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(lliure, reserva discapacitat, promoció interna).

I manifest que vull integrar-me a la borsa de treball per ser cridat/da per cobrir
el lloc de treball de:
(
(
(
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) policia local i policia turístic
) policia local
) policia turístic

Manacor,________ d ___________________________________ de 2011
(signatura)
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30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para que en el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir de la recepción/publicación de esta
notificación, formule, si lo considera oportuno, el escrito de descargo ante el Sr.
Alcalde, adjuntando o proponiendo las pruebas que considere oportunas
Si está conforme con el contenido de la presente notificación, podrá hacer
efectiva la cuantía dentro de los TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la
fecha de recepción del presente escrito, en las entidades bancarias siguientes:
Sa Nostra
La Caixa
Banco de Crédito Balear
Banca March

2051
2100
0075
0061

0080
0677
6847
0151

10
09
40
90

1022544449
0200103028
0660000271
0000780113

(Ver relación en versión catalana).
SR. BATLE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR
Manacor, 7 de juliol de 2011
El batle, per delegació de firma, (decret 2132/2011), 1r. tinent de batle i
delegat
Llorenç Bosch Lliteras

Ajuntament de Muro

Ajuntament de Marratxí

Num. 15111
EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’ÚS I APROFITAMENT DE PLATGES I ZONES DE BANY.

Sa Nostra
La Caixa
Banc de Crèdit Balear
Banca March

2051
0080
10
2100
0677
09
0075 6847
40
0061
0151
90

1022544449
0200103028
0660000271
0000780113

Marratxí, 22 de juny de 2011.
El Batle.
Rebut
575679
653128
653131
653133
653138
651755

—o—

—o—

Num. 15167
Atès que no han pogut tenir efecte les notificacions de pagaments de
rebuts per taxes de la grua municipal. D’acord amb 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 amb el present ANUNCI es comunica a
les persones que mes abaix es relacionen el seu contingut:
Amb motiu de l’activitat de la grua municipal, com a conseqüència de la
circulació rodada, segons Ordenança Fiscal en vigor, que es pot consultar a
www.marratxi.es.
Conformement al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per la present
es notifica a l’interessat/da que ha de satisfer a la Hisenda Municipal, la quantitat indicada en la present notificació. El que se li comunica conformement al
previst en l’article 58 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú per a que
en el termini de QUINZE DIES HÀBILS contats a partir de la recepció/publicació d’aquesta notificació, formuli, si ho considera oportú, l’escrit de descàrrec davant el Sr. Batle, adjuntant o proposant les proves que consideri oportunes.
Si està conforme amb el contingut de la present notificació, podrà fer
efectiva la quantia dins el termini dels TRENTA DIES NATURALS a la data
de recepció del present escrit, a les entitats bancàries següents:

D.N.I
42998168
43112825
43157531
43193899
42993240
43104086

Marratxí, 22 de juny de 2011.
El Alcalde.

Tipus
GRUA
GRUA
GRUA
GRUA
GRUA
GRUA

Nom
Truyols*Fluxa,Catalina
Montalvo*Torello,Victor Manuel
Montes*Jimenez,Enrique
Cunill*Sabater,Gabriel
Bauza*Bosch,Antonia
Romero*Alameda,Eduardo

Import
11,25 €
427,87 €
226,87 €
226,87 €
91,87 €
55,71 €

______________
Toda vez que no han podido efectuarse las notificaciones de pagos de recibos por tasas de la grúa municipal. De acuerdo con el artículo 59.4 y 61 de la
Ley 30/1192 de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común con el
presente ANUNCIO se comunica a las personas que más abajo se relacionan su
contenido:
Con motivo de la actividad de la grúa municipal como consecuencia de la
circulación rodada, según Ordenanza Fiscal en vigor, que puede consultar en
www.marratxi.es.
Conforme al Texto Refundido de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por la presente se notifica al
interesado/da que debe satisfacer a la Hacienda Municipal, el importe indicado
en la presente notificación.
Lo que se le comunica conforme a lo previsto en el artículo 58 de la Ley

El Ple de l’Ajuntament de Muro, en sessió de data 30 de juny de 2011, ha
acordat el següent:
Primer. Estimar parcialment les al·legacions presentades a l’Ordenança
Municipal d’ús i aprofitament de platges i zones de bany del municipi de Muro,
de conformitat amb l’informe del Coordinador de Seguretat de Platges de data
23 de juny de 2011.
Segon. Aprovar definitivament l’Ordenança, incorporant al text de la
mateixa les modificacions derivades de la resolució de les al·legacions, de conformitat amb el que disposen els article 49 de la de la Llei 7/85 reguladora de
les Bases de Règim Local i article 102 de la Llei 20/2006 Municipal i de Règim
Local de les Illes Balears.
Tercer. L’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança, amb el text íntegre
de la mateixa, s’ha de publicar pel seu general coneixement al Butlletí Oficial
de les Illes Balears als efectes de la seva entrada en vigor, de conformitat amb
l’establert a l’article 70.2 de la Llei 7/85, i article 103 .1 de la Llei 20/2006.
ORDENANÇA MUNICIPAL D’ÚS I APROFITAMENT DE PLATGES I
ZONES DE BANY TÍTOL I. - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1 .1. És l’objecte d’aquesta Ordenança establir les condicions generals que
han de complir les diferents instal·lacions així com regular les activitats que es
realitzen a les nostres platges, conjugant, el dret que tots tenen a gaudir de les
mateixes, amb el deure que l’ajuntament de Muro , en el marc de les seves competències, té de vetllar per la utilització racional de les mateixes, per tal de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, suport
de la indispensable solidaritat col·lectiva; principis tots consagrats en la nostra
Constitució.
2. Així mateix, l’Ajuntament de Muro, a través d’aquesta Ordenança, instrument normatiu més pròxim i accessible al ciutadà, pretén fer arribar a aquest
la diversa normativa estatal bàsica i autonòmica referent a seu objecte, desenvolupat en l’apartat anterior.
3. La present Ordenança regirà en el terme municipal de Muro, en l’espai
que constitueix el domini marítim terrestre definit en el títol 1r de la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i que tingui la consideració de platja, així
com a les instal·lacions o elements que ocupin aquest espai.
4. En els supòsits no regulats en aquesta Ordenança, però que per les seves
característiques o circumstàncies pogués estar compresos dins del seu àmbit
d’aplicació, els seran aplicades per analogia les normes que guarden similitud
amb el cas esmentat.
5. L’Ajuntament de Muro determinarà la Temporada de bany.
Article 2.A efectes d’aquesta Ordenança i d’acord amb la normativa estatal bàsica,
així com la de caràcter autonòmic d’aplicació, s’entén com:
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a) Platges: zones de dipòsit de materials solts, com ara sorres, graves i
còdols, incloent escarpes, bermes i dunes, tinguin o no vegetació, formades per
l’acció del mar o del vent marí, o altres causes naturals o artificials.
b) Aigües de bany: Aquelles de caràcter marítim en què el bany estigui
expressament autoritzat o, no estant prohibit, es practica habitualment per un
nombre important de persones.
c) Zona de bany: El lloc on es troben les aigües de bany de caràcter marítim i els seus voltants que són part accessòria d’aquesta aigua en relació als seus
usos turístics-recreatius.
En tot cas s’entendrà com a zona de bany aquella que es trobi degudament
abalisada a aquest efecte. En els trams de costa que no estiguin abalisats com a
zona de bany s’entendrà que aquesta ocupa una franja de mar contigua a la costa
d’una amplada de 200 metres a les platges i 50 metres en la resta de la costa.
d) Zona de Varada: Aquella destinada a l’estada, embarcament, desembarcament i manteniment d’embarcacions professionals i de recreació, degudament llistada.
e) Temporada de bany: Període de temps en què es preveu una afluència
important de banyistes, tenint en compte els usos i costums locals. A efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà temporada de bany el període comprès entre
l’1 de març i el 31 d’octubre de cada any, llevat que s’indiqui cosa contrària mitjançant Decret de Batlia.
f) Acampada: Instal·lació de tendes de campanya, para-sols no diàfans en
els seus laterals o de vehicles o remolcs habitables. g) Campament: Acampada
organitzada dotada dels serveis establerts per la normativa vigent.
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b) Senyalitzarà la prohibició de bany, d’acord amb el que estableix la normativa d’aplicació, quan així vingui establerta per la Conselleria de Salut de les
Illes Balears o òrgan competent, mantenint la mateixa fins que no es comuniqui
la desaparició del risc sanitari per aquest organisme.
c) Adoptarà les mesures necessàries per a la clausura de zones de bany,
quan així vingui acordada per l’òrgan competent. Aquestes mesures es mantindran fins que sigui comunicat l’acord de reobertura de la zona de bany per l’òrgan competent.
4. A les platges, la neteja de les mateixes serà realitzada per gestió directa o indirecta per l’Ajuntament, amb la freqüència i horaris previstos per a d’adequada gestió del servei.
Article 6 .1. A les zones o parcel·la ocupades pels serveis de temporada, sigui quin
sigui el seu ús, serà responsable de la neteja el titular de l’aprofitament.
2. La concessionària d’hamaques haurà de procedir a la neteja diària de la
seva zona o parcel·la, sota les hamaques, mitjançant rastell o aparell similar.
Article 7 .En aquelles zones on es realitzi algun tipus d’activitat diferent a l’assenyalada en l’article anterior, ja sigui permanent o temporal, s’han de mantenir,
pels seus responsables, les degudes condicions de neteja, sempre que romanguin
exercint la seva activitat.
Article 8 .-

h) Zona de repòs: Zona delimitada per la instal·lació d’hamaques i parasols de les concessions.
Article 3 .- Els agents de l’autoritat podran requerir verbalment als que
infringeixin qualsevol de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança per
tal que immediatament cessin l’activitat prohibida o realitzen l’obligació deguda, això sense perjudici de la incoació d’expedient sancionador, quan sigui procedent o , si s’escau, es faci part de denúncia a l’Administració competent.
TÍTOL II .- NORMES GENERALS D’ÚS

La concessionària d’hamaques haurà d’utilitzar elements no contaminants
per al medi ambient. Queda prohibida la utilització d’alumini i ferro han de ser
les hamaques de plàstic o un altre material de característiques similars, i sempre
amb autorització de l’Ajuntament.
Article 9 .Queda terminantment prohibit qualsevol acte que pogués embrutar les
nostres platges o zones de bany, estant obligat el responsable a la neteja immediata, sense perjudici de les sancions que poguessin derivar-se per aquests fets.

Article 4 .Article 10 .1. La utilització de les platges serà lliure, pública i gratuïta per als usos
comuns i acords amb la naturalesa d’aquelles, com ara passejar, estar, banyarse, navegar, embarcar i desembarcar, varar, pescar, agafar plantes i mariscs i
altres actes semblants que no requereixin obres i instal·lacions de cap tipus i que
es realitzin d’acord amb les lleis, reglaments, així com la present Ordenança.
2. Les platges no seran d’ús privat, sense perjudici del que estableix la
Llei de Costes i el seu Reglament sobre les reserves demanials.

Els titulars dels serveis de temporada estan obligats a evitar que es produeixi acumulació d’escombraries a la zona, pel que hauran de buidar aquestes
quan sigui necessari. En el cas d’establiment d’un horari per al dipòsit d’escombraries en els contenidors, els serveis de temporada de hamaques i para-sols
estaran exempts de tal horari.
Article 11 .-

3. Les instal·lacions que es permetin en les platges, a més de complir amb
el que disposa el número 2 anterior, seran de lliure accés públic, llevat que per
raons de policia, d’economia o altres d’interès públic, degudament justificades,
s’autoritzin altres modalitats de ús.

L’evacuació d’aquests residus es farà obligatòriament en el tipus d’envasos i recipients normalitzats que s’estableixin.

4. El passeig, l’estada i el bany pacífics en la platja i al mar, tenen preferència sobre qualsevol altre ús.

1. Queda terminantment prohibit, als usuaris de platges o zones de bany,
llançar qualsevol tipus de residus a la sorra com papers, restes de menjar, llaunes, ampolles, restes de fruits secs, burilles, etc., Així com deixar abandonats en
la mateixa mobles, carrets, palets, caixes, embalatges, etc., cal utilitzar els papereres que s’instal·lin amb aquesta finalitat. En cas que no es s’instal·lin papereres els usuaris hauran de transportar els residus a un altre lloc, destinat a aquesta finalitat.

5. Es prohibeix el bany en els espigons i embarcadors, i en les zones senyalitzades en les quals no es permeti el bany o el pas aquest restringit.
TÍTOL III .- DE LA NETEJA DE LA PLATJA I NORMES HIGIENICSANITÀRIES
Article 5 .1. Els usuaris tindran dret a ser informats per l’Ajuntament de la falta
d’aptitud per al bany de les aigües que no satisfacin els criteris de qualitat mínima exigibles per les normes vigents.
2. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament facilitarà a qui així ho demani,
informació actualitzada de les condicions higienico-sanitàries de les zones de
bany.
3. En l’àmbit de les seves competències, i en l’exercici del deure d’adoptar les mesures necessàries per a la protecció de la salut, l’Ajuntament de Muro:
a) Senyalitzarà l’equipament de serveis públics i les possibles limitacions
d’ús que puguin existir, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

Article 12 .-

2. En cap cas el fet que les papereres o contenidors no estiguin en situació de ser utilitzats, serà justificació perquè l’usuari abandoni els esmentats residus de manera inadequada. L’usuari estarà sempre obligat a transportar els residus a un lloc destinat a aquesta finalitat.
3. L’Ajuntament de Muro, a través de gestió directa o indirecta, proveirà
el nombre suficient de papereres i contenidors per a una correcta retirada de residus per part dels usuaris de les platges, així com la seva obligació de vetllar pel
seu correcte estat.
4. Per a l’ús correcte d’aquests contenidors hauran de seguir les següents
normes:
a) No s’empraran per a l’abocament de líquids, runes, fustes, efectes, etc.,
així com tampoc per a animals morts.
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b) No s’han de dipositar en ells materials en combustió ni aquells productes inflamables o explosius, com ara aerosols i qualsevol tipus d’envasos a pressió, restes d’aparells electrònics com mòbils o similars, així com qualsevol residu que pugui comportar risc d’incendi, explosió o qualsevol risc per a la salut o
la seguretat a causa d’una elevada exposició al sol o a elevades temperatures.
c) Les escombraries s’han de dipositar a l’interior del contenidor, evitant
el seu desbordament i l’acumulació de residus al seu voltant, de manera que, en
cas de trobar ple, s’ha de fer el dipòsit en el contenidor més proper. d) Una vegada dipositada les escombraries ha de tancar la tapa del contenidor. e) Les escombraries, abans de ser dipositada en el contenidor, haurà de disposar-se en una
bossa perfectament tancada.
Article 13 .Es prohibeix netejar en la sorra de la platja o en l’aigua del mar els estris
de cuinar o els recipients que hagin servit per a portar aliments o altres matèries
orgàniques.
Article 14 .Els que vulneren aquestes prohibicions, a requeriment verbal dels agents
de l’autoritat, hauran de retirar immediatament els residus i procedir al seu dipòsit conforme s’estableix en aquesta ordenança, sense perjudici que giren part de
denúncia amb vista a la instrucció de l’expedient sancionador.
Article 15 .Les Explotacions destinades a bars, restaurants i anàlegs, ubicades en els
àmbits de les platges o zones de bany, estaran a l’empara del que estableix la
‘Ordenança Municipal de neteja i eliminació de residus sòlids i urbans de
l’Ajuntament de Muro’.
Article 16 .En exercici de les competències en relació amb la neteja de platges, es realitzarà la retirada dels residus que s’entremesclen amb la sorra en la seva capa
superficial.
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2. El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, serà responsable dels danys i perjudicis que ocasioni a les
persones, coses i al medi en general.
3. En el cas d’animals abandonats que deambulen per la platja, seran responsables dels mateixos els seus propietaris.
4. Es considerarà que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l’origen o del propietari, ni va acompanyat de cap persona. En aquest
supòsit, s’actuarà d’acord amb el que regula sobre tinença d’animals aprovada
per aquest Ajuntament o, si no per normativa superior.
5. Es permet la presència a la platja de gossos pigall en companyia de la
persona a qui serveixin, sense perjudici de la responsabilitat del seu posseïdor i
/ o propietari ni de les mesures que el mateix hagi d’adoptar per a evitar molèsties o riscos per a la resta d’usuaris . També es permet la presència d’animals en
els casos autoritzats per l’Ajuntament.
6. En el cas que els animals realitzin les seves necessitats fisiològiques, el
portador de l’animal o en el seu cas la seva titular, està obligat a recollir els de
caràcter sòlid i dipositar-los als contenidors d’escombraries o similars.
7. Els que vulneren la prohibició de l’apartat 1, o no compleixin amb les
condicions preceptuades en l’apartat 5, anteriors, hauran d’abandonar immediatament la platja amb l’animal, a requeriment verbal dels agents de l’autoritat, els
quals formularan part de denúncia amb vista a la instrucció de l’expedient sancionador.
TÍTOL V. - DE LA PESCA
Article 20 .1. A les platges i zones de bany i durant la temporada de bany, es prohibeix la pesca des de la riba i la submarina, des de les 10:00 fins les 20:00 hores,
ambdues incloses, per evitar els danys que els aparells utilitzats poden causar a
la resta d’usuaris. No obstant això, qualsevol activitat de pesca esportiva realitzada fora de l’horari establert, quedarà supeditada a l’absència d’usuaris a la
platja.

Article 17 .Amb vista a mantenir la higiene i salubritat, es vigilarà per personal de
l’Ajuntament de Muro, els abocaments i dipòsits de materials que puguin produir contaminants i riscs d’accidents, denunciant als infractors i adoptant les
mesures per impedir que se segueixin produint actuacions d’aquest tipus, i
donant compliment d’aquesta forma al que disposa la Llei de Costes, Reial
Decret Legislatiu 1032/1986 del 28 de juny i Reial Decret 1131/1988 de 30 de
setembre sobre avaluació de l’impacte ambiental.

2. S’exceptuen de la prohibició del número 1 anterior, els casos excepcionals, com ara concursos, podent autoritzar-se la pràctica de la pesca, havent de
respectar els participants els llocs, horaris i condicions que estableixi
l’Ajuntament. En aquests casos, la pesca es farà en llocs degudament senyalitzats i amb caràcter temporal.
3. En els espigons i embarcadors existents en les platges es pot fer sempre
que hi hagi una distància d’almenys 100 metres fins a la vora, amb absència de
banyistes i fora de l’horari de vigilància del Servei Públic de Salvament.

Article 18 .Article 21 .1. Respecte a la higiene personal:
a) Queda prohibida l’evacuació fisiològica al mar o a la platja.
b) Queda prohibit rentar-se al mar o a la platja utilitzant sabó, gel, xampú
o qualsevol altre producte similar.
2. Queda prohibit donar a les dutxes, renta-peus, lavabos i mobiliari urbà
en general, ubicats a les platges, un ús diferent del que els és propi, així, es sancionarà d’acord amb la present Ordenança, als usuaris que donin un altre fi a les
mateixes com jugar, netejar els estris de cuina, rentar-se o dutxar-se utilitzant
sabó, gel, xampú o qualsevol producte detergent, pintar, deteriorar, etc., sense
perjudici de les responsabilitats d’altra índole que puguin exigir pels actes
comesos.
3. Els que vulneren aquestes prohibicions hauran de cessar immediatament l’activitat prohibida, a requeriment verbal dels agents de l’autoritat, sense
perjudici que giren part de denúncia amb vista a la instrucció de l’expedient sancionador.
TÍTOL IV .- DE LA PRESÈNCIA D’ANIMALS A LES PLATGES
Article 19 .L’objecte d’aquest títol és el de prevenir i controlar les molèsties i perills
que els animals puguin causar, tant a les persones com a les instal·lacions.
1. Es prohibeix la circulació i permanència de qualsevol tipus d’animals
com gossos, cavalls, etc., A la platja, aigües, o zona de bany durant la temporada de bany. Fora de la temporada de bany s’hauran de prendre les precaucions
necessàries pel que fa a la seguretat de les persones o al medi ambient.

Qualsevol activitat de pesca, quedarà supeditada a l’absència d’usuaris a
la platja. Es podran decomissar els estris de pesca utilitzats.
Article 22 .Queda prohibida l’entrada i sortida al mar des de la platja o zones de bany
als pescadors submarins a excepció de supòsits per força major justificades, en
aquest cas mai es farà amb el fusell carregat. Així mateix queda prohibida la
manipulació en terra d’aquest o d’altres instruments de pesca submarina que
puguin suposar un risc per a la seguretat de les persones.
TÍTOL VI .- DE LES ACAMPADES I CIRCULACIÓ DE VEHICLES A
LES PLATGES
Article 23 .Constitueixen les platges un bé de domini públic, tant en la modalitat d’ús,
com de servei públic, es prohibeix expressament l’ús privatiu de les mateixes.
Article 24 .1. Queda prohibit en totes les platges l’estacionament i la circulació de
vehicles de qualsevol tipus, de dos, quatre o més rodes, per tracció mecànica o
animal, sense autorització prèvia.
2. Els que vulneren aquesta prohibició hauran de treure immediatament
els vehicles del domini públic ocupat, a requeriment verbal dels agents de l’autoritat, sense perjudici que giren part de denúncia a l’administració competent
amb vista a la instrucció de l’expedient sancionador quan sigui procedent.

106

BOIB

Num. 108

3. La prohibició a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article no és aplicable a aquells vehicles que amb caràcter diari, procedeixen a la neteja, manteniment, vigilància de les platges o zones de bany i els que prestin serveis de caràcter públic. Els referits vehicles no podran quedar estacionats a la platja o zona
de banys, havent retirar un cop acabat el motiu del seu accés a la referida platja
o zona de bany. No és aplicable la prohibició d’estacionament als vehicles d’urgència, seguretat i altres serveis similars, que es prestin en les platges de Muro.
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3. Es prohibeix la tinença i ús d’envasos de vidre a les platges i zones de

bany.
4. No es poden abandonar a les platges i zones de bany estris, objectes o
aparells que per les seves característiques puguin ser nocius per a les persones
o el medi ambient.
Article 30 .-

4. Els agents de l’autoritat podran procedir a la retirada i immobilització
del vehicle, quan el seu conductor o titular es trobi absent, o quan d’infractor
denunciat no satisfaci l’import de la denúncia al no tenir domicili conegut a
Espanya.
5. Els vehicles d’explotacions comercials per a la seva circulació per la
platja, pel que fa a la instal·lació d’elements de temporada, hauran de comptar
amb autorització expressa de l’Ajuntament de Muro, i accediran a la mateixa
pels accessos designats per l’Ajuntament i fora de l’horari cobert per el Servei
Públic de Salvament.
6. Queden expressament autoritzats per estacionar i circular per la platja
els carrets de minusvàlids, així com també la utilització en l’aigua del mar d’aquells especialment dissenyats per a tal fi, tot això sense perjudici de les precaucions que han d’adoptar els propis minusvàlids i / o persones que els assisteixin amb vista a la seguretat de la resta d’usuaris.
7. L’Ajuntament adoptarà les mesures oportunes per facilitar a les persones amb discapacitat, la utilització de les platges i les seves instal·lacions.
Article 25 .1. Queda terminantment prohibida durant tot l’any i a qualsevol hora, la
instal·lació de tendes de campanya, així com les acampades, campaments,
estructures de lona i altres habitacles qualsevol que fos seus materials i formes.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les estructures destinades exclusivament a la
protecció per a nadons, condicionat a l’existència d’aquests i d’unes dimensions
d’acord per a la seva protecció.
2. Els que vulneren aquesta prohibició hauran de desallotjar immediatament, a requeriment verbal dels agents de l’autoritat, el domini públic ocupat,
sense perjudici que facin part de denúncia a l’administració competent amb
vista a la instrucció de l’expedient sancionador quan sigui procedent.
3. Queda terminantment prohibit deixar instal·lar els elements enunciats
en l’apartat 1, sempre que no es troben presents els seus propietaris, pel sol fet
de tenir reservat un lloc a la platja.
4. Els empleats municipals i policia local podran retirar els elements instal·lats irregularment, i dipositar-los en dependències municipals.
5. Una vegada retirats aquests elements i dipositats en dependències
municipals, només podran ser tornats als seus amos quan presentin un justificant
que acrediti la seva propietat.
6. Independentment del que s’ha expressat, l’infractor haurà de fer efectiva la sanció, si és el cas, abans de retirar els estris de les dependències municipals.
Article 26 .Per a una millor utilització i gaudi de les nostres platges i zones de bany,
només seran permesos para-sols totalment diàfans en els seus laterals.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les estructures destinades exclusivament a la
protecció per a nadons, condicionat a l’existència d’aquests i d’unes dimensions
d’acord per a la seva protecció.
Article 27 .Qualsevol tipus d’ocupació de platges, haurà de disposar d’autorització
expressa de l’autoritat competent.
Article 28 .Queda terminantment prohibit fer foc i fogueres a la platja, així com l’ús
de barbacoes, de bombones de gas i / o líquids inflamables.

No es permetrà l’ús d’aparells sonors o instruments musicals quan pel seu
volum de sonoritat causin molèsties als altres usuaris de les platges o zones de
bany, sent la seva aplicació en aquest cas les normes particulars relatives a la
protecció de l’atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions aprovades per l’ Ajuntament.
Article 31 .Queda terminantment prohibit a partir de les 12 de la nit i fins les 8 del
matí realitzar qualsevol tipus de soroll que causi qualsevol molèstia als veïns,
exceptuant aquells actes que siguin organitzats o estiguin autoritzats per l’
Ajuntament
TÍTOL VII .- DE LES EMBARCACIONS I ALTRES OBJECTES,
ARTEFACTES FLOTANTS
Article 32 .1. Queda prohibida la navegació esportiva i d’esbarjo i la utilització de
qualsevol tipus d’embarcació o mitjà flotant mogut a motor, a vela o amb
pedals, a excepció de matalassos a d’interior de les zones abalisades per al bany.
2. La prohibició de l’apartat anterior, no s’aplicarà a aquelles embarcacions oficials i mitjans que s’utilitzin per a la realització dels serveis de neteja
de residus flotants, vigilància, salvament i socorrisme, sense superar la velocitat de tres nusos, excepte causa de força major o salvament, havent d’adoptarne aquest cas les precaucions necessàries per evitar riscos a la seguretat de la
vida humana i a la navegació marítima.
Article 33 .1. En els trams de costa que no estiguin abalisats com a zona de bany,
s’entendrà que aquesta ocupa una franja de mar contigua a la costa d’una amplada de 200 metres lineals en les platges i de 50 metres lineals en la resta de la
costa.
2. Dins d’aquestes zones no abalisades per al bany, no es podrà navegar a
una velocitat superior a 3 nusos, excepte causa de força major o salvament,
havent d’adoptar les precaucions necessàries per evitar riscos a la seguretat de
la vida humana i a la navegació marítima.
Article 34 .1. El llançament i varada de les embarcacions i artefactes haurà de fer a
través de canals degudament abalisats a velocitat molt reduïda (3 nusos com a
màxim).
2. L’ Ajuntament podrà establir zones de llançament-varada i zones nàutiques, senyalitzant-les convenientment. Les embarcacions a motor i vela hauran
d’utilitzar aquestes zones nàutiques obligatòriament. L’ Ajuntament podrà abalisar zones per a embarcacions o mitjans flotants a vela exclusivament.
3. Està prohibit qualsevol tipus d’abocament des de les embarcacions.
Article 35 .La infracció dels articles anteriors d’aquest títol comporta la corresponent
sanció, i el propietari, a més, procedir a la retirada immediata de l’embarcació.
Article 36 .1. Queda prohibida la varada o permanència d’embarcacions, remolcs,
taules de windsurf, hidropedals, motos aquàtiques, veles, hamaques, para-sols,
rems, fora de les zones senyalitzades i destinades a aquesta finalitat per
l’Ajuntament o senyalitzades per tercers que comptin amb autorització expressa l’ Ajuntament de Muro.

Article 29 .1. Queda prohibit cuinar a la platja.
2. Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques. Estaran exempts d’aquesta prohibició els esdeveniments organitzats per l’Ajuntament.

2. Així mateix queda prohibida qualsevol ocupació d’espai públic sense
autorització així com l’abandonament en zona pública dels objectes, artefactes,
elements, que s’enuncien a continuació: embarcacions, remolcs, taules de windsurf, veles, hidropedals, motos aquàtiques, hamaques, para-sols, rems, etc. En
aquests casos es procedirà per l’inspector corresponent o agent de l’autoritat a
l’aixecament de l’acta respectiva descriptiva de la situació, característiques de
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l’artefacte, objecte, element, titularitat. Es procedirà a continuació a requerir a
l’infractor, titular, o persona responsable, perquè retiri l’element en qüestió en
un termini de 24 hores, indicant, a manera d’advertència en el mateix requeriment que en cas d’incompliment d’aquest, servirà el requeriment com Ordre
d’Execució de la retirada immediata per incompliment una vegada transcorregudes les 24 hores abans indicades, efectuant-se de forma subsidiària per
l’Ajuntament i amb repercussió dels costos municipals de la retirada a càrrec de
l’infractor, titular o responsable, dipositant-se en recinte municipal.
3. En cas de ser impossible el requeriment, tot i tenir identificat l’infractor, titular, per no localització, es procedirà de forma cautelar a la retirada fent
constar en l’acta l’inspector aquesta circumstància.
4. En cas de no existir mitjà identificatiu de la titularitat de l’objecte, artefacte, element, es procedirà a reflectir en l’acta tals extrems i quedarà facultat
l’inspector per a procedir a la retirada a manera de mesura cautelar dels objectes, artefactes, elements abans enunciats i el seu dipòsit en recinte municipal
habilitat a aquests efectes.
Article 37 .L’incompliment de les prohibicions disposades en l’article anterior comportaran la corresponent Sanció a l’ infractor, a més de procedir a la retirada
immediata del vehicle, embarcació, remolc, objecte, artefacte, retirada en la
forma que preveu l’article anterior, i per al cas d’haver de efectuar subsidiàriament el mateix ajuntament el cost d’ aquesta, es repercutirà a l’ infractor.
Article 38 .1. Es prohibeix el bany i l’ estada en les zones que l’ Ajuntament destini
per varada d’embarcacions, hidropedals, motos aquàtiques, etc. i que estaran
degudament abalisades.
2. Els que vulneren aquestes prohibicions hauran de desallotjar immediatament, a requeriment verbal dels agents de l’autoritat, el domini públic ocupat,
sense perjudici que giren part de denúncia a l’Administració competent amb
vista a la instrucció de l’expedient sancionador quan sigui procedent.
Article 39 .1. Els usuaris de motos aquàtiques han d’estar en possessió de la titulació
requerida per al seu maneig, portar matrícula, tenir assegurança de responsabilitat civil i és obligatori l’ús d’armilles salvavides.
2. Es prohibeix la navegació nocturna a tota embarcació o artefacte flotant
que no disposi de les llums reglamentàries.
3. La pràctica del ‘surf, wind-surf, kite-surf’ i altres esports similars,
queda absolutament prohibida a menys de 200 metres de la riba de les platges,
donat el gran risc que suposa per als banyistes. Els usuaris han de portar salvavides, sent recomanable anar equipats amb vestits de neoprè i lligats a la taula.
4. S’exceptuen de la prohibició del número anterior, els casos excepcionals, com ara concursos, podent autoritzar la pràctica esportiva de surf, windsurf, kite-surf ‘i altres esports similars, havent de respectar els participants els
llocs, horaris i condicions que estableixi l’Ajuntament de Muro. En aquests
casos, la pràctica esportiva es farà en llocs degudament senyalitzats i amb caràcter temporal.
TÍTOL VIII .- DE LA PRÀCTICA DE JOCS
Article 40 .1. Queda prohibit a les zones i aigües de bany i durant la temporada de
bany, tant a la sorra de la platja com en l’aigua del mar, i en especial a la zona
delimitada com de repòs, caracteritzada per la instal·lació de para-sols i hamaques, i en el seu immediats voltants, la realització d’activitats, jocs o exercicis
que puguin molestar a la resta d’usuaris.
2. La realització de qualsevol tipus d’activitats, jocs o exercicis que
puguin causar molèsties o danys a tercers, serà causa de sanció, sense perjudici
de la responsabilitat que per aquests danys pugui correspondre a l’autor o autors
d’aquests.
3. Es podran realitzar aquest tipus de jocs en aquelles zones lliures que
hagin estat assenyalades a aquest efecte, per l’Ajuntament de Muro, o bé en les
zones que sense estar senyalitzades, no causin molèsties ni danys a instal·lacions
ni plantes.
4. S’exceptuen de la prohibició continguda en el número 1 d’aquest article aquelles manifestacions de caràcter esportiu o lúdic organitzades o autoritzades per l’Ajuntament de Muro, sense perjudici de la necessitat d’autorització
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per part d’altres administracions quan sigui preceptiu. Les mateixes es realitzaran sempre en llocs degudament senyalitzats i abalisats.
5. Així mateix, queden exceptuades de la prohibició, les activitats esportives i lúdiques que els usuaris poden realitzar en les zones que amb caràcter
permanent pugui tenir dedicades l’Ajuntament a la pràctica de diversos esports,
jocs infantils, etc., i que estaran degudament abalisades i seran visibles a la resta
d’usuaris. Aquesta excepció ho és exclusivament a l’ús normal i pacífic de la
zona de què es tracti, en cas contrari, l’activitat desenvolupada s’entendrà continguda en la prohibició del número 1 anterior.
6. Està prohibit qualsevol pràctica de jocs en els espigons i embarcadors
així com saltar o llançar-se des ells a l’aigua.
TÍTOL IX .- DE LA VENDA AMBULANT
Article 41 .Queda prohibida la venda ambulant de productes alimentaris, de begudes,
d’articles de qualsevol altre origen, així com la prestació de serveis ambulants a
les platges o zones de bany.
Article 42 .1. Els agents de l’autoritat podran requisar la mercaderia a aquelles persones que realitzin la venda o prestació de serveis prohibida al número anterior
i, en tot cas, cessaran l’activitat prohibida a requeriment d’aquests, sense perjudici que giren part de denúncia en vista a la instrucció de d’oportú expedient
sancionador.
2. Un cop requisada la mercaderia, aquesta només podrà ser tornada a l’infractor quan acrediti documentalment la seva propietat i, si s’escau, una vegada
satisfeta la sanció que li vingués imposada en aplicació d’aquesta Ordenança, o,
si no la que correspongui.
3. En aquests supòsits s’actuarà d’acord amb el que regula sobre venda
ambulant aprovada per aquest Ajuntament.
TÍTOL X. – PUBLICITAT
Article 43 .1. Queda prohibida la publicitat en les platges a través de cartells o tanques o per mitjans acústics o audiovisuals. Si s’escau, els Agents de l’autoritat
giraran part de denúncia a l’Administració competent per la instrucció de l’expedient sancionador.
2. La prohibició anterior és aplicable sigui quin sigui l’emplaçament o
mitjà de difusió, fins i tot per a la publicitat realitzada des de l’aire.
3. Queda prohibida la col·locació de qualsevol tipus de rètol a la platja
pels particulars, quedant aquesta atribució reservada per a les Administracions
Públiques amb competències per a això i havent de realitzar-se, en tot cas, mitjançant models normalitzats.
4. Per realitzar filmacions, vídeos i reportatges fotogràfics amb finalitats
comercials, de publicitat i / o similars serà necessària obtenir autorització
expressa de l’Ajuntament.
5. Els que vulneren aquestes prohibicions hauran de cessar immediatament l’activitat prohibida, retirar els elements i desallotjar immediatament el
domini públic ocupat, si s’escau, a requeriment verbal dels agents de l’autoritat,
sense perjudici que formulin parte de denúncia amb vista a la instrucció de l’oportú expedient sancionador.
TÍTOL XI .-. DE LA VIGILÀNCIA I SEGURETAT A LES PLATGES
Article 44 .1. Les platges del terme municipal de Muro, a banda dels efectius de la
Policia Local, podran disposar de personal específic per vigilar l’observança de
tot el que preveu la present Ordenança.
2. L’Ajuntament de Muro en l’exercici de les competències municipals
amb vista a prevenir el pertinent sobre salvament i seguretat de les vides humanes, comptarà amb el personal necessari i adequat per a la prestació d’aquest
servei, que conformarà el Servei Públic de Salvament de Platges de Muro i que
realitzaran les seves funcions sota la supervisió del coordinador de Seguretat de
Platges, d’acord amb el Decret 2 / 005 de 14 de gener i al Pla de Salvament de
Platges de Muro. El servei de vigilància es podrà realitzar per gestió indirecta o
directa per l’Ajuntament.
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3. L’Ajuntament instal·larà els llocs de primers auxilis i torres suficients
per vigilar l’entorn de les zones de bany. A les platges on no hi hagi Servei
Públic de Salvament es disposarà de cartells informatius d’autoprotecció amb el
text ‘Platja no vigilada’.

16-07-2011

Queda prohibit el dany i la destrucció de les zones dunars, en qualsevol de
les seves formes. Queda prohibit circular o caminar sobre les espècies vegetals
delimitades amb tanques de protecció.
TÍTOL XIII .- D’INSTAL·LACIONS I ELEMENTS DE TEMPORADA

4. A la zona de bany hi pals clarament visibles pels usuaris de la platja o
zona de bany, en el qual es posarà, per part del Servei Públic de Salvament de
Platges de Muro, cada dia i durant la temporada de bany, una bandera, la qual
determinarà les condicions del mar per al bany, atenent als següents colors:
a) Verd: permet el bany.
b) Groc: bany permès, amb precaució. Segons les circumstàncies es pot
prohibir el bany amb matalassos, maniguets ni flotadors, sense que l’usuari
superi els 50 m. de la riba, així com els nens menors de 12 anys no podran banyar-se si no els acompanya un adult.
c) Vermell: prohibició per al bany.
5. En cas que algun usuari procedís a banyar-se amb l’existència de bandera vermella, serà instat pels serveis de salvament, si n’hi ha, que surti del mar.
Si no acata l’ordre, serà reclamada la presència de les forces de seguretat, perquè intervinguin, i realitzin les actuacions i diligències pertinents per fer complir la prohibició del bany.
6. Els banyistes no podran allunyar-se més enllà de la línia d’abalisament
de platges per tal de poder garantir la seva protecció contra qualsevol accident.
7. Els banyistes han de complir les indicacions dels socorristes i vigilants
amb relació al bany: distància de la riba, jocs a l’aigua etc.
8. Està prohibit desobeir les ordres dels Socorristes per prohibir el bany o
perquè cessament l’exercici d’activitats que puguin generar un perill per a la
mateixa persona a qui es dirigeixi l’ordre o per als altres.

Article 51 .1. Queda prohibit qualsevol ús de les passarel·les d’accés al mar que no
sigui el de trànsit, permetent el pas de cadires de minusvàlids i de carrets de
nadons. L’ús de les passarel·les per cadires per a minusvàlids equipades amb
motor, estarà prohibit, si amb això pot causar danys a les passarel·les.
2. Queda prohibit moure les passarel·les de lloc i dedicar-les a altres usos
diferents dels enunciats.
3. Queda prohibit circular amb qualsevol classe de vehicles com cicles,
ciclomotors, etc., sobre les passarel·les.
4. Queda prohibit moure les papereres de lloc i dedicar-les a altres usos
diferents de la finalitat a què serveixen.
Article 52 .1. Queda prohibit l’abocament i dipòsit de matèries que puguin produir
contaminació i risc d’accidents, així com l’abandonament en zona pública d’embarcacions, remolcs, taules de windsurf, veles, hidropedals, motos aquàtiques,
hamaques, rems.
2. Queda prohibit realitzar qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o
desmuntable sense comptar amb preceptiva autorització, així com l’ocupació
d’espai públic sense autorització d’embarcacions, remolcs, taules de windsurf,
veles, hidropedals, motos aquàtiques, hamaques, rems.
Article 53 .-

9. Queda prohibit pujar i l’ús de qualsevol tipus de les torres de vigilància, pals de banderes de senyalització de l’estat de la mar i mòduls de primers
auxilis per persona aliena als Serveis de Salvament i Seguretat de les Platges.
Article 45 .1. Queda prohibida la col·locació o hissament de qualsevol tipus de bandera, que per les seves formes o colors, puguin donar confusió amb les descrites en l’apartat 4 de l’article 44, així com a totes aquelles que utilitzi o pugui utilitzar el Servei Públic de Salvament i / o indiquin l’existència de serveis públics,
determinats perills, etc.
2. Queda prohibit l’hissament de qualsevol bandera, banderoles, carpes o
elements similars sense autorització expressa de l’Ajuntament.
Article 46 .El Servei Públic de Salvament o similar podrà requerir el personal de les
concessions temporals a la platja, la col·laboració i l’auxili necessari per complir amb l’observança de les normes d’aquesta Ordenança, estan obligats a això.

Queda prohibit abocar para-sols i hamaques, moure del seu lloc o utilitzar
els para-sols, hamaques bolcades o estris.
Article 54 .1. L’usuari procurarà un ús ràpid de les dutxes i renta-peus.
2. Amb vista a economitzar aigua, l’usuari està obligat a deixar les dutxes
i renta-peus amb la sortida d’aigua tancada, en el cas que això no pogués realitzar és el seu deure avisar els serveis de vigilància de les platges, o si no n’hi avisar per telèfon a l’Ajuntament o Policia Local.
Article 55 .Queda prohibit:
1. Que el personal de qualsevol concessió de temporada porti uniformitat
que pugui confondre amb la del personal del Servei Públic de Salvament.
2. Posar encallats en els polsadors per aconseguir un raig continu d’aigua.

Article 47 .1. El Servei Públic de Salvament o similar en cas de l’existència de ratxes
de vent podrà ordenar el tancament de tot tipus de para-sols per evitar possibles
problemes o danys. Igual que podrà ordenar la retirada d’aquelles para-sols,
cadires, hamaques etc. que estiguin rovellades o visiblement deteriorades per
evitar qualsevol tipus de possible contaminació.

3. L’estada de qualsevol tipus en les zones de platja utilitzades per les concessions d’hamaques i para-sols si amb això perjudica o molesta als usuaris que
degudament les utilitzen o al bon funcionament de la concessió.
TÍTOL XIV .- RÈGIM SANCIONADOR
Article 56 .-

2. El Servei Públic es Salvament o similar podrà utilitzar qualsevol element com para-sol, hamaca, etc., De titularitat pública o privada, per a funcions
de salvament i seguretat quan la urgència i les circumstàncies així ho aconsellin.

Es consideren infraccions d’acord amb la present ordenança la vulneració
de qualsevol de les prohibicions o prescripcions contingudes en aquesta. Les
infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus

TÍTOL XII .- DE LA FAUNA I LA FLORA
A. - Infraccions lleus:
Article 48 .Queda totalment prohibida la mort intencionada de qualsevol espècie de
fauna i destrucció de flora autòctona de l’ecosistema del litoral del terme municipal i per extensió a les platges o zones de bany.

1) L’incompliment de les normes de neteja per part de l’usuari de la platja que no es considerin greus en el punt B d’aquest article.
2) La presència d’animals a la platja durant la temporada de bany, corresponent al posseïdor de l’animal la responsabilitat.

Article 49 .Queda terminantment prohibit portar sorra de la platja.
Article 50 .-

3) L’ús d’aparell sonor o instrument musical quan pel seu volum de sonoritat causin molèsties als altres usuaris de les platges.
4) Realitzar sorolls a la platja que puguin molestar els altres usuaris
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5) L’ús indegut de l’aigua de les dutxes i renta-peus.
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22) La tinença i ús d’envasos de vidre a les platges.

6) La manca d’exhibició del permís de venda ambulant a requeriment dels
agents de l’autoritat en cas que es posseeixi.

23) Abandonar a les platges i zones de bany qualsevol tipus d’estri, objecte o aparell que pugui ser nociu per a les persones o el medi ambient.

7) Qualsevol ús de les passarel·les d’accés al mar que no sigui el de tràn-

24) Hissar qualsevol tipus de bandera que per les seves formes o colors
puguin confondre amb les emprades pel Servei Públic de Salvament.

8) Utilitzar el personal de concessions de platja uniformitat que pugui
confondre amb la del personal del Servei Públic de Salvament.

25) No permetre que el Servei Públic de Salvament utilitzi els elements
necessaris com para-sols, hamaques, etc., Per a funcions de salvament, quan la
urgència i les circumstàncies així ho aconsellin.

sit.

9) La realització de qualsevol acte que embruti la platja.
C. - Infraccions molt greus:
10) La pràctica de qualsevol activitat, joc o exercici que pugui causar
molèsties a tercers.

1) L’abocament i dipòsit de matèries que puguin produir contaminació i
risc d’accidents.

B. - Infraccions greus:
1) L’incompliment de les normes de neteja per part dels titulars dels serveis de temporada de platja, o de qualsevol altra activitat autoritzada per l’òrgan
competent.
2) El dipòsit en contenidors de materials en combustió per part dels usuaris de la platja.
3) La tinença i l’abandonament d’un animal a la platja.
4) La pràctica de la pesca en qualsevol de les modalitats en lloc o en època
no autoritzada.
5) L’ús d’escopeta o instrument de pesca submarina que pugui suposar
risc per a la seguretat de les persones.

2) Realitzar qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense
comptar amb preceptiva autorització.
3) La varada o permanència d’embarcacions, planxes de vela, hidropedals, motos aquàtiques etc., Fora de les zones assenyalades i destinades a aquesta finalitat.
4) L’incompliment de les normes establertes en matèria de navegació per
la Capitania Marítima, que puguin posar o posin en perill la seguretat i integritat física dels usuaris de les platges o zones de bany.
5) La reiteració de falta greu.
6) Procedir al bany en platges amb bandera vermella.

6) L’estacionament o circulació de vehicles, de qualsevol tipus, a les plat-

7) El trànsit de qualsevol artefacte flotant, a excepció de flotadors i matalassos, a l’interior de les zones abalisades per al bany.

7) La instal·lació de tendes de campanya, para-sols no diàfans en els seus
laterals o acampar a les platges.

8) La causa de qualsevol tipus d’impacte negatiu sobre la fauna i flora tant
litoral com marina, destacant sobretot els impactes negatius que puguin patir les
praderies de Posidònia Oceànica.

ges.

8) Fer foc, fogueres a la platja, utilitzar barbacoes o fer ús d’estris per fer
foc, així com l’ús de bombones de gas o líquids inflamables en la platja.
9) La reiteració de falta lleu.
10) La venda ambulant i prestació de serveis ambulants sense autoritza-

Article 57 .Sancions. De conformitat amb el que preveu la Llei de Bases de Règim
Local articles 139, 140 i 141 i atenent a la tipificació i classificació de les infraccions en la Llei de Bases i present Ordenança, les sancions per infracció d’aquesta Ordenança seran les següents:

ció.
11) La mort intencionada de qualsevol espècie de fauna i destrucció de
flora autòctona de l’ecosistema del terme municipal i per extensió a les platges
o zones de bany.
12) L’ús o la manipulació dels elements destinats a salvament i vigilància
de platges o zones de bany per a altres efectes distints als que estan destinats per
part de personal no autoritzat.
13) La pesca submarina en l’àmbit de les platges o zones de bany, durant
la temporada estival i fora d’aquesta, condicionada a la inexistència de banyistes.

1) Infraccions lleus: multa fins a 750 euros. En les infraccions lleus i si no
s’aprecien circumstàncies modificatives de la responsabilitat s’aplicarà la sanció tipus de 300 euros.
2) Infraccions greus: multa des de 751 euros fins a 1.500 euros. En les
infraccions greus i si no s’aprecien circumstàncies modificatives de la responsabilitat s’aplicarà la sanció tipus de 900 euros.
3) Infraccions molt greus: multa des de 1.501 euros fins a 3.000 euros. En
les infraccions molt greus i si no s’aprecien circumstàncies modificatives de la
responsabilitat s’aplicarà la sanció tipus de 2.000 euros, exceptuant la infracció
de l’apartat 4 que s’aplicarà la sanció tipus de 2.500 euros. Per determinar la
quantia de les sancions es tindran en compte els següents criteris:

14) L’evacuació fisiològica al mar o a la platja.
15) Rentar-se al mar o a la platja utilitzant sabó o qualsevol altre producte de neteja.
16) Netejar els estris de cuinar en les dutxes, deteriorar d’alguna manera
les dutxes, renta-peus, lavabos o mobiliari urbà ubicat a les platges, així com
l’ús indegut dels mateixos.
17) Desobeir les indicacions dels Socorristes.

a) La reincidència del responsable en qualsevol de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança.
b) La major o menor pertorbació causada per la infracció en el medi
ambient i / o en els usuaris.
c) La intencionalitat de l’autor.
Article 58 .-

18) La realització de filmacions, vídeos i reportatges fotogràfics amb finalitats comercials, de publicitat o un altre fi semblant sense autorització.

1. Seran responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança
les persones físiques i / o jurídiques que les cometin.

19) Banyar-se en els espigons i embarcadors així com tirar-se des d’ells a
l’aigua.

2. La responsabilitat exigible ho serà no només pels actes o omissions propis, sinó pels d’aquelles persones, animals o béns pels que civilment s’ha de respondre conforme al dret comú.

20) L’estada i banyar-se en les zones que l’Ajuntament destini per varada
d’embarcacions i artefactes flotants.
21) Banyar-se fora de les zones de bany a les platges en què aquestes estiguin degudament abalisades

3. Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran compatibles amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la
situació alterada pel mateix al seu estat originari, així com amb la indemnització per danys i perjudicis causats que podran ser determinats per l’òrgan competent , i, en aquest cas, comunicar a l’infractor per a la seva satisfacció en el
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termini que es determini, i, si no es així, expedita la via judicial corresponent.
Article 59 .Procediment Les denúncies seran formulades pels agents de l’autoritat o
pels particulars, i el corresponent expedient sancionador serà tramitat conforme
al procediment previst en la Llei 30 / 92 de règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú, Decret 14/94 de la CAIB, sent
competent el batle o persona en qui aquest delegui per a la seva resolució llevat
que resulti ser competent una altra administració per disposició de la Llei
Disposició addicional
Aquesta Ordenança es considera complementària de les disposicions
mediambientals que contindrà el Pla General d’Ordenació Urbana de Muro.
DISPOSICIONS FINALS
1. Aquestes normes entraran en vigor l’endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears prèvia aprovació en sessió plenària.
2. Completen aquesta Ordenança totes les Ordenances Municipals i altres
disposicions de rang superior, d’aplicació en la matèria que es trobin en vigor.
Muro, 4 de juliol de 2011.
El batle, Martí Fornés Carbonell.

—o—

Ajuntament de Petra
Num. 15104
En compliment del disposat a l’article 138.4 de la Llei de Contractes del
Sector Pùblic, es fan públiques les adjudicacions definitives, acordades a la sessió plenària de data 13-11-2009, de les obres següents:

16-07-2011

Sisè.- Notificar aquesta resolució al Sr. Oliver als efectes corresponents, a
Intervenció i a l’Àrea d’Urbanisme.
La qual cosa es fa públic per a general coneixement.
Pollença, 5 de juliol de 2011.
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavia.

—o—
Num. 15173
En compliment de les disposicions vigents a continuació es fan públiques
les resolucions que ha dictat el Sr. Batle relatives a la designació dels membres
de la Junta de Govern Local, nomenaments de Tinents de Batle així com delegacions conferides per la Batlia:
‘RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 457.Conformement amb el disposat als articles 20.1 b) i 23.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), en relació amb
l’article 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears (LMRLIB), i als articles 52 i ss i 46.1 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), fent ús de les
atribucions que legalment tinc conferides
RESOLC:
1r.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors i les regidores següents:
- Sra. Malena Estrany Espada
- Sra. Maria P. Buades Cifre
- Sr. Bartomeu Fuster Capllonch
- Sr. David Alonso García
2n.- Correspon a la Junta de Govern Local:
a) L’assistència permanent al Batle en l’exercici de les seves funcions

- Obra: ‘Instal·lació plaques fotovoltaiques al pavelló cobert i a l’aparcament de Na Capitana’.
Adjudicatari: ELECNOR.
Pressupost d’adjudicació: 645.336,97 euros (IVA apart).
Condicions: Millores oferides per l’empresa en la seva proposició, per
valor de 277.114,69 euros (IVA apart).
Termini d’execució: 3 mesos.
- Obra: ‘Tancament del passeig antiga estació i millora d’accessos’.
Adjudicatari: Germans Nicolau Construccions 1970 S.L.
Pressupost d’adjudicació: 144.972,86 euros (IVA apart: 23.165,66 euros).
Condicions: Millora consistents en un parc infantil per valor de 24.720,76
euros (IVA inclòs)
Termini d’execució: 3 mesos
Petra, a 17 de novembre de 2009.
La Tinent de Batle, Caterina Mas i Bennassar.

—o—

Ajuntament de Pollença
Num. 15131
Per la present li comunico que el Sr. Batle, en data 4 de juliol de 2011, ha
dictat la següent resolució:
‘Vista l’existència a plantilla de personal de l’Ajuntament de Pollença
d’una plaça de personal eventual, arquitecte superior.
Atès l’article 20 de la Llei 30/84 i l’article 176 del TRRL, el personal
eventual només desenvoluparà tasques d’assessorament especial i confiança i
podrà desenvolupar llocs de treball directius.
Atès l’article 41.14.c) i d) del ROF que preveu que és competència de
batlia nomenar al personal eventual; personal que podrà ser cessat de la mateixa manera sense indemnitzacions.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent.
He resolt:
Primer.- Nomenar el Sr. Xavier Oliver Simarro funcionari eventual, arquitecte superior, de l’Ajuntament de Pollença, amb efectes de dia 6 de juliol de
2011.
Segon.- Assignar-li les funcions d’assessorament a batlia en matèria urbanística, amb una dedicació de 18 hores setmanals.
Tercer.- Fixar unes retribucions de 1601,40 € mensuals, en catorze
pagues.
Quart.-Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple.
Quint.- Publicar aquesta resolució al BOIB per a general coneixement.

b) Les atribucions que li delegui expressament aquesta Batlia i/o altre
òrgan municipal
c) Les atribucions que li atorguin les lleis
3r.- Donar compte d’aquesta resolució a la primera sessió plenària que es
celebri, notificar personalment als designats, fent l’oportuna publicació en el
BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura
de la present resolució.
Pollença, 20 de juny de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía

Davant meu,
LA SECRETÀRIA
Francisca M. Adrover Cànaves’

‘RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 458
Conformement amb el disposat als articles 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 22 de
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears (LMRLIB), i als articles 46 i 47 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), fent ús de les facultats i atribucions que legalment tinc conferides
RESOLC:
1r.- Nomenar Tinents-Batles els regidors i les regidores següents:
- Primera Tinent-Batlessa: Sra. Malena Estrany Espada
- Segona Tinent-Batlessa: Sra. Maria P. Buades Cifre
- Tercer Tinent-Batle: Sr. Bartomeu Fuster Capllonch
- Quart Tinent-Batle: Sr. David Alonso García
2n.- Correspon als nomenats, per l’ordre designat, substituir-me en la totalitat de les meves funcions, en el casos d’absència, malaltia o impediment que
m’impossibiliti per a l’exercici de les meves atribucions, així com en els supòsits de vacant fins que prengui possessió el nou batle.
3r.- Donar compte d’aquesta resolució a la primera sessió plenària que es
celebri, notificar personalment als designats, fent l’oportuna publicació en el
BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura
de la present resolució.
Pollença, 20 de juny de 2011

