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de las Haciendas Locales, el presente acuerdo provisional, juntamente con el
texto de la ordenanza fiscal afectada, se expondrá al público en el tablón de
anuncios de esta Ayuntamiento durante el termino de 30 días hábiles a fin de que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
3.- Esta exposición pública se anunciara en el BOIB y comenzará a contar su termino a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
del correspondiente anuncio.
Lo que se publica a los efectos previstos en el cuerpo del acuerdo.
Selva, 10 de noviembre de 2005.
El Alcalde.- Firmado, Joan Rotger Seguí

—o—
Num. 20362
Pel present es fa saber que el Ple de l’Ajuntament de Selva, en Sessió de
data 8 de novembre de 2005 va adoptar el següent acord:
1.- Iniciar el procés legal per a la selecció de la persona idònia per el
càrrec de Jutge de Pau Substitut de Selva.
2.- Fer una convocatòria pública per cobrir la plaça de Jutge de Pau
Substitut de Selva, per tal de que en el termini de quinze dies a comptar des del
següent a la publicació de la mateixa en el BOIB els interessats puguin presentar les corresponents sol·licituds. Els aspirants hauran de reunir els següents
requisits:
- Ser espanyol.
- Ser major d’edat.
- Ser resident al municipi de Selva.
- No estar incurs en cap causa d’incompatibilitat establerta en la llei.
El que es publica als efectes previstos al cos de l'acord.
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D'ANIMALS
Article 1.- Objecte i àmbit d'aplicació.
L'objecte de la present ordenança és el de regular la Tinència i Protecció
dels Animals Domèstics, d'acord amb la Llei 1/1992, de 8 d'abril de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de protecció dels animals, el Decret
65/1994 que desenvolupa la llei, l'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria de 21 de maig de 1999 sobre identificació dels animals de companyia i la Llei 50/1999 de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinència d'animals potencialment perillosos i el Reial Decret 287/2002, de 22 de març que
desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, la tinència d'animals i molt
especialment els cans, per fer-la compatible amb la higiene, salut pública i seguretat de les persones i béns, així com garantir-los la deguda protecció. Així
mateix, es regulen les obligacions dels seus possessors o propietaris en la utilització de les vies i espais públics des del punt de vista higiènic i sanitari, que no
es troben expressament en els esmentats texts normatius i insistint en aquelles
que es consideren necessàries recordar encara que ja estiguin regulades.
L'àmbit d'aplicació es circumscriu al terme municipal de Son Servera.
Article 2. Responsabilitat.
Queden sotmesos a les determinacions de la present ordenança, tots els
propietaris o possessors dels animals definits en l'article 3, sent responsables, a
més, dels danys i perjudicis que ocasionin, de conformitat amb la legislació aplicable a cada cas concret.
Així mateix, els propietaris, possessors d'animals, criadors i encarregats
de criadors, establiments de venda o de residència d'animals de companyia,
associacions de protecció d'animals, clíniques veterinàries i explotacions ramaderes, queden obligats al disposat a la present ordenança i a col·laborar amb l'autoritat municipal per a l'obtenció de dades i antecedents precisos sobre els animals amb ells relacionats. En els mateixos termes, queden obligats els encarregats de finques urbanes o rústiques, respecte a l'existència d'animals en els llocs
on prestin serveis amb els límits que puguin imposar-les la seva relació laboral
o professional.

Selva, 10 de novembre de 2005.
El Batle.- Signat, Joan Rotger Seguí

Article 3. Definicions.

__________

A)Animal domèstic de companyia.

Por el presente se hace saber que el Pleno del Ayuntamiento de Selva, en
Sesión de fecha 8 de noviembre de 2005 adoptó el siguiente acuerdo:
1.- Iniciar el proceso legal para la selección de la persona idónea para el
cargo de Juez de Paz Sustituto de Selva.
2.- Hacer convocatoria pública para cubrir la plaza de Juez de Paz
Substituto de Selva, para que el termino de quince días a contar des de la publicación de la misma en el BOIB los interesados puedan presentar las correspondientes solicitudes. Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- Ser residente en el municipio de Selva.
- No estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad establecida en la
ley.
Lo que se publica a los efectos previstos en el cuerpo del acuerdo.
Selva, 10 de noviembre de 2005.
El Alcalde.- Firmado, Joan Rotger Seguí

—o—

Ajuntament de Son Servera
Num. 19698
Havent transcorregut el termini de trenta dies d'informació pública i no
havent-se presentat cap reclamació contra l'aprovació inicial de Ordenança
reguladora de la tinència i protecció d'animals, queda definitivament aprovada
de la següent manera:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINÈNCIA I PROTECCIÓ

És tot aquell mantingut per l'home, principalment en la seva llar, per plaer
i companyia, tots aquells no considerats silvestres i exòtics.
B)Animal domèstic d'explotació
És tot aquell que, adaptat a l'entorn humà, sigui mantingut per l'home,
amb independència de la seva finalitat lucrativa o no i que no estiguin inclosos
com animals de companyia, no podent en cap cas, constituir un perill o molèstia per a la població circumdant. En aquest grup estan inclosos tots els animals
de cria de forma genèrica, i en especial pròpies d'explotacions avícoles.
C)Animals silvestres i exòtics de companyia
És tot aquell que, pertanyent a la fauna autòctona o forana ha precisat un
període d'adaptació a l'entorn humà i que és mantingut per l'home, principalment en la seva llar, per plaer o companyia.
D)Animal potencialment perillós:
a)Els que, pertanyent a la fauna salvatge, s'utilitzin com a animals domèstics o de companyia, amb independència de la seva agressivitat, i pertanyin a
espècies o races que tenguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones
o a altres animals i danys a les coses.
b)Els cans que pertanyin a les següents races o als seus creuaments
(Annex I que es correspon amb l'annex I del RD 287/2002))
c)Els cans no inclosos a l'apartat anterior, les característiques dels quals
s'avinguin amb totes a la major part de les següents.
-Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat,
vigor i resistència.
-Marcat caràcter i gran valor.
-Pèl curs
-Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70
cm, i pes superior a 20 kg.
-Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran, i galtes musculoses i abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
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-Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i
curt.
-Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors
molt musculoses, amb cames relativament llargues formant un angle moderat.
d)Qualsevol animal domèstic o de companyia que mostri un caràcter
agressiu o que hagi protagonitzat agressions a persones o a altres animals. La
perillositat d'aquests animals la determinen els ajuntaments segons criteris
objectius, d'ofici o a conseqüència d'una notificació o denúncia, previ informe
d'un veterinari autoritzat per l'Ajuntament.
Article 4. Obligacions.
I.Els propietaris o possessors d'animals de companyia descrits en el grup
A) i C) de l'article 3 estan obligats a:
4.1.- Adoptar les mesures necessàries per impedir que els animals embrutin les vies i els espais públics. Per això, els propietaris o possessors de animals
estan obligats a recollir els excrements de l'animal que es dipositin a les voravies, passeigs, jardins i en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de persones, o sigui, en espais no autoritzats i dipositar-los en les bústies instal·lades
amb tal finalitat i contenidors de fems. En cas de no haver equipaments, els propietaris sota la seva responsabilitat, recolliran els excrements de l'animal, mitjançant artefactes o bosses que ells mateixos portaran, i podrà ser comprovat
pels agents de l'autoritat municipal.
4.2.- Els animals hauran d'anar sempre acompanyats per persona responsable que els mantengui controlats, subjectes amb corretja, cadena, cordó resistent o fermats segons els casos, etc. dins del cas urbà, urbanitzacions residencials i parcs públics, excepte en aquells llocs que l'Ajuntament determini com a
zones d'espargiment per a animals. Així mateix, duran morral, els animals definits dins el grup D.D. RD 287/2002, de 22 de març.
Els cans guardians de solars, obres, jardins, etc. hauran d'estar sota la vigilància dels propietaris o persones responsables i, en tot cas, en recintes on no
puguin causar danys a persones o coses, havent-se d'advertir en lloc visible l'existència de ca guardià facilitant número de contacte.
4.3.- Mantenir-los en bones condicions higièniques, sanitàries i físiques,
havent de passar controls sanitaris de vacunació i demés obligacions establertes
per la legislació vigent.
En els llocs oberts a la intempèrie s'habilitarà una caseta que protegeixi a
l'animal de les temperatures externes. No podran estar permanentment subjectes, el mitjà de subjecció haurà de permetre la llibertat de moviments.
4.4.- Els hauran d'identificar degudament a través de chips i censar els animals de companyia de l'espècie canina a l'Ajuntament, dins del termini màxim
de tres mesos, comptats a partir de la data de naixement, o un mes després de la
seva adquisició, havent de dur necessàriament l'animal la seva identificació censal permanent. La identificació dels moixos i resta d'animals de companyia serà
voluntària. A més, hauran d'estar perfectament vacunats.
Anualment, s'efectuarà la vacunació dels animals en dates fixades a l'efecte, fent-se constar el compliment d'aquesta obligació en la targeta sanitària.
Els propietaris dels animals hauran de subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys i perjudicis que pogués provocar dit
animal per un valor mínim de 120.000 Euros.
4.5.- Comunicar a l'Ajuntament les baixes per mort o desaparició dels animals en el termini de quinze dies des de què es produís el fet, acompanyat la targeta sanitària d'aquells.
En idèntic termini, comunicar el canvi de domicili dels seus propietaris o
possessors o la transmissió de la propietat de l'animal.
4.6.- Complir les disposicions preventives sanitàries que es dictin per les
autoritats competents i les prescripcions acordades pel Batle, en cas de declaració d'epizooties.
4.7.- Comunicar als serveis sanitaris en el termini de 48 hores, que un animal de la seva propietat ha agredit a una persona o animal a l'objecte de facilitar el control sanitari.
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res oportunes per a l'internament de l'animal i exigir la responsabilitat del propietari a què hagués lloc.
II.Els propietaris o possessors d'animals domèstics de cria definits a l'article 3 B) de la present ordenança estan obligats a restringir la presència de dits
animals al casc urbà, no podent romandre en els habitatges, patis, jardins o
terrenys annexos als habitatges si causen molèsties als veïns.
III.Els propietaris o possessors d'animals silvestres i exòtics de companyia (AIC) definits en aquesta ordenança estan obligats a no atemptar contra la
higiene i la salut públic, a què no causin riscs i molèsties als veïns i a proporcionar-los un correcte allotjament i manutenció, d'acord amb els seus imperatius
biològics.
Així mateix, i en tots els casos, hauran de posseir per cada animal la documentació i certificats preceptius, assenyalats en la normativa vigent en la matèria.
Igualment, hauran d'observar les disposicions zoo-sanitàries de caràcter
general i totes aquelles que, en cas de declaració d'epizooties dictin, amb caràcter preventiu, les autoritats competents.
IV.Els propietaris d'animals potencialment perillosos en particular, i de la
ciutadania en general, que en aplicació de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
del règim de la tinença d'animals potencialment perillosos, i del RD 287/2002,
de 22 de març, que la desenvolupa, per tenir qualsevol dels animals classificats
com a potencialment perillosos es requereix l'obtenció prèvia d'una llicència
municipal de l'ajuntament on resideixi habitualment l'animal. Per obtenir la llicència, s'han de complir els següent requisits:
-Ser major d'edat
-No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública,
associació amb banda armada o de narcotràfic, i no haver estat privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
-No haver estat sancionat per infraccions greus o mol greus de les tipificades a la Llei 5/1999.
-Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
-Acreditar la formalització d'una assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000 Euros.
Dins els 15 dies següents a l'obtenció de la llicència municipal, el propietari o posseïdor de l'animal està obligat a sol·licitar-ne la inscripció en el
Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos, que:
1. Contindrà les següents dades:
RELATIVES A L'ANIMAL:
-Espècie
-Raça
-Fotografia
-Codi d'identificació implantat
-Altres signes d'identificació de l'animal
-Sexe
-Data de naixement
-Nom
-Domicili habitual
-Destinació de l'animal (convivència amb humans, guarda i custòdia de
béns, etc.)
RELATIVES AL PROPIETARI O POSSEÏDOR DE L'ANIMAL
-Nom i llinatges
-DNI
-Adreça
-Telèfon
-Adreça electrònica
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL REGISTRE
-Número d'inscripció
-Data d'alta d'inscripció
-Data de baixa de la inscripció i el seu motiu

4.8.- Sotmetre a control veterinari oficial, durant el termini legalment
establert, els animals que hagin causat lesions a una persona a un altre animal,
així com els sospitosos de patir ràbia o haver estat mossegats per altres animals.

2. Aquest Registre es durà mitjançant un suport informàtic que romandrà
permanentment actualitzat. En el moment d'efectuar la inscripció, el funcionari
encarregat n'expedirà el document fefaent que haurà de portar el propietari sempre que vagi amb l'animal.

Si en el termini de 72 hores no compleix l'anterior, es prendran les mesu-

3. Serà condició prèvia a la inscripció de l'animal en aquest registre, estar
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en disposició de la llicència prevista a l'art. 3 de la Llei 50/1999.
4. Anualment, es remetrà a la Conselleria d'Agricultura la relació de llicències atorgades o les variacions que s'hagin pogut produir, als efectes d'establir l'adequada coordinació amb el Registre Central de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, previst a l'art. 6.3 de l'esmentada Llei.
La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics,
exigirà que la persona que els condueixi i controli, dugui la llicència administrativa i la certificació acreditativa de la inscripció de l'animal en el Registre
Municipal d'Animals Potencialment Perillosos. Es recorda també l'obligació de
dur-lo fermat, amb morral, i s'ha de recollir les deposicions que l'animal pugui
fer.
Article 5. Prohibicions.
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Igual actuació es realitzarà respecte a animals d'abast i salvatges i exòtics,
domesticats o no.
La captura i transport d'animals vagabunds, que estarà presidida per criteris humanitaris, s'efectuarà a través de la utilització de tècniques i medis compatibles amb els imperatius biològics de l'espècie, en condicions higièniques
impecables i amb garanties per a la seguretat de les persones en general i del
personal encarregat d'aquests serveis en particular.
El servei estarà a càrrec de personal capacitat i especialitat.
En la mesura i límits que resulti necessari, per raons sanitàries, es podrà
ordenar la intensificació de la recollida de cans i altres animals vagabunds, en
zones i èpoques determinades, inclòs mitjançant la contractació de serveis
suplementaris a tals efectes.
La direcció facultativa del Centre Sanitari Municipal (CSM) concertat, en
la recepció dels animals, els classificarà en les següents categories:

Queda prohibit:
5.1. La tinència d'animals en aquells llocs en què no es pugui exercir sobre
els mateixos l'adequada vigilància.
5.2. Tenir cans i altres animals de companyia amollats en qualsevol zona
dels parcs públics.
Independentment de què els animals puguin anar amollats, les persones
que els acompanyin seguiran sent responsables dels danys i molèsties que
aquests ocasionin, havent a més, de recollir els excrements de l'animal i dipositar-los en els contenidors (bústies) instal·lats en diferents punts del municipi.
5.3. L'estatge d'animals, preferentment cans, inclusivament acompanyats
i fermats, en les zones de jocs infantils, així com a les piscines públiques, excepte cans pigalls (lazarillos o cans guia).
5.4. Els cans o altres animals beguin directament de les fonts públiques.
5.5. Es prohibeix l'entrada de cans o altres animals a tota classe de locals
destinats a la fabricació, venda, emmagatzemat, transport o manipulació d'aliments, així com a locals d'espectacles públics, esportius i culturals, llevat
aquells en què, per especial naturalesa dels mateixos, siguin imprescindibles.
D'aquesta prohibició estan exempts els cans d'ajuda.
5.6. Es prohibeix la circulació per les vies públiques, parcs i jardins, d'aquells cans que no vagin proveïts de l'adequada identificació.
5.7. La permanència continuada dels animals a les terrasses en cas de
renous o molèsties als veïns (mal olor), havent de passar la nit en l'interior de
l'habitatge.
5.8. Els conductors, encarregats o membres dels transports públics prohibiran el trasllat d'animals en els llocs destinats a passatgers a excepció dels cans
d'ajuda que acompanyen a les persones invidents.
En quant al transport d'animals en vehicles particulars, es prohibeix que
s'efectuï pertorbant l'acció del conductor i es comprometi la seguretat del trànsit, contravenint en ambdós casos l'establert en la normativa sobre circulació
vial i s'adoptaran les mesures oportunes per impedir l'accés als seients davanters. Així mateix, s'han de transportar als animals en condicions adequades des
del punt de vista etològic i fisiològic.
5.9. L'abandonament d'animals, dels seus cossos o restes en les vies públiques, solars, jardins, etc.
5.10. L'incompliment de l'establert a l'esmentada normativa sobre animals
perillosos.
5.11. Torturar, maltractar o fer sofrir als animals. Mantenir-los malalts
sense assistència adequada. Matenir-los desnodrits o amb set.
5.12. Posar a les vies públiques i espais lliures qualsevol menjar destinat
a alimentar a cans, moixos i altres animals, excepte persones autoritzades.
Article 6. Actuacions municipals
6.1. L'Ajuntament disposarà directament o per concert d'instal·lacions
adequades per a la recollida dels animals abandonats. Qualsevol animal de companyia que circuli solt per les vies públiques i espais lliures públics o privats de
concurrència pública sense anar conduït o acompanyat per una persona serà
recollit pels serveis depenents del Centre Sanitari Municipal o servei concertat.

Categoria A. Animal vagabund: Es considerarà animal vagabund el que
circuli per la via i espais lliures públics o privats de concurrència pública sense
anar conduïts o acompanyats per una persona i no dugui identificació actualitzada del Registre d'identificació d'animals de companyia de les Illes Balears.
Categoria B. Animal abandonat: El que circuli per la via i espais lliures
públics o privats de concurrència pública sense anar conduït o acompanyat per
una persona, però proveït d'identificació actualitzada en el Registre
d'Identificació d'animals de companyia de les Illes Balears.
Categoria C. Animals entregats pels seus propietaris al Centre Sanitari
Municipal, per un dels següents motius:
C.1. No poder atendre l'animal en les degudes condicions de salut i benestar.
C.2. Ser agressiu
C.3. Patir una malaltia infecto contagiosa o de difícil curació.
Categoria D. Animals entregats al Centre Sanitari Municipal, per persona
que l'hagués trobat.
Categoria E. Animals entregats al CSM per segrests ordenats per les autoritats judicials, governatives, sanitàries i les dimanades per l'Autoritat
Municipal.
Categoria F. Animals salvatges o exòtics. Es classificaran en una de les
categories anteriors, depenent del motiu o circumstància que origini l'entrada i
recepció en el CSM.
Categoria G. Animals entregats al CSM en casos i circumstàncies especials que no es puguin incloure en cap dels grups anterior.
La destinació primordial dels animals dipositats en el Centre Sanitari
Municipal CSM, és la devolució al propietari o la seva oferta en adopció.
Els propietaris hauran d'abonar la sanció pertinents i les depeses que hagin
ocasionat a l'Ajuntament o centre concertat.
La permanència mínima dels esmentats animals dipositats i les actuacions
municipal dependran de la classificació en les categories a què es refereix l'article anterior.
Categoria A. Animals vagabunds: Seran retinguts durant quinze dies,
comptats a partir de la data de la seva recollida, a l'objecte de què puguin ser
recuperats pels seus propietaris. Transcorregut dit termini s'oferiran en adopció
durant un termini mínim de sis dies.
Els animals vagabunds que presentin malaltia greu irrecuperable, seran
sacrificats el mateix dia de la seva recepció previ informe veterinari col·legiat
del Centre.
Categoria B. Animals abandonats: Els animals degudament identificats i
registrats seran retinguts i els seus propietaris avisats per a què, en el termini de
8 dies comptats a partir de la recepció de dita comunicació, puguin recuperarlos. Si transcorregut dit termini l'animal no ha estat recollit pel propietari, podrà
ser ofert en adopció o sacrificat, a partir del sisè dia comptat a partir de la finalització del termini anterior. En ambdós casos, el propietari haurà de fer efectiu
el pagament de les taxes i sancions corresponents
Categoria C. Animals entregats pels seus propietaris:
C.1. Seran retinguts en el CSM durant quinze dies, en aquest període de
temps es donarà publicitat sobre l'existència de l'animal i s'oferirà en adopció.
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C.2. Els animals agressius que haguessin agredit a persones u altres animals seran retinguts durant 14 dies; transcorregut dit termini seran sacrificats.
Es prohibeix l'oferta en adopció d'aquests animals.
C.3. Els animals que pateixin malaltia infecto contagiosa greu terminal
seran sacrificats el mateix dia que entrin en el CSM.
Categoria E. Pels animals segrestats per ordre de l'autoritat competent,
regirà el mateix sistema que per a la categoria B d'animals abandonats, llevat
disposició en contra de l'autoritat competent.
Categoria F. Animals salvatges o exòtics: Els animals salvatges o exòtics,
domesticats o no, transcorregut el termini de vint dies sense que fossin reclamats
documentalment, seran objecte d'oferta a zoològics, centres d'investigació i entitats especialitzades i similars, sempre que no pateixin malaltia contagiosa o
parasitària, però en cap cas, oferts en adopció a particulars.
Categoria G. Els animals classificats en aquesta categoria, es mantindran
el temps necessari, que serà de 21 dies com a màxim, depenent del motiu que
va originar l'entrada en el CSM.
Les relacions de cans internats en el CSM concertat estarà a disposició
dels ciutadans. Es farà constar la seva espècia, raça, senyals somàtiques d'identificació i demés circumstàncies que s'estimin convenients per al coneixement
dels seus possibles propietaris o posseïdors i públic en general interessat en la
seva possible adopció, en el seu cas, sense perjudici d'altres mesures o formes
de divulgació (mitjans de comunicació social, etc.) que l'Administració
Municipal estimi oportunes.
Els animals de la categoria D, dipositats en el Centre Sanitari Municipal,
els hi serà d'aplicació el disposat a l'article 612 del Codi Civil. Transcorregut el
termini de vint dies des de la seva recollida sense que hagin estat reclamats pels
seus presumptes propietaris o posseïdors seran oferts en adopció. En el moment
de l'entrega de l'animal, el nou propietari abonarà les taxes corresponents de
tractament i vacunació obligatòries, identificació de l'animal, inscripció en el
cens i en el seu cas, les taxes corresponents a la castració, vasectomia o ovariectomia. Al mateix temps, signarà el document en el qual s'especifica la provisionalitat de l'adopció, la qual es farà definitiva als dos mesos de la tinència
de l'animal. Durant aquest període de temps, es podran realitzar inspeccions per
comprovar les condicions higiènico-sanitàries, de l'allotjament i del benestar de
l'animal.
Si es tractàs d'animals salvatges, domesticats o no, transcorregut el termini de vint dies sense que fossin reclamats, seran objecte d'oferta a zoològics,
centres d'investigació i entitats similars, però, en cap cas, oferts en adopció a
particulars.
6.2. L'Ajuntament elaborarà el cens de població d'animals domèstics de
companyia caní o felí, de forma gratuïta.
6.3. L'Ajuntament, dins de les seves possibilitats, anirà habilitant espais
públics idonis degudament senyalitzats per a les dejeccions dels animals. A tal
efecte, els propietaris o possessors de cans censats podran recollir material de
forma gratuïta (borses) en locals municipals.
6.4. L'Ajuntament vigilarà i inspeccionarà els recintes habilitats per a les
defecacions dels cans, i s'encarregarà del seu bon ús i funcionament.
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1.No recollir la defecació dels seus animals.
2.Tenir animals a llocs no condicionats a les necessitats sanitàries de dits
animals que atentin contra la higiene i la salut pública o causin riscs o molèsties
als veïns o bé no posseir per cada animal la documentació i certificats preceptius, assenyalats en la normativa vigent.
3.Tenir animals de forma continuada en les terrasses produint molèsties a
la resta de veïns.
4.Dur animals en vehicles particulars pertorbant l'acció del conductor i
comprometent la seguretat del trànsit.
5.Abandonament d'animals morts o dels seus restes.
6.Tenir animals fermats permanentment o subjectes sense permetre la llibertat de moviment.
7.No tenir els animals degudament identificats.
8.No comunicar a l'Ajuntament les baixes per mort o desaparició d'animals en el termini de 15 dies des que es produís el fet.
9.Tenir animals amollats en les zones de jocs infantils, així com a les piscines públiques, excepte animals guia.
10.Deixar beure a aquests animals directament de les fonts públiques.
11.L'entrada d'animals a tota classe de locals destinats a la fabricació,
venda, emmagatzemat, transport o manipulació d'aliments, d'aquest prohibició
estan exempts els cans guia.
12.Quan l'animal no vagi acompanyat per persona responsable subjecte
amb corretja, cadena o no complir les previsions establertes a l'art. 4.1.
13.Mantenir-los desnodrits o amb set.
14.Posar a les vies públiques i espais lliures qualsevol menjar destinat a
alimentar animals abandonats.
15.No mantenir els animals en bones condicions sanitàries de vacunació i
demés obligacions establertes per la legislació vigent.
7.2. Seran infraccions greus:
a)No complir les disposicions preventives sanitàries que es dictin per les
autoritats competents i les prescripcions acordades pel Batle en cas d'epizooties.
b)No sotmetre a control veterinari oficial durant el termini legalment establert a aquells animals que hagin causat lesions a una persona o a un altre animal, així com els sospitosos de patir ràbia o haver estat mossegats per altres animals. En aquests casos, a més, s'exigirà al propietari la responsabilitat a que tingués lloc.
c)No comunicar als serves sanitaris en el termini mínim de 48 hores que
un animal de la seva propietat ha agredit a persona o animal a l'objecte de facilitar el control sanitari.
d)Tenir animals domèstics d'explotació, definits en el 3b) de la present
ordenança en zones qualificades com a no urbanitzables, o en construccions
aïllades, adaptades a l'estabulació de cada espècia que no comptin amb la preceptiva llicència municipal, o no compleixin les normes legals en vigor sobre la
cria d'animals, així com el reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i
perilloses; a més d'altres disposicions aplicables en aquesta matèria.
e)Torturar, maltractar o fer sofrir als animals
f)Tenir animals domèstics d'explotació al casc urbà segons article 4 II..
g)L'abandonament d'animals en vies públiques, solars, jardins, etc.
7.3. Seran infraccions molts greus.
a)La reiteració en l'abandonament d'animals i en les faltes greus.
b)Les que es determinen al RD 287/2002
7.4. Sancions

6.5. L'Ajuntament facilitarà els recursos necessaris per a la realització de
les campanyes de vacunació obligatòria.
6.6. Els agents de la Policia Local seran els encarregats de velar per l'exacte compliment de la present ordenança, havent de procedir, en el seu cas, a
la denúncia dels fets que siguin constitutius d'infracció recollida en aquesta
ordenança o Llei 1/1990, a més de prestar la col·laboració oportuna dels serveis
de sanitat.
6.7. L'Ajuntament en el cas d'atacs o abrasions per part de l'animal o per
falta de la documentació necessària podrà decretar el decomís o constituir al
propietari o posseïdor com a dipositari de l'animal.
Article 7. Infraccions i sancions.
A efectes de la present Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.
7.1. Seran infraccions lleus:

a)Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 60 a 300 euros;
les greus amb multa de 301 a 1.500 euros; en tant que les infraccions molt greus,
seran sancionades de 1.501 a 15.000 euros, sense perjudici que aquest
Ajuntament pugui instruir l'expedient infractor elevant-lo a l'autoritat administrativa corresponent per a la seva resolució.
b)En la imposició de les sancions es tendran en compte, per graduar la
quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els següents criteris:
-La transcendència social o sanitària, i el perjudici causat per la infracció
comesa.
-La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions
Article 8. Règim sancionador
La potestat sancionadora de les conductes tipificades en la present ordenança, s'exercirà mitjançant el procediment establert en el RD 10/94, de 10 de
febrer, de la CAIB, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.
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Article 9. Prescripció.
Les infraccions regulades en aquesta ordenança prescriuran als sis mesos
i les sancions a l'any, ajustant-se en quant al còmput de terminis a les determinacions de l'article 132 de la Llei 30/1992.
Disposició transitòria
Amb la finalitat d'actualitzar el cens municipal, queden obligats els propietaris o possessors de cans i moixos a declarar la seva existència en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la present ordenança.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes aquelles normes municipals que s'oposin a la present ordenança.
Disposicions finals
1.La present ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi publicat el seu
text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2.La Batlia-Presidència queda facultada per dictar quantes ordres o instruccions resultin necessàries per a l'adequada interpretació, desenvolupament i
aplicació d'aquesta ordenança.
3.La creació del registre d'animals potencialment perillosos.
4.El disposat en aquesta ordenança s'entén sense perjudici de la Llei
50/1999, de 23 de desembre i RD 287/2002, de 22 de març sobre animals potencialment perillosos.
ANNEX I
-Pit Bull Terrier
-Staffordshire Bull Terrier
-American Staffordshire Terrier
-Rottweiler
-Dogo Argentino
-Fila Brasileño
-Tosa Inu
-Akita Inu
ANNEX II
Els cans afectats per la present disposició tenen totes o la majoria de les
característiques següents:
a)Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
b)Marcat caràcter i gran valor
c)Pèl curt
d)Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu
entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 Kg.
e)Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i abombades. Mandíbules grosses i fortes, boca robusta, ample i profunda.
f)Coll ample, musculós i curt.
g)Pitrera massissa, ampla, grossa, profunda, costelles arquejades i llom
musculós i curt.
h)Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb cames relativament llargues formant un angle
moderat.
Son Servera, 27 d'octubre de 2005
El Batle, Sgt. Sr. Damián Ripoll

—o—

Organisme: Ajuntament de Maó
Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractació
Número d'expedient: CM3105CO0014 Ref.: C-64/05

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Obres de construcció del Pavelló Municipal
Alcázar
b) Lloc d'execució: C/ Albert Camus, s/n
c) Termini d'execució: divuit mesos
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a)Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert
c) Forma: Subhasta
4. Pressupost base de licitació
Import total: 1.998.663,11 euros, IVA inclòs.
5. Garanties
Provisional: Exempt, de conformitat amb l'article. 35.1 del Text Refós de
la LCAP.
Definitiva: 4% del preu d'adjudicació del contracte.
6. Obtenció de documentació e informació
a) Entitat: Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
b) Adreça: Pl. Constitució, 1
c) Localitat i codi postal: Maó (Menorca)- 07701
d) Telèfon: 971-369800 - Ext. 209 o 262
e)Fax: 971-350648
f)Pàgina web: www.ajmao.org
g) Data límit d'obtenció de documents e informació: tretze dies naturals
a partir del següent al de la publicació de l'anunci al BOIB, de 9.30 a 13.30
hores.
7. Requisits específics del contractista
Classificació del contractista en els grups següents:
- grup C- subgrups 1 al 9 - categoria e
8. Presentació de les ofertes
a)Data límit de presentació: Fins a les 13.30 hores del 13è dia natural a
partir del següent al de la publicació de l'anunci al BOIB, de conformitat amb
l'establert a l'art. 78 del TRLCAP, en relació amb l'art. 71.b)del citat cos normatiu. Si l'últim dia fos dissabte o dia inhàbil, aquest s'entendrà prorrogat fins al
primer dia hàbil següent. Als efectes d'aquesta licitació, els dissabtes es consideraran dies inhàbils.
b) Documentació exigida: L'assenyalada a la clàusula 11ª del Plec de
Condicions Administratives.
c) Lloc de presentació: Unitat de Contractació (vegi's punt 6), de 9.30
a 13.30 hores.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Maó
b) Adreça: Pl. Constitució, 1.
c) Localitat i codi postal: Maó (Menorca)- 07701
d) Data i hora: A determinar per la Mesa de Contractació i es convocarà personalment als licitadors.
10. Altres informacions
No n'hi ha.
11. Despeses d'anuncis
A càrrec de l'adjudicatari.
Maó, 4 de novembre de 2004
LA T.A.S.G.I.E.
Margarita Mercadal Mercadal

Ajuntament de Maó
Num. 19819
La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el dia 02 de novembre de
2005, va aprovar el Plec de Condicions que regirà la contractació de les obres
de construcció del Pavelló Municipal Alcázar, per tot això s'anuncia la licitació
de l'acord amb les condicions que a continuació es resumeixen:
1. Entitat adjudicadora

___________________
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 02 de noviembre
de 2005, aprobó el Pliego de Condiciones que regirá la contratación de las obras
de construcción del Pabellón Municipal Alcázar, por ello se anuncia la licitación
de acuerdo con las condiciones que a continuación se resumen:
1. Entidad adjudicadora

