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Intentada, sense efecte, la notificació al domicili on consta
empadronat/da, es publica el present anunci i se us requereix perquè realitzeu
l’alta o el canvi de domicili al municipi corresponent, per poder-vos donar de
baixa al Padró de Ciutadella de Menorca, i se us atorga un termini de 10 dies per
presentar al·legacions. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagin presentat al·legacions l’Ajuntament, d’acord amb l’art. 72 del Reglament de població i demarcació, us donarà de baixa d’ofici per inscripció indeguda, previ informe favorable del Consell d’Empadronament.
Ciutadella de Menorca, 5 de juliol de 2012
L’ALCALDE, José María de Sintas Zaforteza
———————————Visto el inicio de expediente de baja de oficio del Padrón Municipal de
Habitantes del municipio de Ciutadella de Menorca por inscripción indebida de
las siguientes personas:
RELACION EN LA VERSIÓN EN CATALÁN

hotelers i apartaments turístics, que estiguin en possessió de la corresponent llicència d’obertura i funcionament de l’activitat i ubicats en zones turístiques en
sòl urbà del terme municipal de Ciutadella de Menorca.
Article 2. Definició.
Es denomina punt d’informació direccional turística, a les estructures
d’implantació estàtiques, situades a la via pública, susceptibles de contenir la
senyalització indicativa de les direccions dels hotels, comerços, restaurants, bars
i apartaments turístics.
Article 3. Característiques de la senyalització.
1. La senyalització informativa escollida estarà constituïda per una lama,
similar a les direccionals de carrer, sustentada per un sol pal rodó i estriat d’alumini i amb les següents característiques:
Material:
Mides dels mòduls:
Tipus de retolació:
Tipus de lletra:
Tipus de mòduls:

Visto el informe emitido por la Policía Local en relación al hecho de no
residir en el domicilio donde consta empadronado/da.
Visto el art. 54.1 del Reglamento de Población y Demarcación, que contempla la obligación de inscribirse en el Padrón Municipal de Habitantes de la
población en que se reside habitualmente.
Intentada, sin efecto, la notificación en el domicilio donde consta empadronado/da, se publica el presente anuncio y se le requiere para que realice el
alta o el cambio de domicilio en el municipio correspondiente, a efectos de
poder darle de baja en el Padrón de Ciutadella de Menorca, y se le concede un
plazo de 10 días para presentar alegaciones. Transcurrido el mencionado plazo
sin que se hayan presentado alegaciones, el Ayuntamiento, de acuerdo con el art.
72 del Reglamento de Población y Demarcación, le dará de baja de oficio por
inscripción indebida, previo informe favorable del Consejo de
Empadronamiento.
Ciutadella de Menorca, 5 de julio de 2012
EL ALCALDE, José María de Sintas Zaforteza

—o—
Num. 14511
Havent transcorregut el termini d’exposició pública de l’Ordenança reguladora de la senyalització específica a la via pública d’establiments comercials
i turístics aprovada inicialment pel Ple en sessió de dia 10 de maig de 2012, i no
havent-se presentat cap reclamació en contra, aquesta Ordenança queda elevada
a definitiva, d’acord amb el que estableix la vigent Llei reguladora de bases de
règim local.
A continuació es transcriu íntegrament l’esmentada Ordenança:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA SENYALITZACIÓ
ESPECÍFICA A LA VIA PÚBLICA D’ESTABLIMENTS
COMERCIALS I TURÍSTICS
Preàmbul
Ciutadella de Menorca és un municipi amb una forta activitat turística, per
la qual cosa, des de l’Ajuntament, tenim el deure de vetllar perquè els nostres
veïns residents i visitants, avui i a qualsevol època de l’any, trobin el nostre
terme municipal en unes bones condicions d’informació turística i comercial,
però també d’estètica.
L’any 2008 des de l’Àrea de Turisme es va encarregar un projecte de senyalització dels comerços a les urbanitzacions: Cales Piques – Los Delfines –
Torre del Ram – Cala en Blanes – Sa Caleta – Son Blanc – Son Carrió – Cala
Santandria – Cala Blanca – Cap d’Artruix – Cala en Bosc – Son Xoriguer i
Serpentona.
Amb aquesta ordenança es vol unificar, normalitzar i modernitzar la senyalització comercial ja existent, per tal de donar una nova imatge de qualitat a
les esmentades zones.
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
És objecte d’aquesta ordenança, la regulació de la senyalització informativa a la via pública destinada als comerços, restaurants, bars i establiments
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Anagrama:

Alumini – Model ALUCOM o similar
1200 x 250 mm.
Reflectant Nivell – I
Helvètica condensada semimedium, de color negre
sobre fons groc
Senyalització Alucom o similar, acabat en fletxa de direcció
a l’extrem corresponent.
Una part del senyal anirà retolat amb el nom del establiment
i una part amb l’anagrama estandard del tipus d’activitat i
el del propi establiment.

2. La representació gràfica d’aquests senyals indicadors s’acompanya en
l’annex 1.
Article 4. Instal·lació i manteniment de les senyalitzacions.
1. Els mòduls a col·locar, adaptats a les característiques indicades en l’article anterior, seran encarregats i abonats pels particulars a les empreses subministradores i facilitats a l’Ajuntament per a la seva instal·lació.
La col·locació i manteniment de la senyalització informativa es realitzarà
exclusivament per personal municipal, havent d’abonar el ol·licitant el preu
públic corresponent..
2. Pel fet d’estar instal·lades a la via d’ús i domini públic, els punts d’informació instal·lats sense la preceptiva autorització municipal seran retirats amb
repercussió de les despeses a l’interessat, sense perjudici de la imposició de les
sanciones que en el seu cas procedeixin. Això, tant pel que es refereix als senyals no reglamentaris, com si és incorrecte la forma, la col·locació o el disseny
del mateix.
3. Les senyalitzacions, es podran instal·lar individualment o agrupades,
depenent de la seva situació, no obstant es prioritzarà l’agrupació de les mateixes.
4. Cada establiment podrà disposar d’un màxim de tres senyalitzacions
informatives.
5. Les senyalitzacions individuals es col·loquen amb un pal preparat per
quan sigui necessari afegir d’altres.
Article 5. Ubicació dels punts d’informació.
1. Únicament es permetrà la col·locació d’aquests tipus d’instal·lacions,
prèvia autorització municipal, d’acord amb el procediment per a l’atorgament de
les llicències que preveu l’article 6 d’aquesta ordenança, sobre els suports de
titularitat municipal que hauran estat instal·lats per aquesta finalitat a les diferents urbanitzacions.
2. Les ubicacions dels punts d’informació que correspondran a cada establiment, hauran d’estar al nucli turístic dins un radi de 500 metres des del local,
excepte en el cas dels establiments hotelers.
3. La ubicació sol·licitada es podrà denegar en els següents casos:
a) Que en el mateix pal i per ordre d’arribada de les sol·licituds tramitades, no es puguin col·locar més senyalitzacions.
b) Que en la ubicació sol·licitada, la direcció indicativa del rètol correspongui a un carrer de direcció prohibida.
c) Que la ubicació sol·licitada estigui fora d’un radi de 500 metres des de
l’establiment que es vulgui indicar, excepte en el cas dels establiments hotelers,
o fora del nucli turístic..
d) Que per les característiques de la ubicació sol·licitada, amplada de la
vorera, situació d’altres elements urbans, carrers de vianants etc., a criteri tècnic
no sigui convenient la seva autorització.
4. Les senyalitzacions preferentment s’utilitzaran en els canvis de direcció, s’evitarà sempre que es pugi senyalitzar en sentit recte.
5. Quan els punts d’informació es trobin ubicats en una carretera o travessia, on només es permès la senyalització homologada per carreteres, serà
preceptiu l’informe previ de l’organisme corresponent, d’acord amb la Llei
5/1990, de 24 de maig de Carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
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Article 6. Procediment d’atorgament de les autoritzacions.
1. Les autoritzacions es concediran a sol·licitud dels interessats, d’acord
amb el model d’instància normalitzat que l’Ajuntament posarà a disposició de
les persones interessades, al qual s’acompanyaran els documents acreditatius
dels següents extrems:
a) Declaració jurada de que el local disposa de la preceptiva llicència d’obertura i funcionament de l’activitat o del canvi de titular, en el seu cas, i de que
es troba al corrent del pagament dels tributs municipals.
b) Plànol de situació de l’establiment.
c) Nom de l’establiment esmentat i número de punts informatius que es
sol·liciten.
2. Presentada la instància i documentació a que es refereix l’apartat anterior, s’acordarà la seva concessió o denegació segons compleixi tots els tràmits
previstos en aquesta ordenança i en funció de la necessitat i conveniència per
l’interès públic del servei a prestar.
3. En el supòsit de concessió de la llicència, la resolució d’autorització
fixarà el cost de la instal·lació en funció del preu públic aprovat per al servei de
col·locació del punt d’informació i del número de punts d’informació finalment
autoritzats.
Anualment l’Ajuntament liquidarà al titular dels punts d’informació autoritzats la taxa per ocupació del domini públic que vindrà fixada per l’ordenança
fiscal corresponent.
Article 7. Termini de les llicències.
1. Les llicències s’entendran concedides a precari i s’atorgaran per un termini màxim d’un any natural. No obstant això, s’entendran prorrogades en períodes successius d’un any natural, en el cas que no es denunciïn per cap d’ambdues parts (Ajuntament o persona interessada), de forma fefaent, amb una antelació mínima de quinze dies abans del seu venciment.
2. Transcorregut el citat termini, es valorarà l’estat de conservació dels
rètols i es determinarà si s’ha d’iniciar un nou expedient per a fer rètols nous.
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tal·lació de nous punts d’informació direccional d’establiments, previ estudi de
l’àrea corresponent.
Disposició transitòria Primera.
Tots els establiments hotelers i apartaments turístics, comerços, restaurants i bars que tenguin instal·lada aquest tipus de senyalització a l’entrada en
vigor d’aquesta ordenança, disposaran d’un termini de tres mesos per a la seva
adaptació als preceptes de la mateixa.
Disposició transitòria Segona.
Transcorregut l’esmentat període l’Ajuntament retirarà tota aquella senyalització informativa que no compleixi amb la vigent ordenança.
Disposició final Primera.
Queden derogades totes les disposicions anteriors a aquesta ordenança
referents a aquesta matèria.
Disposició final Segona.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i hagi transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local. Romandrà en vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació.
ANNEX 1:
MODEL TIPUS DE CARTELL INDICADOR

Article 8. Finalització de la senyalització.
1. Els interessats hauran de sol·licitar la baixa de les senyalitzacions dels
punts d’informació, per tal que l’Ajuntament els retiri del padró base corresponent.
2. L’Ajuntament podrà revocar unilateralment o suspendre temporalment
i en qualsevol moment les autoritzacions, abans del seu venciment, sempre que
ho justifiquin circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, per l’execució
d’obres o actes públics, etc.. o per modificació del planejament o de les ordenances municipals, sense que en cap cas s’originin drets a indemnització.
3. L’autorització s’extingirà també pel compliment de la mateixa i quedarà sense efectes des del moment en què s’incompleixin els termes en què s’ha
concedit.
Article 9. Control, inspecció i sancions.
1. La inspecció i el control dels cartells indicadors correspondrà a l’àrea
de Governació i a la Policia Local, indistintament.
2. El cartell indicador instal·lat sense la preceptiva autorització municipal
o que no s’ajusti a aquesta ordenança, tant pel que es refereix als senyals no
reglamentaris, com si és incorrecte la seva forma, la col·locació o el disseny,
automàticament serà retirat pels serveis tècnics municipals amb repercussió de
les despeses a l’interessat i l’Ajuntament podrà, així mateix, deixar sense efecte la llicència concedida.
3. En cas d’apreciar-se infracció de les normes contingudes en aquesta
ordenança o altres normes de general aplicació, si escau, es podrà iniciar expedient sancionador per a la imposició de la multa econòmica que pertoqui, que
seguirà la tramitació dels procediments establerts en el Decret 14/1994, de 10 de
febrer, pel qual s’aprova el reglament del procediment a seguir en l’exercici de
la potestat sancionadora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la
normativa municipal en vigor que reguli l’ocupació de la via pública. Per a la
determinació de la quantia de les multes caldrà ajustar-se a la transcendència i
als efectes pertorbadors de l’acte, al grau de culpabilitat i conducta reincident de
l’infractor i a les altres circumstàncies agreujants o atenuants que hi concorrin.
4. L’òrgan competent per a la imposició de la sanció, si escau, serà
l’Alcalde.

Ciutadella de Menorca, 10 de juliol de 2012
L’alcalde, José Mª de Sintas Zaforteza
——————————
Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública de la Ordenanza
reguladora de la señalización específica en la vía pública de establecimientos
comerciales y turísticos, aprobada inicialmente por el Pleno en sesión de día 10
de mayo de 2012, y no habiéndose presentado ninguna reclamación en contra,
esta Ordenanza queda elevada a definitiva, de acuerdo con lo establecido en la
vigente Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
A continuación se transcribe íntegramente la citada Ordenanza:
(Ver texto en la versión catalana)
Ciutadella de Menorca, 10 de julio de 2012
El alcalde, José Mª de Sintas Zaforteza

—o—

Ajuntament d'Eivissa

Disposició addicional primera.
En tot allò no previst expressament en aquest ordenança, serà d’aplicació
l’ordenança sobre normes de comportament en els espais públics i l’ordenança
municipal reguladora del tràfic, així com la normativa sobre tràfic i circulació i,
expressament també, la Llei 5/1990, de 24 de maig de Carreteres de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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En compliment de l’article 44 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es fa públic el
següent Decret de l’Alcaldia:

Disposició addicional segona.
L’objecte d’aquesta ordenança reguladora podrà ser ampliat a altres zones
urbanes del municipi en cas de que l’Ajuntament consideri necessària la ins-

‘DECRET.- Absentant-me des del dia 11 fins al dia 13 dels corrents, ambdós inclosos, es farà càrrec de l’Alcaldia el 1r. Tinent d’Alcalde Sr. Juan Daura
Escandell, quedant-li delegades totes les atribucions de l’Alcaldia, conforme

