
las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el por-
centaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.

7.- Las del art. 21.1.o) de la Ley 7/85: La aprobación de proyectos de
obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y
estén previstos en el Presupuesto.

8.- Las del art. 21.1.p) de la Ley 7/85: La adquisición de bienes y dere-
chos cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del pre-
supuesto ni exceda de los 3.005.060 Euro, así como la enajenación de patrimo-
nio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes supues-
tos: 

La de bienes inmuebles, siempre que este prevista en el Presupuesto.
La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico

cuya enajenación no esté prevista en el Presupuesto.
9.- Las siguientes del art. 21.1.q) de la Ley 7/85 y del art. 41.9 del R.O.F.

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales: El otorgamiento de licencias,
salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o la Comisión
de Gobierno, que incluye la concesión de licencias de apertura de estableci-
mientos fabriles, industriales, comerciales y de  cualquier otra índole y de licen-
cias de obras en general, exceptuándose de la delegación, las conceptuadas
como obras menores definidas en el artículo 7.2 de la Ley 10/1990, de 23 de
octubre, de Disciplina Urbanística y en el artículo 191 de las Normas
Urbanísticas del P.G.O.U. de Sant Antoni. 

3º.- Que la Comisión de Gobierno celebrará la sesión constitutiva el vier-
nes día 20 de junio, a las doce horas, de conformidad con el art. 112 puntos 1, 2
y 3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales; celebrará sesión ordinaria el primer y tercer viernes de cada
mes, a las doce horas en primera convocatoria y a las trece horas en segunda
convocatoria, pudiendo celebrar sesiones extraordinarias cuando sean convoca-
das por el Sr. Alcalde. 

4º.- Que de la presente resolución se dé cuenta al Pleno en la primera
sesión que éste celebre, a los efectos de su conocimiento, y que se notifique per-
sonalmente a los designados y se publique en el �Boletín Oficial de la C.A. Illes
Balears, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha de la
misma.

Sant Antoni de Portmany, a 3 de julio de 2003
El Alcalde,
Fdo. José Sala Torres.

� o �

Num. 14500
Delegació de gestió.
De conformitat amb el que disposa els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de

2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 43.3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per la present HE RESOLT:

1r.- Delegar la gestió relativa a les diferents àrees i de serveis muni-
cipals generals que s'ha distribuït la Corporació, en els següents Regidors:

I. GOVERNACIÓ, D. Juan Pantaleoni Roselló
II. URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI, Dª. Josefa Costa

Ramón.
III. MEDI AMBIENT, NETEJA, PUBLICITAT I MANTENIMENT, D.

José Ramón Serra.
IV. ESPORTS I FESTES, D. José Cardona Cardona
V. HISENDA, INFRAESTRUCTURA I OBRES MUNICIPALS, D.

Juan Riera Torres
VI. EDUCACIÓ, CULTURA, COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTI-

TUCIONALS, D. Miguel Costa Tur.
VII. PARTICIPACIÓ CIUTADANA, JOVENTUT I BENESTAR

SOCIAL, Dª. Lidia Prats Clapés.
VIII.AGRICULTURA, PESCA, NUCLIS I INFRAESTRUCTURES

RURALS, COORDINACIÓ I MITJANS TÈCNICS DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, D. Vicente Costa Costa.

2è.- Aquestes delegacions comprenen la direcció interna i la gestió de les
diferents àrees i serveis, no incloent la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers.

3r.  De la present resolució es donarà conta al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que aquest celebri.

4è.- Notifiqui's als interessats i publiqui's en el �Butlletí Oficial de la C A.
Illes Balears, sense perjudici de la seva efectivitat des de l'endemà a la data d'a-
questa.

Sant Antoni de Portmany, a 3 de juliol de 2003.
L'Alcalde,
Signat. José Sala Torres

_________________________

Delegación de gestión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.4 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 43.3 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por la presente HE
RESUELTO:

1º.- Delegar la gestión relativa a las diferentes áreas y de servicios muni-
cipales generales en que se ha distribuido la Corporación, en los siguientes
Concejales:

I. GOBERNACIÓN, D. Juan Pantaleoni Roselló
II. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, Dª. Josefa

Costa Ramón.
III. MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA, PUBLICIDAD Y MANTENI-

MIENTO, D. José Ramón Serra.
IV. DEPORTES Y FIESTAS, D. José Cardona Cardona
V. HACIENDA, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS MUNICIPALES,

D. Juan Riera Torres
VI. EDUCACIÓN, CULTURA, COMUNICACIÓN Y RELACIONES

INSTITUCIONALES, D. Miguel Costa Tur.
VII. PARTICIPACION CIUDADANA, JUVENTUD Y BIENESTAR

SOCIAL, Dª. Lidia Prats Clapés.
VIII.AGRICULTURA, PESCA, NUCLEOS E INFRAESTRUCTURAS

RURALES, COORDINACIÓN Y MEDIOS TÉCNICOS DE LAS DEPEN-
DENCIAS MUNICIPALES, D. Vicente Costa Costa.

2º.- Estas delegaciones comprenden la dirección interna y la gestión de las
diferentes áreas y servicios, no incluyendo la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros.

3º.  De la presente resolución se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en
la primera sesión que éste celebre.

4º.- Notifíquese a los interesados y publíquese en el �Boletín Oficial de la
C. A. Illes Balears, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la
fecha de la misma.

Sant Antoni de Portmany, a 3 de julio de 2.003.
El Alcalde,
Fdo. José Sala Torres

� o �

Ajuntament de Sant Josep
Num. 14523

El Ple d�aquest Ajuntament, en sessió ordinària feta el dia 7 d�abril de
2003, va aprovar inicialment la modificació de l�Ordenança per a la prestació en
tot el municipi del servei de transport interurbà de passatgers en automòbils
lleugers de lloguer amb conductor, la qual, una vegada finalitzat el termini d�ex-
posició pública sense haver-se presentat cap reclamació, d�acord amb l�art. 49
de la LRBRL, es dóna per aprovada definitivament i es publica a continuació el
seu text íntegre:

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ EN TOT EL
MUNICIPI DE SANT JOSEP DE SA TALAIA DEL SERVEI DE TRANS-
PORT INTERURBÀ DE PASSATGERS EN AUTOMÒBILS LLEUGERS DE
LLOGUER AMB CONDUCTOR.

OBJECTE, ÀMBIT D�APLICACIÓ, RÈGIM JURÍDIC.
Article 1r. L�objecte de la present Ordenança el constitueix el transport

interurbà de passatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor, d�a-
plicació a tot el municipi de Sant Josep de sa Talaia.

Article 2n. En tot allò no previst en la present Ordenança s�estarà al que
amb caràcter general s�estableixi en el Reial decret 763/1979, de 16 de març, pel
qual s�aprova el Reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de trans-
port d�automòbils lleugers, així com modificacions establertes pel Reial decret
1080/1989, d�1 de setembre, i pel que amb caràcter general s�estableixi a la Llei
16/1987 d�ordenació dels transports i Reglament que la desenvolupa.

Article 3r. A les zones en les quals hi hagi interacció o influència recípro-
ca amb els serveis d�altres municipis, podran establir àrees territorials de pres-
tació conjunta que facultin el transport de passatgers per a la prestació de qual-
sevol servei, urbà o interurbà, la iniciació del qual es realitzi dins de les esmen-
tades àrees, fins i tot, fora del terme municipal on tengui la residència el vehi-
cle.

II. ELS VEHICLES ADSCRITS EN EL SERVEI.
Art. 4t. El vehicle adscrit a la llicència local que possibilita per a la pres-

tació del servei figurarà com a propietat del titular d�aquesta  en el Registre de
la Direcció General de Trànsit. Els propietaris dels vehicles hauran de concertar
obligatòriament la corresponent pòlissa d�assegurances que cobrirà els riscs
determinats per la legislació en vigor.

Article 5è. Els titulars de la llicència podran substituir el vehicle adscrit a
aquesta per un altre que quedarà subjecte a l�autorització de l�Ajuntament, la
qual serà concedida un cop comprovades les condicions tècniques necessàries
de seguretat i conservació per al servei.

Article 6è. La transmissió per actes �inter vivos� dels vehicles automòbils
lleugers durà implícita la cancel.lació de la llicència llevat que, en el termini de
tres mesos després d�haver efectuat la transmissió, el transmitent apliqui aque-
lla  a un altre vehicle de la seva propietat, comptant per a tot això amb l�auto-
rització prèvia a la qual es refereix l�article anterior.

Article 7è. Dins del conjunt de marques i models de vehicles que homo-
loguen els ministeris d�Indústria i Energia i de Transports i Comunicacions, les
entitas locals podran  determinar el o els que estimin més adaptats a les neces-
sitats de la població usuària i a les condicions econòmiques dels titulars de lli-
cències.

En tot cas, la seva capacitat no excedirà de cinc places, per a les classes
A) i B), inclosa la del conductor: excepcionalment, per necessitats del servei i
feta la consulta prèvia a l�Associació de Taxistes del Municipi, podran autorit-
zar-se vehicles de set a nou places.

Queda autoritzada la utilització d�automòbils monovolum en les condi-
cions estipulades en la present ordenança, els quals podran adaptar-se per al
transport de minusvàlids.

Els vehicles seran de color blanc i portaran pintat en la part central de les
dues portes de davant l�escut del municipi, amb una ratlla verda inclinada de 8
cm d�ample i el número corresponent de la llicència.
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Queda autoritzada a través de la present ordenança la instal.lació de mam-
pares sempre que no afectin les condicions esmentades anteriorment.

Qualsevol altre element o distintiu en l�exterior o interior del vehicle
necessitarà la corresponent autorització de l�Ajuntament, particularment publi-
cat  (en les condicions establertes en l�art. 9 de la present Ordenança) i antenes
que no siguin del mateix aparell de ràdio o de l�emissora de radiotaxi autoritza-
da per l�Ajuntament (art. 20). Queda permesa la col.locació d�una franja de
vidre posterior i en la part superior del vehicle autotaxi on figuri el nom
�Radiotaxi� i el telèfon, sempre que es compleixin les condicions de visibilitat
establertes en la present Ordenança.

Els vehicles aniran proveïts d�un taxímetre amb impressora homologada
que permeti l�aplicació de les tarifes vigents en cada moment, degudament pre-
cintat i 

comprovat per la Conselleria Insular d�Indústria. Estarà situat en la part de
davant de l�habitacle de forma que resulti totalment visible per al viatger la lec-
tura de la tarifa i el preu,  per la qual cosa haurà d�estar totalment il.luminat.
L�esmentat taxímetre haurà de dur una impressora incorporada per a l�emissió
de tiquets.

Art. 8. No s�autoritza posar en servei vehicles que no hagin estat revisats
prèviament i compleixin les condicions de seguretat, conservació, neteja i docu-
mentació per les delegacions d�Indústria i Energia i per l�Ajuntament. Les revi-
sions dels vehicles seran anuals per comprovar el seu bon estat de seguretat,
conservació, neteja, documentació i tots els requisits exigits per aquesta
Ordenança. Independentment de les revisions esmentades anteriorment tots els
vehicles adscrits a una llicència d�autotaxi podran ser objecte de totes les revi-
sions que l�Ajuntament consideri oportunes per circumstàncies especials que
així ho aconsellin.

Tot automòbil que no reuneixi les condicions tècniques de comoditat i
seguretat exigides per aquesta Ordenança no podrà prestar servei novament
sense un reconeixement previ per part de  l�organisme competent, en el qual s�a-
crediti l�esmena de la deficiència observada, i es conceptuarà com a falta greu
la seva contravenció.

Article 9è. L�Ajuntament podrà autoritzar als titulars de les llicències la
contractació i la col.locació d�anuncis publicitaris a l�interior del vehicle sem-
pre que es conservi l�estètica i no afecti la visibilitat. La publicitat a l�exterior
quedarà també condicionada a l�autorització municipal d�acord amb el que dis-
posa el Codi de circulació, l�Ordenança municipal de publicitat i resta de nor-
mativa aplicable.

El número de llicència pel qual s�autoritza la publicitat s�instal.larà, en
dimensió llegible, en la part inferior dreta de l�anunci i aquest es col.lolocarà a
les portes de darrere del vehicle, sent les seves dimensions màximes de 40 x 30
cm.

III. LES LLICÈNCIES.
Article 10è. Per a la prestació dels serveis públics que es regulen a la pre-

sent Ordenança serà necessari estar en possessió de la corresponent llicència de
l�Ajuntament.

La persona interessada formularà la sol.licitud de la llicència acreditant
les condicions personals i professionals del sol.licitant, la marca i el model del
vehicle que utilitzarà, adjuntant-hi els justificants que acreditin les circumstàn-
cies que hi concorrin.

Acabat el termini de presentació de sol.licituds referents al nombre de lli-
cències creades, es publicarà la relació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
amb l�objectiu que les persones interessades i les associacions professionals
d�empresaris i treballadors puguin al.legar el que considerin procedent en defen-
sa dels seus drets, en el termini de quinze dies.

L�Ajuntament resoldrà sobre la concessió de les llicències a favor de les
persones sol.licitants amb major dret acreditat. A aquests efectes s�estableix la
següent prelació:

Conductors assalariats dels titulars de les llicències d�autotaxis que pres-
tin serveis amb plena i exclusiva dedicació en la professió acreditada mitjançant
la possessió i vigència del permís de conductor sol.licitat per l�Ajuntament i la
inscripció i cotització en tal concepte en la Seguretat Social.

Si fos més gran el nombre d�assalariats que el de llicències es farà l�adju-
dicació per rigorós ordre d�antiguitat.

L�adjudicació de les llicències es realitzarà mitjançant el procediment de
concurs d�acord amb les normes de contractació local.

Article 11è. L�atorgament de llicències per l�Ajuntament vendrà determi-
nada per la necessitat i conveniència del servei que s�ha de prestar al públic.

Per acreditar l�esmentada necessitat i conveniència serà el que estipula
l�art. 11 del Reglament de 16 de març de 1979 (RD 763/79), segons les dades
subministrades pels serveis tècnics del servei, extensió i creixements de nuclis
de població, necessitats d�un millor i més extens servei, repercussió de les noves
llicències a atorgar en el conjunt del transport i circulació, etc.

Article 12è. Podran sol.licitar llicència totes les persones que reuneixin les
condicions exigides en la legislació vigent.

Art. 13è. Les llicències seran intranmissibles, llevat dels següents supò-
sits:

En el cas de mort del titular, a favor del seu cònjuge vidu o hereus legí-
tims, fins al tercer grau, sempre que l�hereu no sigui titular de cap llicència de
taxi i, a més, es dediqui amb la llicència que es transmet exclusivament a la con-
ducció de taxis.

Quan el cònjuge vidu o els hereus legítims fins al segon grau i el jubilat
no puguin explotar la llicència com a activitat única i  exclusiva i amb l�autorit-
zació prèvia de l�Ajuntament a favor dels sol.licitants ressenyats a l�art. 11 d�a-
questa Ordenança.

Per incapacitat física, motivada per malaltia, accident o altres que puguin
classificar-se de força major (entre ells la retirada definitiva del permís de con-
duir necessari) que s�ha d�apreciar en el seu expedient, en favor dels sol.licitants
a què al.ludeix l�art. 11 de l�Ordenança.

Quan la llicència tengui una antiguitat superior a vuit  anys, el titular

podrà trametre-la amb autorització prèvia de l�entitat local al conductor assala-
riat amb permís de conduir i exercici en la professió durant tres anys, no podent
el primer obtenir una nova llicència de la mateixa entitat local en el termini de
deu anys per cap de les formes establertes en aquest Reglament, ni l�adquirent
trametre-la de nou si no és en els supòsits ressenyats en el present article.

Les llicències la titularitat de les quals correspongui a persones jurídiques
només seran transmissibles quan, tenint una antiguitat de vuit anys, s�alieni la
totalitat dels títols.

Les transmissions que es realitzin contradient l�anterior produiran la revo-
cació de la llicència de l�Ajuntament, un cop feta la tramitació prèvia de l�ex-
pedient iniciat d�ofici o a instància de qualsevol persona interessada.

Article 14è. Tota persona titular d�una llicència tendrà l�obligació d�ex-
plotar-la personalment o conjuntament mitjançant la contractació de conductors
assalariats en possessió del permís local de conductor i afiliat a la Seguretat
Social.

Article 15è. En el termini de seixanta dies naturals comptats des de la con-
cessió de la llicència, el seu titular estarà obligat a prestar el servei de manera
immediata i amb el vehicle autoritzat.

Article 16è. L�entitat local durà un Registre de llicències concedides, on
s�apuntaran les incidències relatives als seus titulars i als seus vehicles i con-
ductors, tals com substitucions, accidents, etc.

IV. LES TARIFES.

Article 17è. El règim de tarifes aplicables l�establirà l�Ajuntament, feta
una audiència prèvia amb les associacions professionals d�empresaris i treballa-
dors del sector i amb les de consumidors i usuaris, sense perjudici del que esta-
bleix la legislació sobre el control dels preus.

Serà obligatòria la col.locació del corresponent quadre de tarifes a l�inte-
rior del vehicle, en un lloc visible per al públic. Aquestes hauran de contenir els
suplements i les tarifes especials que sigui procedent aplicar a determinats ser-
veis en ocasions de trasllats a camps esportius, ports, aeroports i altres, o la rea-
lització de fires i festes, en especial les de Nadal i Any Nou.

Les tarifes hauran de ser observades obligatòriament pels titulars de les
llicències, els conductors dels vehicles i els usuaris, i l�Ajuntament establirà els
mecanismes de control adequats per a la correcta aplicació d�aquestes.

La revisió de tarifes es realitzarà d�acord amb el procediment establert en
la llei.

Article 18è.  Els conductors dels vehicles estan obligats a proporcionar
als usuaris canvi de moneda metàl.lica o bitllets fins a una quantitat de 50 euros.

V. PRESTACIÓ DEL SERVEI.

Article 19è. Per a la reestructuració del  servei es crearan i seran parades
d�obligat compliment  en el municipi, la de l�Aeroport, la del nucli de Sant
Josep, i les de les zones turístiques de major afluència, a més l�Alcaldia podrà
determinar altres parades en funció de les necessitats, i el lloc de �situació� o
�parada� dels vehicles, el nombre màxim dels que puguin estacionar-se a cada
parada, la forma d�estacionar-se i l�ordre d�agafar els passatgers, podent establir
torns rotatius i obligatoris per garantir la correcta prestació del servei. Per a l�es-
tabliment de noves parades es podrà consultar l�Agrupació de Taxistes.

Article 20è. Com a sistema de comunicació entre els conductors i d�a-
quests amb les autoritats, així com per a la sol.licitud del servei per a usuaris,
s�obliga, un cop que es compti amb la infraestructura necessària per a això, a la
instal.lació del sistema de radiotaxi autoritzat per l�Ajuntament, el qual podrà
ser directament controlat i intervingut per l�Administració, sense que en cap cas
puguin instal.lar-se en els vehicles altres mitjans de comunicació per garantir la
correcta prestació del servei als usuaris.

Article 21è. Les autoritats locals podran establir la prohibició de fumar en
els vehicles que pertanyin al seu terme municipal quan es trobin ocupats per pas-
satgers; en tal cas els conductors hauran de dur en l�interior del vehicle un car-
tell que així ho indiqui. En absència de norma a l�efecte, prevaldrà el dret del no
fumador, sigui conductor o client, d�acord amb el que  estableix l�article 6.5 del
Reial decret 192/1983, de 4 de març, sobre limitacions a la venda i ús del tabac
per a la protecció de la salut de la població.

Article 22è. Durant la prestació del servei, els conductors hauran de dur
els següents documents:

en relació amb el vehicle:
-Llicència.
-Placa amb el número de la llicència  municipal del vehicle i la indicació

del nombre de places.
-Permís de circulació del vehicle.

-Pòlissa d�assegurança en vigor.

en relació amb el conductor:
- Carnet de conduir de la classe exigida pel Codi de Circulació per a

aquest tipus de vehicles.
-Permís municipal de conduir.

referent al servei:
-Llibre de reclamacions, segons model oficial.
-Un exemplar de les ordenances locals.
-Adreces i ubicacions de cases de socors, hospitals, comissaries de poli-

cia, bombers i altres serveis d�urgència.
-Plànols i llistes de carrers de la ciutat.
-Talonaris de rebuts autoritzats per l�Entitat Local referent a la quantia

total rebuda, de les hores d�espera, de les sortides del territori de la jurisdicció
de l�ens local, els quals podran ser exigits pels usuaris i comprovats en les ins-
peccions periòdiques.

-Exemplar oficial de les tarifes vigents.
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Article 23è. A la nit duran encès el llum verd amb la bandera o element
mecànic que substitueixi l�aparell taxímetre per apagar-lo o encendre�l segons
la situació del vehicle.

Article 24è. El nombre de persones carregades en un vehicle no podrà ser
superior al de places autoritzades per a aquests, que hauran d�estar assenyalades
en una placa col.locada a l�interior, sense que en cap cas pugi sobrepassar-se,
entre els viatgers i l�equipatge, el pes màxim autoritzat per al  vehicle.

VI. PERSONAL DESTINAT AL SERVEI.
Article 25è. Tots els vehicles adscrits en el servei regulat hauran de ser

conduïts exclusivament per qui es trobi en possessió de la corresponent habili-
tació legal específica.

Els conductors mentre presten el servei estan obligats a anar completa-
ment i correctament vestits i nets, entenent-se per correctament vestits l�ús de
pantalons llargs, falda-pantaló o falda (a elecció si es tracta d�una conductora),
camisa o jersei, en temporada alta (de primer de maig a trenta d�octubre) es
recomana a manera d�uniforme brusa per a la conductora i camisa per al con-
ductor, de color gris perla que haurà de dur una identificació amb el número de
taxi en la part superior esquerra, americana o similar i calçat adequat. En cap cas
es permet indumentària impròpia del servei, com són les robes esportives (xan-
dalls), pantalons curts, roba de platja, etc.

Correspon a l�Ajuntament la concessió del permís local de conduir, que
s´haurà de sol.licitar a favor d�aquells que quan ho sol.licitin reuneixin els requi-
sits i superin les proves d�aptitud establertes, els quals hauran de reunir, entre
d�altres, el següents requisits:

1r. Tenir el permís de conduir de la classe B-2 o superior a aquesta, expe-
dit per la Direcció de Trànsit.

2n. No patir cap malaltia infecciosa o contagiosa o impediment físic que
impossibiliti o dificulti l�exercici normal de la professió.

3r. Qualsevol altre que disposi el Codi de circulació o que expressament
assenyali, amb caràcter general, la Direcció General de Trànsit.

Article 26è. 
1r. Correspon a l�Ajuntament establir les mesures d�organització i ordenar

el servei en matèria d�horaris, calendaris, descansos i vacacions, escoltades les
associacions professionals d�empresaris i treballadors.

2on. Aquell vehicle monovolum adaptat per al transport de minusvàlids
tendrà preferència tant si és reclamat a la parada com per radiotaxi, si qui en
reclama el servei és un minusvàlid; si hi ha més d�un vehicle adaptat, tendrà pre-
ferència el situat en primer lloc a la parada o més prop del lloc de petició del ser-
vei.

Article 27è. Independentment de les condicions laborals regulades per la
legislació pertinent, els conductors dels vehicles compromesos en aquesta
Ordenança estan obligats a complir les disposicions que conté.

Article 28è. El conductor sol.licitat personalment o per mitjà de radiotaxi
per realitzar un servei, en la forma establerta, no podrà negar-s�hi sense justa
causa. Tendran la consideració de justa causa les que s�estableixen a l�art. 42 del
RD 763/1979.

Article 29è. La llicència caducarà per renúncia expressa del titular i seran
causes per les quals l�Ajuntament declararà revocada i retirarà les llicències als
titulars, les següents:

Usar el vehicle d�una classe determinada a una altra classe diferent d�a-
quella per a la qual està autoritzat.

Deixar de prestar el servei al públic durant trenta dies consecutius o sei-
xanta alterns durant un període d�un any, llevat que acreditin raons justificades
o per escrit davant la corporació local o bé s�hagi autoritzat la seva situació de
baixa. L�ajuntament podrà autoritzar un màxim de baixes en aquest sentit d�un
15% dels vehicles, sempre que no afectin el servei.

No tenir el titular de la llicència concertada la pòlissa d�assegurances en
vigor.

Reiterat incompliment de les disposicions sobre revisió periòdica del
vehicle.

�arrendament, lloguer o qualsevol apoderament de les llicències, que
suposi una explotació no autoritzada per la present Ordenança i les transferèn-
cies no autoritzades per la corporació.

L�incompliment de les obligacions inherents a la llicència i altres disposi-
cions en relació amb la propietat dels vehicles.

La contractació del personal assalariat sense el �permís local de conduir�
necessari o sense l�alta i cotització en la Seguretat Social.

La caducitat i retirada de la llicència s�acordarà per l�òrgan que l�hagi
adjudicat, un cop feta prèviament la tramitació de l�expedient procedent, el qual
podrà incoar-se d�ofici o a instància de l�Agrupació Professional i Associació de
Consumidors i Usuaris.

VII. NORMES DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER A TOTS ELS
TAXIS.

Article 30è.
El conductor en el moment de ser requerit procedirà a retirar el cartell de

lliure i, una vegada ocupat el vehicle per l�usuari i indicat el punt de destinació,
el conductor procedirà a la baixada de bandera. L�aparell del taxímetre es posa-
rà en funcionament en baixar la bandera o qualsevol altre mecanisme del qual
ha d�estar proveït i que posi en marxa o aturi el taxímetre. En el cas que el con-
ductor oblidàs a l�inici d�un servei posar en funcionament el taxímetre, serà a
compte exclusiva del conductor de l�autotaxi el pagament que indiqui fins al
moment d�advertir l�oblit, qualsevol que sigui el recorregut afectat.

En cas d�accident, avaria o qualsevol altra causa justificada que faci
impossible continuar el servei contractat, l�usuari, que podrà demanar la inter-
venció d�un agent de l�autoritat que provi l�esmentada impossibilitat, haurà d�a-
bonar l�import que figuri en el taxímetre en el moment de l�accident o avaria,
descomptant la quantitat corresponent a la baixada de bandera. En aquest supò-
sit el conductor del vehicle haurà de sol.licitar i posar a disposició de l�usuari un

altre autotaxi que començarà a comptar des del lloc on va ocórrer l�accident o
avaria del primer vehicle.

1r. La realització dels serveis es faran preferentment dins del municipi i
amb prioritat a hospitals, emergències i Aeroport.

2n. A l�Aeroport la parada considerada com a �A� es col.locarà en cordó
paral.lel a la voravia al llarg de la façana principal de l�Aeroport a partir de la
primera porta d�arribades amb un màxim de disset cotxes.

En l�esmentat aeroport i considerada com a parada �B� a la vorada de l�es-
querra i en paral.lel es col.locaran un màxim de set cotxes.

La resta de taxis es col.locaran en l�anomenada parada �C� que queda des-
prés de passades les barreres de control, quedaran  en posició diagonal els cot-
xes situats a la vorada de l�esquerra, i en cordó i paral.lel els situats en la vora-
da dreta.

3r. Es carregarà per rigorós torn d�arribada i el primer atendrà el telèfon
receptor.

t. Per a major i més eficaç servei cap taxi admetrà carrera si el peticiona-
ri no està completament preparat per iniciar-la, sense que el taxi hagi d�esperar.

5è.  Els cinc primers taxis no podran abandonar els seus llocs quan esti-
guin devora la vorada, i si per abandonament del cotxe no estan presents en el
moment que els correspon carregar, passaran totalment a la coa.

La resta de taxis que estan en el cordó no perdran el torn i faran cap enda-
vant fins a situar-se en el primer lloc.

Quan quedin espais lliures en el cordó, es podrà avançar del final fins al
principi sense dret a reclamació.

6è. Queda totalment prohibit deixar tancat o abandonat el taxi a les para-
des de l�Aeroport considerades A-B per anar-se�n a menjar o absentar-se de l�es-
mentada terminal a excepció d�anar als lavabos, prendre�s un cafè o  refresc  al
bar de l�Aeroport sempre que no sigui per esmorzar o dinar.

7è. En els mesos de plena temporada en els dies i nits de més vols es posa-
ran uns torns de taxis de servei i compliment obligatoris d�assistència per als
cotxes als quals pertoqui, amb una forta sanció als que no assisteixin als esmen-
tats torns i serveis.

8è. Tots els taxis assisitiran a la parada en perfecte estat de neteja i arre-
glats de carrosseria i identificats.

9è. Serà obligació del conductor del vehicle disposar de canvi de mone-
des d�un mínim de 50 euros.

10è. Tots els articles exposats anteriorment seran de compliment obliga-
tori, en cas contrari els titulars de les llicències podran ser sancionats.

VIII. FALTES I SANCIONS.

Art. 31è. Seran considerades faltes lleus:

Negligència en pulcritud personal.
Negligència en la pulcritud interior i exterior del vehicle.
Discussions o altercats entre companys de feina.
No respetar les normes d�organització establertes per l�Ajuntament amb

relació a la gestió de radiotelèfon.
No tenir canvi de 50 euros.
Baixar la bandera abans que l�usuari indiqui el punt de destinació.
No tenir il.luminat l�aparell de taxímetre, també en hores nocturnes.
No tenir la documentació requerida en el Reglament.
Tendran la consideració de faltes lleus totes les que suposin la vulneració

directa de les normes legals establertes en aquest reglament aplicables en cada
cas, que no figurin expressament recollides i tipificades en el punts següents.

No presentar-se a les guàrdies.

Art. 32è. Es consideraran  faltes greus:
No complir les ordres de l�itinerari marcat pel passatger, en recórrer

majors distàncies de les necessàries per realitzar el servei.
Posar en servei el vehicle sense estar en bones condicions de funciona-

ment.
Ús de faltes o gestos grollers o d�amenaça en el tracte cap als usuaris o

dirigits a vianants o conductors d�altres vehicles.
La no assistència a les parades durant una setmana sense causa justifica-

da.
Cometre quatre faltes lleus en un període de dos mesos o deu en un any.
Agafar passatgers en distint terme o territori jurisdiccional d�aquest muni-

cipi sempre que hi hagi vehicles disponibles en aquells municipis.
La instal.lació de sistemes de comunicació no autoritzats per

l�Ajuntament o no respectar les normes establertes per l�Ajuntament en relació
amb el sistema de comunicació, al qual fa referència l�art. 20 d�aquesta
Ordenança.

La col.locació de qualsevol element o distintiu a l�interior o exterior del
vehicle no autoritzat per l�Ajuntament, particularment publicitat i antenes que
no siguin del mateix aparell de ràdio o de l�emissora de radiotaxi autoritzada per
l�Ajuntament.

No respectar el punts d�estacionament previstos i recollir passatgers a una
distància inferior a 100 metres d�una zona habilitada per a l�estacionament d�au-
totaxis, excepte si no hi ha vehicles a la parada i si el servei es presta a persones
amb dificultat de mobilitat, o si el servei es presta com a conseqüència de la tru-
cada de radiotaxi.

Conduir el vehicle tenint el permís municipal caducat.
Qualsevol altra infracció no inclosa en els apartats precedents, que les

normes reguladores de transport qualifiquin com a greus, d�acord amb els prin-
cipis de règim sancionador establert en el capítol 1r del títol V de la LOTT i el
capítol 1r del Títol VI del Reglament de l�esmentada LOTT.

L�incompliment injustificat de l�ordre d�implantació de radiotelèfon en el
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termini concedit.

Portar el taxímetre sense els precintes de garantia.
L�incompliment injustificat de l�obligació d�implantació de l�aparell de

taxímetre dins del termini previst.
L�incompliment del Reglament de règim intern de l�Associació d�aquest

municipi.
Art. 33è. Es consideraran  faltes molt greus:
Abandonar el viatger sense efectuar el servei per al qual hagués estat

requerit, sense haver-hi causa justificada.
Conduir el vehicle en estat embriac. Quant a la taxa d�alcoholèmia en sang

permesa serà la que autoritzi l�article 20 i següents del Reglament general de cir-
culació, Reial decret 13/1998, de 17 de gener.

Retenir qualsevol objecte abandonat a l�interior del vehicle sense donar-
ne compte a l�autoritat competent dins de les seixanta-dues hores següents.

Les infraccions determinades a l�art 289 del Codi de circulació i la des-
obediència a les ordres de l�Alcaldia en aquesta matèria.

La comissió de delictes dolosos amb motiu de l�exercici de la professió a
la qual fa referència aquesta Ordenança.

El cobrament abusiu als usuaris o cobrar tarifes inferiors a les autoritza-
des.

Cometre quatre faltes greus en el període d�un any.
El frau i la manipulació intencionada del taxímetre que motivi la no obten-

ció del rebut, si és el cas, o la falta de veracitat a les dades que repercuteixen en
la tarifa aplicable.

La negativa o obstrucció a l�actuació dels serveis d�inspecció i/o agents de
l�autoritat, així com la desobediència a les ordres  donades per aquells fent ús de
les facultats que tenen conferides i injuriar-los.

Causar accident i donar-se a la fuga.
Negar-se a prestar auxili a ferits o accidentats.
Conduir en el supòsit de revocació o suspensió temporal de la llicència o

permís de conduir.

Realitzar serveis i/o activitats de transport, amb mitjans propis o similars,
diferents als expressament autoritzats per les autoritats corresponents.

La reincidència i manifesta desobediència a les ordres d�Alcaldia amb
relació als serveis objecte d�aquest Reglament.

La negativa no justificada a la prestació de serveis extraordinaris, espe-
cials o d�urgència.

Utilitzar instal.lacions de radiotelèfon per a una activitat il.lícita, immoral
o contrària a l�ordre públic.

La prestació del servei utilitzant persones no autoritzades o que no com-
plissin els requisits exigits en aquest Reglament.

Negar-se al lliurament de la targeta d�identificació de conductor d�autota-
xi en els casos de rescissió de la relació laboral o en el cas de titulars de llicèn-
cies no retirar la targeta d�identificació de conductor d�autotaxi quan cessi la
relació laboral o no dipositar-la a l�Ajuntament, quan hagi estat retirada.

Article 34è. Sancions amb les quals es poden castigar les faltes tipifica-
des:

Per faltes lleus:
-Amonestació.
-Suspensió de la llicència i/o del permís local de conductor fins a quinze

dies.

Per  a les faltes greus:
-Suspensió de la llicència i/o del permís local de conductor de tres a sis

mesos.

Per a les faltes molt greus:
-Suspensió de la llicència i/o del permís local de conductor fins a un any.
-Retirada definitiva de la llicència i/o del permís local del conductor.
Quant al règim disciplinari a seguir serà el previst en el Reial decret

1398/1993, de 4 d�agost, reglament del procediment per a l�exercici de la potes-
tat sancionadora.

Disposició final. La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent de
la seva publicació íntegra en el BOIB i quedarà des d�aquell moment derogada
qualsevol altra ordenança o norma anterior a la present, la qual romandrà en
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 

Sant Josep de sa Talaia, 7 de juliol de 2003.
L�ALCALDE,
St. Josep Serra Escandell.
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Num. 14560
ANUNCI COBRANÇA PERÍODE VOLUNTARI ANY 2003.
Carolina León Sánchez, cap dels serveis de Recaptació de l�Ajuntament

de Sant Josep de sa Talaia,
Fa saber que: durant els dies hàbils compresos entre el 15 de setembre i el

14 de novembre, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores, es
podran pagar a les dependències de Recaptació, que hi ha a la casa consistorial,
els impostos i taxes municipals de l�exercici 2003, dels conceptes següents:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA I
URBANA, IMPOST D�ACTIVITATS ECONÒMIQUES, IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, I TAXES I PREUS PÚBLICS PER
RECOLLIDA DE FEMS, CLAVEGUERAM I PUBLICITAT, I PER ENTRA-
DA DE VEHICLES I RESERVA D�APARCAMENT.

Finalitzat el termini d�ingrés en període voluntari, els deutes tributaris
seran exigits pel procediment de constrenyiment, i meritaran el recàrrec legal i
els interessos de demora des del dia següent al venciment del deute en període
voluntari, fins a la data del seu ingrés.

Sant Josep, 10  de juliol del 2003.

CAP DELS SERVEIS                      Vist i plau,
DE RECAPTACIÓ,                      L�ALCALDE,
St.Carolina León Sánchez        José Serra Escandell.
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Secció VI - Anuncis Oficials
Num. 14503

UNIDAD DE RECAUDADION EJECUTIVA 46/01 -VALENCIA

Edicto de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre notificación
ENGELHARD TAHERINA FRANCOISE y otro:

EDICTO Nº 46108

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común «Boletín Oficial del
Estado» 285, de 27 de noviembre de 1992 (Redacción Ley 4/1999, de 13 de
enero « BOE del 14» y Ley 24/2001, de 27 de diciembre «BOE del 31») y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expe-
diente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con
la seguridad social indicados, o sus representantes debidamente acreditados,
podrán comparecer ante el órgano responsable de su tramitación en esta
Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de la presente resolución en  el «Boletín Oficial» de la provincia,
para conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia
de tal conocimiento. En la sede de UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTI-
VA 46/01 de VALENCIA C/ Colón, 2 , 46004-VALENCIA, en horario de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes excepto festivos en la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al vencimiento del plazo señalado.

Valencia, a 14 julio 2003- EL RECAUDADOR EJECUTIVO, de
VALENCIA, Fdo. Francisca Chapa CAtalá.

EL RECAUDADOR EJECUTIVO, 
FDO. Francisca Chapa Catalá

RELACIÓN QUE SE CITA

IDENTIFICADOR : 
NOMBRE:ENGELHARD TAHERINA FRANCOISE  
DOMICILIO: CL TARRAGONA, 6-3-1ª
C.POSTAL: 07800
LOCALIDAD: IBIZA
EXPEDIENTE: 46 01 97 001377 26
PROCEDIMIENTO: 61 Embargo Inmuebles
PROVINCIA:  BALEARES

IDENTIFICADOR : 
NOMBRE: GHYSLAINE ENGELHARD CORYNE 
DOMICILIO: CL TARRAGONA, 6-3-1ª
C.POSTAL: 07800
LOCALIDAD: IBIZA
EXPEDIENTE: 46 01 97 001377 26
PROCEDIMIENTO: 61 Embargo Inmuebles
PROVINCIA:  BALEARES
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Secció VII - Anuncis Particulars
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