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió
ordinària de dia 24 de juliol de 2006, ha resultat definitivament aprovada, i per
aquest motiu, es publica el text íntegre del mencionat acord, que és el següent:

‘Primer.- Aprovar inicialment l’adjunta Ordenança municipal sobre tinen-
ça d’animals domèstics i de companyia.

Segon .- Sotmetre-la a informació pública durant un termini de 30 dies per
tal que s’hi pugui presentar al·legacions i suggeriments, tot entenent que en el
cas que no se’n produesqui cap, es considerarà com a definitivament aprovada.’

‘ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS
DOMÈSTICS I DE COMPANYIA

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA
ÍNDEX
Capítol I: Objectius i àmbit d’aplicació.
Capítol II: Els animals en general.
Capítol III: Agressions a persones.
Capítol IV: Cans i moixos que conviuen amb humans.  
Capítol V: Cans i moixos aperduats (vagabunds).
Capítol VI: Protecció dels animals i conveni amb societats protectores.
Capítol VII: Gestió i funcionament del servei de recollida i custòdia d’a-

nimals.
Capítol VIII: Infraccions i sancions.
Disposicions Finals.

CAPÍTOL I. OBJECTIUS I ÀMBITS D’APLICACIÓ
ART. 1.
1. - Aquesta Ordenança té com a objectius fixar la normativa que regula

les interrelacions entre les persones i els animals de companyia, assegurar que a
aquests darrers els siguin proporcionades unes adequades condicions de vida,
controlar les molèsties i perills que puguin ocasionar a les persones i béns en el
terme municipal de Santa Margalida i la protecció d’aquests animals.

2. – Hi queda regulada la tinença d’animals, domèstics o no, de compan-
yia o utilitzats amb finalitats lucratives, esportives o de recreació.  

3. - Aquesta Ordenança municipal té en compte tant els possibles riscos
per a la higiene ambiental, la salut, i la seguretat de les persones com el valor de
la tinença d’aquests animals per a un elevat nombre de persones, com en el cas
de cans-guia, i tots aquells aspectes en què hi ha animals domèstics que propor-
cionen satisfacció esportiva, de recreació i/o companyia.

4. - Es consideren animals domèstics, als efectes de la present Ordenança,
tot aquells mantinguts per l’home, principalment a la seva llar, per plaer i/o
companyia, sense que hi hagi cap activitat lucrativa.

5. - La vigilància del compliment de la present Ordenança queda atribuï-
da a la Policia Local, sense perjudici de les competències que tengui qualsevol
altre servei en relació amb la instrucció de l’expedient que pertoqui.

6. - El que estableix aquesta Ordenança és d’aplicació a tots els animals
que es troben en el terme municipal de Santa Margalida, amb independència que
hi estiguin censats o no, i sigui quin sigui el lloc de residència dels seus amos o
posseïdors.

CAPÍTOL II. DELS ANIMALS EN GENERAL

ART 2. - Obligacions generals
1. - La tinença d’animals a habitatges urbans i altres immobles estarà con-

dicionada al fet que les circumstàncies higièniques del seu allotjament siguin
òptimes, a l’absència de riscs en l’aspecte sanitari i a la inexistència de perills i
molèsties evitables per als veïnats o per a altres persones. Per a tal efecte, en el
nucli urbà, els animals no podran situar-se o trobar-se a terrasses, patis, i la resta
de zones exteriors des de les 22’00 hores fins a les 7’00 hores.

2. - Per a tal efecte, els propietaris d’animals estan obligats a assegurar-
los l’accés a aigua per beure i a alimentació adequada i suficient i a les cures
higièniques necessàries per a mantenir-los en perfecte estat de salut, com també
a proporcionar-los assistència sanitària, tant preventiva a favor de les persones
com per al tractament de les malalties.

3. - Els habitacles dels cans que hagin de romandre la major part del dia a
l’exterior, hauran d’estar construïts de materials impermeables que els prote-
gesquin de les inclemències del temps i seran ubicats de tal manera que no esti-
guin exposats directament, de forma prolongada, a la radiació solar ni a la pluja.
L’habitacle serà llarg a bastament, de tal forma tal que l’animal hi capi folgada-
ment. L’alçada haurà de permetre que l’animal hi pugui estar amb el coll i el cap
estirat, l’amplària estarà dimensionada de forma tal que l’animal pugui girar
dins l’habitacle i la base d’aquest consistirà en una solera construïda, si n’és el
cas, damunt la superfície del terreny natural.  La terrassa tendrà un mínim de 15
metres quadrats, amb una amplària mínima de dos metres.

4. - Si els cans han de romandre subjectes dins espais annexos als habi-
tatges (jardins,etc.), la longitud del fermall no podrà ser inferior a tres metres i,
com a mínim, a la mesura resultant de multiplicar per quatre la pròpia longitud
del cas, presa des del morro fins al naixement de la coa. L’extrem fix de l’ele-
ment de subjecció s’ancorarà a una distància de l’habitacle que no impedesqui
accedir-hi còmodament i totalment. 

5. - Les gàbies dels animals tendran unes dimensions que siguin d’acord
amb les necessitats fisiològiques i etològiques d’aquests.

6. - El nombre d’animals que puguin ésser allotjats a cada domicili o
immoble podrà ésser limitat per l’autoritat municipal en virtut d’informes tèc-
nics raonats, atenent a les característiques de l’habitatge i a la biomassa dels
animals allotjats.
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ART 3. - Defecacions de cans i altres animals
1. - Els propietaris són directament responsables dels danys o afeccions a

persones i coses i de qualsevol acció que ocasioni brutícia a la via pública, que
hagi estat produïda per animals que siguin propietat seva. En absència del pro-
pietari, serà responsable subsidiari la persona que meni l’animal.

2. - El conductor de l’animal està obligat a arreplegar i retirar els excre-
ments i netejar la via pública que hagués estat afectada, tot depositant els excre-
ments dins bosses impermeables perfectament tancades en els contenidors de la
via pública.

ART 4. - Transport d’animals
1. -  No es podran traslladar animals dins mitjans de transport públics als

llocs destinats als passatgers, excepte el cas concret dels cans d’ajuda per a dis-
capacitats.

2. - L’admissió d’animals en els taxis quedarà a l’arbitri del titular i sem-
pre condicionada a la circumstància que els animals siguin sostinguts pels pro-
pietaris de manera que no molestin el conductor.

3. - El transport d’animals en vehicles particulars s’efectuarà mitjançant
la utilització de sistemes homologats per a tal efecte, de manera que no pugui
ésser pertorbada l’acció del conductor i que no es comprometi tampoc la segu-
retat del trànsit. 

4. – Qui meni cans per llocs públics els haurà de dur obligatòriament sub-
jectes amb una corretja o una cadena. El conductor de l’animal en durà la carti-
lla amb la vacunació antiràbica actualitzada i el número d’identificació electrò-
nica. Els cans hauran de dur un morral o boç quan hagin mossegat qualque per-
sona amb anterioritat i quan la perillositat de l’animal sigui raonablement pre-
visible i/o les circumstàncies sanitàries així ho aconsellin. No obstant això, els
cans es podran deixar a lloure en els llocs i hores que amb aquesta finalitat
designi l’Ajuntament. 

5. - La presència en els ascensors i a serveis semblants d’animals de com-
panyia no coincidirà amb la utilització d’aquests per altres usuaris si aquests així
ho exigeixen. En tot cas, hauran d’anar subjectes i s’evitarà que molestin els
usuaris.

6. - Els propietaris d’allotjament de concurrència pública, tant permanents
com de temporada, podran, al seu criteri, impedir o condicionar l’entrada i per-
manència d’animals. Els titulars d’aquests establiments hauran de col·locar en
lloc visible el senyal indicatiu d’aquesta prohibició, de la qual quedaran exempts
els legalment establits (cans d’ajuda). 

7. - En aquells establiments i llocs on no estigui expressament prohibida
l’entrada i permanència d’animals s’exigirà que vagin degudament subjectes i,
en el cas dels cans, proveïts de boç o morral.

8. - No es permetrà l’entrada i permanència d’animals en els llocs
següents:

- En els establiments d’alimentació.
- En els locals d’espectacles públics.
- En piscines públiques i platges ocupades pels seus usuaris.
ART. 5.
Els porters, conserges, guardes o encarregats de finques hauran de

col·laborar amb l’autoritat municipal, tot facilitant-li els antecedents i dades que
coneguin respecte de l’existència d’animals en els llocs on duen a terme els seus
serveis.

ART. 6.
Queda prohibit abandonar en la via pública cadàvers de qualsevol espècie

animal. 
ART. 7. Sobre l’explotació i cria d’animals.
1. - Queden prohibits en el sòl urbà les vaqueries, estables i pallisses, qua-

dres, corrals de bestiar, gosseres i altres indústries de cria d’animals, com també
l’explotació domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres xicotets animals.

2. - La instal·lació de llocs de cria d’animals, colomers, etc., en altres clas-
ses de sòls quedarà condicionada a l’obtenció de la preceptiva llicència munici-
pal.

3. - Es prohibeix la venda d’animals fora dels establiments o espais auto-
ritzats per a tal activitat.

4. - Els establiments de tractament, cures o allotjament d’animals dispo-
saran obligatòriament de sales d’espera. Els titulars d’aquestes seran responsa-
bles de la neteja de totes les brutícies originades dins o fora del local pels ani-
mals que accedesquin a tals establiments.

ART. 8. Animals salvatges
1. - Es prohibeix tenir animals salvatges potencialment perillosos fora dels

parcs zoològics.
2. - L’exposició ocasional de qualque animal de la fauna salvatge a locals

públics haurà de ser expressament autoritzada per l’òrgan competent i requerirà
el compliment de les degudes condicions de seguretat, higiene i la total absèn-
cia de molèsties i perills. D’altra banda, els propietaris de l’animal hauran d’es-
tar en possessió de la documentació específica.

CAPÍTOL III.- AGRESSIONS A PERSONES 

ART. 9.- Agressió d’animals a persones
1.— En el cas que es produesqui una agressió a una persona per part dd’un

animal domèstic, la persona agredida comunicarà el fet a la Policia Local amb
la major brevetat possible, a fi de facilitar la captura i l’internament de l’animal
i així adoptar les mesures sanitàries oportunes.  

2. - Quan l’agressió d’un animal estigui provada de manera fefaent, aquest
serà traslladat a les dependències que indiquin els serveis municipals, a fi de
controlar l’animal durant el període que determinin els serveis veterinaris, tot
entenent que el propietari d’aquest està obligat al pagament tant de la sanció
com de les taxes i despeses de control i vacunació que pertoquin. La tarifa en
concepte d’observació d’animals agressors apareix recollida en l’Ordenança fis-
cal de la taxa de recollida i custòdia d’animals.

3. - Amb un informe previ favorable del servei municipal competent, i
amb la condició que l’animal estigui documentat, el període d’observació podrà
desenvolupar-se en el domicili habitual de l’animal baix la custòdia del propie-
tari. En aquest cas l’ús de boç o morral podrà ser ordenat pels serveis munici-
pals competents quan les circumstàncies ho aconsellin i mentre durin aquestes.  

4.- El propietari o posseïdor de l’animal agressor haurà de presentar-se en
el servei municipal competent i aportar la cartilla sanitària de l’animal, com
també totes les dades que puguin servir d’ajuda a la persona agredida i a les
autoritats competents que ho sol·licitin. 

CAPÍTOL IV. DELS CANS I MOIXOS QUE CONVIUEN AMB
HUMANS

ART. 10.
1. – Els propietaris de cans els hauran d’implantar un  transponder o xip

d’identificació abans que l’animal complesqui tres mesos d’edat. En el cas dels
moixos la identificació serà voluntària.

2.– Per al control de baixes per mort, desaparició i canvis de propietat
dels animals el propietari haurà de comunicar al Col·legi de Veterinaris aquests,
per tal de realitzar el corresponent document de modificació de dades en el
Registre d’identificació d’animals de companyia de les Illes Balears. Aqueix
document podrà ser confeccionat per qualsevol veterinari o per la Policia Local
del terme municipal de Santa Margalida i posteriorment haurà d’ésser remès  al
Col·legi de Veterinaris.

3.- – Queda prohibit deixar cans tot sols dins solars, obres o a qualsevol
altra propietat per mor de les molèsties que poguessin causar a altres ciutadans
i per no complir els requisits de vida adequats per a l’animal.

ART. 11.
Quan s’observen en els animals malalties presumiblement infectoconta-

gioses o parasitàries, els propietaris els hauran de sotmetre a control veterinari
perquè rebin el tractament que pertoqui, sense perjudici de complir les mesures
de policia sanitària establides o que dictin en cada cas les autoritats competents
i la Batlia.

ART. 12. Vacunació d’animals de companyia.
Queda prohibida la no vacunació o la no realització de tractaments obli-

gatoris als animals domèstics.
Tots els cans, quan complesquin els 6 mesos d’edat, han de ser vacunats

obligatòriament contra la ràbia. Si no són vacunats podran ser recollit pels ser-
veis municipals i els propietaris sancionats.

ART. 13. -  Sobre els cans d’ajuda.
1. - Els cans d’ajuda, acompanyats d’una persona discapacitada, tendran

accés als llocs d’allotjament, establiments, locals i transport públics.
2. - Tendrà la consideració de ca d’ajuda aquell del qual el propietari acre-

diti l’ensinistrament per a l’acompanyament, conducció i auxili de discapacitats
en un centre de reconeguda solvència.

3. - Els cans guia hauran de portar visible el distintiu oficial indicatiu de
tal condició. 

4. – Quan ho sol·liciti el personal responsable de llocs, locals, establi-
ments públics i serveis de transport el discapacitat haurà d’exhibir la documen-
tació que acrediti les condicions sanitàries del cas d’ajuda que l’acompanyi. 

CAPITULE V. DELS CANS I MOIXOS APERDUATS I VAGABUNDS.
ART. 14.
Queda prohibit abandonar cans i moixos, tant en la via pública com en

habitatges i dins altres llocs tancats. 
ART. 15.
1.- Es considerarà un ca aperduat i vagabund aquell que no tengui cap pro-

pietari conegut. Es considerarà abandonat aquell que circuli lliurement per la via
pública, tot i anar identificat.

ART. 16.
Queda prohibit facilitar aliments de forma habitual als cans i moixos aper-

duats i vagabunds.
ART. 17.
Els cans i moixos aperduats i vagabunds abandonats trobats en el terme
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municipal de Santa Margalida seran recollits pels serveis municipals correspo-
nents i ingressats en el depòsit legalment establert. Aquests serveis actuaran d’a-
cord amb la iniciativa i planificació de la Policia Local del terme municipal de
Santa Margalida o del personal municipal autoritzat.

CAPÍTOL VI. PROTECCIÓ DELS ANIMALS I CONVENI AMB
SOCIETATS PROTECTORES I CLÍNIQUES VETERINÀRIES.

ART. 18.
1. - En la defensa i protecció dels animals, i per al compliment dels fins

prevists en aquesta Ordenança, singularment en allò referent a la recollida, aten-
ció i recol·locació dels animals abandonats, l’Ajuntament de Santa Margalida
col·laborarà amb les Entitats col·laboradores amb la Conselleria d’Agricultura i
Pesca  i amb les Clíniques Veterinàries establides en este municipi així com amb
totes aquelles entitats preocupades pel benestar i la conservació de les nostres
espècies, en els aspectes que puguen ser de la seua competència.

2. -  L’Ajuntament podrà concedir ajudes a aquestes associacions  mitjan-
çant l’establiment d’acords de col·laboració amb les mateixes. 

CAPÍTOL VII. GESTIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE RECO-
LLIDA I CUSTÒDIA D’ANIMALS.

ART. 19.
1. – Qualsevol ca o moix aperduat, vagabund o abandonat que es trobi en

la via pública del terme municipal de Santa Margalida podrà ser recollit pels ser-
veis municipals i traslladat al depòsit legalment establert, on podran ser retirats
pels propietaris, quan acreditin ser-ho per mitjà de la documentació escaient i
amb el pagament previ de la multa per infracció a la present Ordenança, i amb
el de les quotes meritades per les taxes regulades per l’Ordenança fiscal de la
taxa per a la prestació dels serveis de recollida i custòdia d’animals. 

2.— Qualsevol ca o moix arreplegat pels serveis municipals es mantendrà
el temps legalment establert per la Llei 1/92, depenent de cada situació. Durant
aquest termini, podran ser retirats per aquells que acreditin ser-ne els propieta-
ris amb el pagament previ de la corresponent taxa recollida en  ll’Ordenança fis-
cal de la taxa per a la prestació dels serveis de recollida i custòdia d’animals. El
propietari de l’animal abandonat serà avisat per l’ajuntament de conformitat
amb la Llei 1/1992.

3. - Transcorreguts els terminis anteriorment exposats, aquests animals
podran ser adoptats per altres persones, tot entenent que s’ha de dur a terme la
corresponent publicitat perquè els ciutadans puguin conèixer de l’existència d’a-
quests animals en situació de ser adoptats. Si transcorren els terminis legalment
establerts i els animals no han estat adoptats, en darrera instància un veterinari
els practicarà l’eutanàsia. En aquest cas, quan el propietari fos identificat, haurà
d’encarregar-se del pagament de les despeses recollides a l’Ordenança fiscal de
la taxa per a la prestació dels serveis de recollida i custòdia d’animals. 

4. - Quan un animal ingressi a la canera, en el document d’ingrés s’haurà
de precisar la data, el lloc de recollida o captura i la causa d’aquesta. Amb
aquesta finalitat, es disposarà d’un llibre en què es faran constar els extrems
anteriorment exposats. El propietari de l’animal serà el responsable del paga-
ment de les taxes i despeses originats. 

5. – Quan així ho acordin els serveis municipals, l’ingrés de l’animal
podrà dur-se a terme en un Centre Veterinari. Amb aquesta finalitat existirà un
conveni entre el consistori i els centres veterinaris , que reguli les tarifes per
donar aquest servei. 

6. – Per dur a terme la captura d’un animal i quan es complesquin els
requisits recollits en aquesta Ordenança per a aqueix efecte es podran emprar els
mitjans que es determinin segons sigui el cas. La taxa d’aquest servei apareix
recollida en l’Ordenança fiscal de la taxa per a la prestació dels serveis de reco-
llida i custòdia d’animals.

7. - Els propietaris de cans, moixos o de les ventrades d’aquests, que no
desitgin continuar posseint-los els podran lliurar per tal que siguin ingressats en
el depòsit d’animals, per la qual cosa hauran d’abonar les taxes corresponents.
La quota de les dites taxes apareixen recollides en l’Ordenança fiscal de la taxa
per a la prestació dels serveis de recollida i custòdia d’animals.

8. - La retirada dels animals del depòsit haurà de realitzar-se dins l’horari
establert pel depòsit d’animals.

CAPÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS 
ART. 20.
1. - Els agents de l’autoritat i totes les persones que presenciïn o coneguin

fets contraris a aquesta Ordenança tenen l’obligació de denunciar els infractors.
2. - Els agents municipals podran retirar aquells animals amb propietaris

que siguin denunciats per causar-los patiments,  per no allotjar-los en condicions
higièniques i biològiques adequades, per desobeir mesures dictades per l’auto-
ritat municipal, per infraccions de normes sanitàries o per menyspreu de normes
elementals de convivència. 

3.- El retorn d’aquests animals quedarà supeditat a la resolució de l’expe-
dient obert. 

ART. 21.

Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança seran sancionades,
segons la gravetat, com lleus, greus o molt greus,  amb multa de 100 a 3.000
Euros, atenent a l’entitat del fet, al risc per a la salut i tranquil·litat dels ciuta-
dans, a la degradació ambiental, al grau d’intencionalitat i a la reincidència.

ART. 22.
Les infraccions seran sancionades amb l’advertència o multa d’acord amb

la graduació següent:
1.— Es consideraran faltes molt greus les següents accions  i la reiteració

de faltes greus..
a).L’abandonament en la via pública de cadàvers de qualsevol espècie ani-

mal.
b).Tenir animals salvatges fora dels parcs zoològics.
c).Exposar ocasionalment qualque animal de la fauna salvatge en locals

públics sense autorització expressa del l’òrgan competent i/o sense que es com-
plesquin les degudes condicions de seguretat, higiene i la total absència de
molèsties i perills. De la mateixa manera, seran sancionats els propietaris d’ani-
mal/s que duguin a terme l’activitat abans exposada sense estar en possessió de
la documentació específica.

d).Abandonar els cans i moixos en habitatges i/o a altres llocs tancats. 
e).L’experimentació i investigació científica amb animals vagabunds i

aperduats de les espècies domèstiques capturades o no pels serveis municipals
sempre que aquestes activitats es duguin a terme fora del marc legal que marqui
la normativa vigent que contempla les excepcions a  aquesta regla.

f) Fer víctima els animals de qualsevol classe de patiment i/o crueltat i
causar-los la mort sense motius humanitaris.

g) Incitar-los a escometre i envestir les persones o a danyar les coses.
h) Organitzar bregues entre animals o incitar-los per tal que les duguin a

terme.
i) Qualsevol altra conducta degradant que tengui com a víctima els ani-

mals.
j) La venda d’animals a laboratoris o clíniques sense el compliment de les

garanties previstes en la normativa vigent.
2. - Es consideraran greus les previstes en els articles 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12

, 13 i la reiteració de les lleus.
3. - Es consideraran lleus totes aquelles infraccions d’aquesta Ordenança

que no estiguin tipificades com greus o molt greus.
4. - Una falta es tipificarà com de grau immediatament superior quan l’in-

fractor desatengui el requeriment per esmenar la situació que ha estat el motiu
de la sanció.

5 – Es considerarà que hi ha reiteració quan es cometi tres vegades la
mateixa infracció en un termini inferior a sis mesos.

6. - Així mateix, serà causa d’agreujament l’incompliment dels preceptes
d’aquesta Ordenança en situacions epidemiològiques especials.

7. - Les infraccions tipificades en els apartats anteriors podran comportar
com a sancions accessòries la confiscació, decomís, esterilització o sacrifici de
l’animal, la clausura de l’establiment i la suspensió temporal o definitiva de la
llicència per a tinença de l’animal o del certificat de capacitació d’ensinistrador. 

8. - Les infraccions seran sancionades amb:
a)  Advertència o multa de 90 a 300 Euros: les faltes lleus.
b)  Multa de 301 a 1.500 Euros: les faltes greus.
c).Multa de 1.501 a 3.000 Euros: les faltes molt greus.

Art.23. Quan aquestes infraccions siguin comeses per cans considerats
com potencialment perillosos o pels seus amos caldrà ajustar-se al que disposa
l’Ordenança Municipal sobre animals considerats com potencialment perillosos,
sempre que en aquesta hi consti una previsió expressa respecte de la infracció;
en cas contrari s’aplicarà la present Ordenança.

Art.24. La competència per acordar l’inici i resolució d’expedients san-
cionadors incoats per infraccions a disposicions d’aquesta Ordenança, com
també per a l’adopció de mesures cautelars, correspondrà al batle president de
l’Ajuntament de Santa Margalida.

Art. 25. Quan concorri qualque supòsit d’urgència abans d’iniciar-se el
procediment sancionador preceptiu, es podrà acordar la confiscació, decomís, i
la suspensió temporal o definitiva de la llicència per a tinença de l’animal o del
certificat de capacitació d’ensinistrador.

Aquestes mesures provisionalíssimes seran acordades mitjançant una
resolució motivada, amb audiència prèvia de l’interessat per un terme de cinc
dies. En cas d’urgència, degudament motivada,  el termini d’audiència podrà ser
reduït a dos dies. No obstant això, quan s’apreciï un perill imminent per a la
seguretat de les persones, es podran adoptar les mesures provisionalíssimes
sense necessitat audiència prèvia a l’afectat.

Les mesures provisionalíssimes hauran de ser confirmades, modificades o
remogudes en l’acord d’inici de l’expedient sancionador que haurà de dictar-se
necessàriament en els quinze dies següents a l’adopció de les mesures. En qual-
sevol cas, les dites mesures quedaran sense efecte si no s’inicia el procediment
sancionador en el termini indicat, o quan l’acord d’inici no es contengui un pro-
nunciament exprés sobre aquestes.
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Art. 26. En l’acord d’inici de l’expedient sancionador o en qualsevol
moment posterior durant la instrucció d’aquest, es podran acordar com a mesu-
res provisionals o cautelars les previstes en l’article anterior com a provisiona-
líssimes, sempre que això sigui necessari per a assegurar l’eficàcia de la resolu-
ció que pugui recaure o per impedir la continuació de la conducta infractora. Les
mesures provisionals adoptades es podran mantenir mentre persistesqui la situa-
ció que les hagi motivat i, si n’és el cas, podran ser modificades o remogudes
durant la instrucció de l’expedient sancionador per raó de circumstàncies o de
fets que no s’haguessin pres en consideració en el moment d’adoptar-es.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA
La present Ordenança Municipal entrarà en vigor un cop transcorregut el

termini de 15 dies de l’aprovació definitiva de la publicació i començarà a apli-
car-se a partir d’aqueix dia, i romandrà en vigor fins a la modificació o deroga-
ció expresses. 

SEGONA
En el moment de l’entrada en vigor d’esta Ordenança, l’Ajuntament pro-

cedirà a l’aprovació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació dels serveis
de recollida i custòdia d’animals. 

TERCERA
La Batlia queda facultada per a dictar totes quantes ordes o instruccions

resultin necessàries per a l’adequada interpretació, desenvolupament i aplicació
d’aquesta Ordenança.

QUARTA
Les normes contingudes en esta Ordenança són apareixen recollides i són

complementàries de la Llei 1/1992 de 8 d’abril de 1992 per a la Protecció
d’Animals Domèstics i Reial Decret 287/2002, de 22 de març que desenvolupa
la Llei 50/1999 i LIB 1999/146 que regula la identificació d’animals de com-
panyia, i quedaran derogades o modificades per les normes reglamentàries o
altres disposicions de desplegament o complementari que es dictin d’ara enda-
vant, en tot allò que s’hi oposi.‘

El que es publica en compliment del disposat a la normativa vigent,
entrant en vigor un cop hagi estat publicat íntegrament el seu text al Butlletí
Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini de 15 dies a què fa
referència l’article 65 de la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.

Contra aquest acord i ordenança, es pot interposar directament el recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la present ordenança.

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 de 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 adminis-
tratiu comú.

Santa Margalida, 3 d’octubre de 2006.
EL Batle, Antonio del Olmo Dalmau

— o —

Ajuntament de Santanyí
Num. 17865

ANUNCI DE LICITACIÓ
1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Santanyí.

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: ‘Millora del camí vell de Cala Llombars’
b) Lloc d’execució: Santanyí
c) Termini d’execució: 3  mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta

4. Pressupost base de la licitació.
Import total: 113.969,18 euros, imposts inclosos.

5. Garanties.
Provisional:  2.279,38 euros 
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Santanyí, secció contractació.
b) Adreça: Plaça Major, 12
c) Localitat: Santanyí.
d) Telèfon: 971 65 30 02
e) Telefax: 971 16 30 07
f) Data límit per a l’obtenció de documentació i informació: la matei-

xa que s’assenyala per a la presentació d’ofertes.

7. Requisits específics dels contractistes
Els que s’assenyalen al plec de clàusules administratives.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: abans de les 14’00 hores del 26 dia natu-

ral, comptat des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB.
Si el darrer dia fos dissabte o festiu la presentació s’haurà de fer el primer dia
hàbil posterior.

b) Documentació a presentar: l’esmentada en el plec de condicions
administratives particulars.

c) Lloc de presentació: registre general de l’Ajuntament de Santanyí,
situat a  la Plaça Major, 12, 07650 Santanyí (Illes Balears).

9. Obertura d’ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Santanyí.
b) Adreça: Plaça Major, 12.
c) Localitat: 07650, Santanyí (Illes Balears)
d) Lloc i data: a la Sala de plens de l’Ajuntament de Santanyí, a les 12

hores del dia següent al del final del termini de presentació de les ofertes, si no
es comunica una altra data als licitadors. Si aquest dia és dissabte o festiu, l’o-
bertura d’ofertes s’haurà de fer el primer dia hàbil posterior. 

Santanyí, 29 de setembre de 2006
El batle; Miquel Vidal Vidal

— o —

Num. 17872
Aprovat inicialment pel ple d’aquest Ajuntament del passat 10 d’agost de

2006,  el Reglament del cementeri municipal de Santanyí, i exposat al públic
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el BOIB núm. 120 de data
24-08-2006, pel termini de trenta dies per la presentació de reclamacions i sug-
geriments, i transcorregut aquest termini sense que se n’hagi presentat cap, es
publica el text íntegre de l’esmentat reglament, que entrarà en vigor el dia
següent a la seva publicació.
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