
expresamente y sin que se haya notificado, se entenderá desestimado el mismo,
pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis
meses contados a partir del día siguiente a la desestimación presunta. 

b) En el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso administrativo de Palma de Mallorca, salvo que se hubiera inter-
puesto recurso potestativo de reposición, en cuyo caso se deberá esperar a su
resolución.

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que
se estime procedente en derecho.

Andratx, a 13 de enero de 2011.
La Alcaldesa-Presidenta, Isabel ALEMANY MOYA. 

— o —

Ajuntament d'Artà
Num. 1638

Es comunica, a les persones que s’allisten, la instrucció dels expedients
sancionadors relacionats amb les denúncies que se’ls ha notificat i que o han
refusat o no se’ls ha lliurat perquè no eren al seu domicili o n’eren desconeguts,
per cometre infracció contra el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març,
pel qual s’aprova el text que articula la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat vial, d’acord amb el que disposa 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, modificada per la Llei 4/1999. A més,
se’ls comunica que poden interposar un plec de descàrrec davant el batle de
l’Ajuntament d’Artà en el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’ende-
mà de la publicació d’aquest acord.

Any Expdt Matricula Precepte Import Titular
2009 22953 -7704-DXS 171.1A 60 Calaco Raiminguez Concepcion
2010 21447 -2586-CKC 154.2A 90 Rodriguez Gil MªCarmen
2010 21782 -5725-DLK 94.2E 90 Amer Gonzalez Catalina
2010 22970 PM-0627-CB 154.2A 90 A P Jardineria Can Noi Cb
2010 22980 IB-1054-CH 154.2A 90 Martin Gonzalez Carlos A
2010 23021 -0420-DHD 154.2A 90 Goschler Bodo
2010 23030 IB-8654-DJ 154.2A 90 Martin Nemiña Leandro
2010 23079 IB-5627-CX 94.2.1D 90 Lenz George
2010 23094 IB-7897-CW 94.2E 90 Mouzo Carles Jose Manuel
2010 23112 -1861-BDR 65.1.2B 90 Dimitrova Irena G
2010 23116 -3222-BXC 154.2A 90 Ruiz Vadell Maria Dolores
2010 23173 -0912-DNV 92.1.1A 150 Brobeit Dennis
2010 23175 C-5112-BHC 94.2E 90 Vadell Ruiz Carolina
2010 23253 -5227-BFX 171.1A 60 Seiler Gabriel Thomas
2010 23267 -2888-CNF 94.2.1J 90 Hoffmann Gerald Wolfgang
2010 23626 IB-9255-CZ 71.1A 90 Mateu Torrens Mateo Ramon
2010 23635 IB-8263-CX 90 Ginard Jurgens Victoria A
2010 23722 C-2202-BSK 94.2.1D 90 Tschumi Rene Charles
2010 23746 -0182-GFL 154.2A 90 Dalmau Canet Andres
2010 23775 -1803-GCV 154.2A 90 Coello Rendon Alfredo Moises
2010 23778 IB-6869-DN 154.2A 60 Carrio Viejo Alba
2010 23797 -8732-CZC 94.2E 90 Varela De Vera Alvaro V
2010 23798 -3125-FVH 94.2.1D 90 Fullana Oliver Rafael
2010 23801 -7018-DNT 154.2A 90 Marin Franco Francisco Javier
2010 23836 -7407-DZP 154.2A 90 Mayol Nieto Antonio
2010 23848 -3222-BXC 154.2A 90 Ruiz Vadell Maria Dolores
2010 23903 -0375-BRD 154.2A 90 Fernandez Fernandez Emilia
2010 23951 -5066-CZV 154.2A 90 Martin Merino Manuel
2010 23955 PM-4514-CF 94.2E 90 Ramos Nieto Antonio Javier
2010 24158 -0993-FPF 94.2.1D 90 De Luca Mario

Artà, 14 de gener de 2011.
El batle, Rafel Gili Sastre.

— o —

Num. 2267
Per Acord del Ple de data 25 de maig de 2010, s’aprovà inicialment la

modificació l’Ordenança Municipal per la qual es regulava el FUNCIONA-
MENT I D’ÚS DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL NA CARA-
GOL, DE LA PISCINA MUNICIPAL I DE LES PISTES DE TENNIS, concre-
tament d’inclusió de l’article 43, el què es publica als efectes de l’article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 103 de la
Llei 20/2006, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Atès que no s’ha presentat cap reclamació, objecció o observació en el
termini fixat a l’edicte d’aprovació inicial publicat al BOIB de 15 de juny de
2010, queda aprovada definitivament l’Ordenança esmentada. Seguidament es
transcriu el text íntegra inclosa la modificació:

NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT I D’ÚS DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL NA CARAGOL, DE LA PISCINA MUNICI-
PAL I DE LES PISTES DE TENNIS

CAPÍTOL I. De les normes generals

Article 1   

És competència del Ple de l’Ajuntament d’Artà aprovar aquest
Reglament. Una vegada aprovat, correspon a l’Àrea d’Esports, a través de la
persona responsable de la Regidoria d’Esports i del personal responsable de
cada instal·lació, posar en pràctica les normes que s’hi reflecteixen i fer-les
acomplir als usuaris de les instal·lacions.

Article 2 

Tota persona que vulgui accedir a les instal·lacions esportives municipals
d’Artà, tant si és usuària com públic general, s’ha d’atendre a allò que estableix
aquest Reglament.

Article 3  

Les diferents institucions, entitats, clubs, associacions esportives, etc.,
s’entenen com a diferents tipus d’organitzacions relacionades amb l’activitat
física. Totes poden dur a terme diferents activitats en el pavelló, segons la seva
naturalesa, prioritats i possibilitats, les quals s’estableixen en l’article 11.

Article 4  

Per accedir a les instal·lacions esportives municipals, s’han d’acomplir
aquestes normes generals, sense perjudici de les normes específiques que s’es-
tableixen en cada un dels apartats referents a les distintes instal·lacions que es
tracten en aquest Reglament.

a) És imprescindible fer un ús correcte dels espais i de les infraestructures
en totes les instal·lacions, i respectar els arbres i els jardins.

b) Queda totalment prohibit efectuar algun tipus d’activitat que atempti
contra el medi ambient i contra la bona imatge de les instal·lacions esportives
municipals.

c) Està prohibida l’entrada d’animals en els recintes.
d) És obligatori fer un ús correcte dels aparcaments senyalitzats en el

recinte de les instal·lacions.
e) És imprescindible respectar totes les infraestructures destinades a l’ac-

cés de persones minusvàlides a les distintes instal·lacions.
f) Està prohibit entrar botelles de vidre o altres envasos de vidre punxants

a qualsevol instal·lació esportiva municipal.
g) Està prohibit deixar escombraries en el recinte i és obligatori usar les

papereres per dipositar-les.
h) No és recomanable deixar objectes de valor dins dels vestuaris o dels

banys.
i) Està prohibit practicar qualsevol tipus d’activitat, sigui o no esportiva,

que pugui ocasionar danys greus a qui les realitzi o a tercers a causa de la seva
perillositat.

j) És obligatori atendre les indicacions del personal de les instal·lacions i
les indicacions existents sobre sortides d’emergència, permissibilitat d’accés a
distintes dependències, recomanacions, etc., que hi ha a cadascuna de les ins-
tal·lacions.

k) En cap cas, i sota cap concepte, no es pot accedir ni utilitzar les ins-
tal·lacions esportives municipals quan aquestes no romanen obertes al públic en
general o als usuaris, excepte en el cas que comptin amb l’autorització expres-
sa de l’Ajuntament.

l) Qualsevol persona que ocasioni desperfectes és responsable de reparar-
los.

m) Està prohibit circular amb moto, bicicleta o cotxe per la pista de terra
que envolta les instal·lacions, ja que aquesta està destinada, únicament i exclu-
sivament, als vianants.

Article 5  

En tot cas, s’han de respectar els límits d’aforament màxim en totes les
instal·lacions, i les normes de seguretat i de prevenció d’incendis existents.

Article 6  
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En cas d’infracció d’alguna de les normes establertes en aquest
Reglament, tant si és de caràcter general com específica de cada instal·lació, es
pot imposar una sanció a qui l’hagi infringit, que pot arribar a consistir en la
denegació d’entrada, de manera permanent, a tots els recintes esportius munici-
pals d’Artà.

CAPÍTOL II. De la Piscina Municipal d’Artà

Article 7

Tots els usuaris han d’acomplir les normes generals de l’article 3 d’aquest
Reglament i la normativa específica que es detalla a continuació:

a) Està prohibit l’ús de la piscina i dels vestidors a tota persona amb
malalties transmissibles.

b) Està prohibit banyar-se amb calçat o amb roba no adequada.
c) Està prohibit menjar i fumar en les dependències de la Piscina

Municipal.
d) Està prohibit practicar jocs i esports, córrer i donar empentes en el

recinte, que puguin molestar la resta d’usuaris.
e) És obligatori dutxar-se abans de banyar-se a la piscina.
f) És obligatori usar gorra de bany per banyar-se.
g) Està prohibit l’ús de la piscina grossa als menors de 6 anys que no vagin

acompanyats d’adults.
h) Està prohibit entrar botelles de vidre o altres envasos tallants o pun-

xants dins el recinte.

Article 8  

Els usuaris de la Piscina que facin ús dels vestidors n’han de mantenir
l’ordre i la netedat i, també, han de respectar els espais que ja ocupin altres usua-
ris.

CAPÍTOL III. De les pistes de tennis

Article 9 

Tots els usuaris han d’acomplir les normes generals de l’article 3 d’aquest
Reglament i la normativa específica que es detalla a continuació:

a) S’ha d’emprar el calçat específic per jugar a tennis, és a dir, sabatilles
d’esport amb sola dura (no de fúting) que no deixin marques negres a la pista.

b) Per les característiques d’aquest esport, s’ha de mantenir el màxim
silenci mentre s’hi juga.

c) Està prohibit deixar deixalles per la pista: s’han d’usar les papereres.
d) S’han de respectar els elements de la pista i, si hi ha algun problema,

avisar els responsables del Poliesportiu.
e) El darrer usuari ha de tancar la pista i el llum, i ha de tornar la clau al

bar.
f) Els usuaris han d’esperar fora de la pista si arriben abans que els juga-

dors que els precedeixen hagin acabat de jugar.
g) Per utilitzar les pistes de tennis, l’usuari ha d’abonar el preu públic esta-

blert en el bar i en efectiu.
h) Una vegada concedida l’autorització d’ús de les instal·lacions, l’usuari

s’ha d’ajustar, necessàriament, a l’horari convingut. Per això, ha d’abandonar la
pista a l’hora en punt, perquè els altres usuaris puguin fer-ne ús, i ha de deixar
el material en el lloc indicat.

CAPÍTOL IV. Del pavelló del Poliesportiu Na Caragol

Article 10  

Per poder usar les instal·lacions del pavelló municipal, cal tenir en comp-
te els tipus de pràctiques possibles, que són les següents:

10.1. Pràctica individual i pràctica lliure
Sempre que sigui compatible amb els horaris de funcionament i de les

activitats que s’hi realitzen, una persona pot anar a realitzar pràctica lliure al
pavelló, després d’haver fet efectiva la quota corresponent.

10.2. Pràctica col·lectiva
L’ús col·lectiu d’una o diverses pistes es pot fer de maneres diferents:
a) Utilització puntual d’una o diverses pistes per a la pràctica esportiva: la

reserva d’una pista és efectiva en el moment de pagar la quota establerta. Les
pistes s’han de reservar amb una antelació mínima d’una setmana al bar del
Poliesportiu. Les reserves es poden anul·lar amb 48 hores d’antelació, la qual
cosa suposa la pèrdua del 50 % de la quota pagada.

b) Utilització del pavelló per a exhibicions esportives puntuals: en aquests
casos, s’ha de demanar a la Regidoria d’Esports amb una antelació mínima d’un
mes. Si no hi ha cap inconvenient i se n’autoritza l’ús, la persona sol·licitant ha

d’acceptar, per escrit, les condicions d’ús  i d’utilització i, si pertoca, ha d’in-
gressar un dipòsit (fiança) i pagar la quota establerta i l’assegurança.

10.3. Altres activitats
a) Cursets i exhibicions promoguts per clubs i associacions
Els clubs i les associacions que vulguin realitzar cursets al pavelló ho han

de demanar per escrit, com a mínim, amb un mes d’antelació i han d’especifi-
car el programa del curs, els objectius i la durada. Es poden fer diferents tipus
de cursos:

- De promoció: l’Àrea d’Esports pot subvencionar la cessió de les ins-
tal·lacions, en la mesura de les seves possibilitats, per promocionar cursets de
nous esports o de poca incidència en el municipi d’Artà.

- De formació de personal esportiu docent: en aquest cas, l’Àrea d’Esports
ha de donar suport, en la mesura de les seves possibilitats, a la formació de per-
sonal, sempre que aquests cursos estiguin reconeguts per algun organisme fede-
ratiu, autonòmic o estatal, i que es pugui dur a terme segons la infraestructura i
la instal·lació.

b) Tornejos promoguts per clubs i associacions: l’entitat que vulgui usar
el pavelló per organitzar un torneig ha de presentar, amb una antelació mínima
d’un mes, una sol·licitud per escrit, on ha de fixar els dies i les hores en què vol
emprar la instal·lació. En aquests casos, s’ha de signar un conveni d’ús i d’uti-
lització amb les persones sol·licitants.

Qualsevol col·lectiu (federat, practicant de lleure, grup d’amics, institució,
escoles esportives de diferents clubs, etc.) que vulgui fer pràctica esportiva o de
temps de lleure al pavelló s’ha d’ajustar a una de les modalitats abans esmenta-
des.

Article 11 

L’usuari, sempre que pagui el preu corresponent, tant si ho fa de forma
individual com col·lectiva, té dret a usar la instal·lació de la forma que preveu
aquest Reglament i de conformitat amb les normes d’ús particulars que se sig-
nin en alguns casos.

Article 12 

Cada any, a l’hora de confeccionar el calendari d’ús del pavelló, s’ha de
tenir com a referència i model el calendari d’ús de l’any anterior. Si això no és
possible, i en igualtat de condicions, ja sigui de forma individual, en grup o per
entitat, ha de tenir preferència un o altre, per usar el pavelló, quan es donin les
circumstàncies següents:

Prioritat 1 (per ordre d’importància)
1.1. Les activitats que promogui l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Artà.
1.2. Altres actes puntuals i de rellevància que promogui, directament,

l’Ajuntament d’Artà.
1.3. Els col·legis i els instituts del terme municipal d’Artà tenen prioritat

i gratuïtat d’ús en l’horari escolar (de 8 h a 16.30 h).
1.4. Les institucions públiques, com ara el Govern de les Illes Balears, el

Consell de Mallorca, etc.
Prioritat 2 (per ordre d’importància)
2.1. En igualtat de condicions, té preferència l’entitat que tengui un equip

en la categoria superior i que practiqui un esport compatible amb la instal·lació.
2.1.1. Si una entitat que practica esport de forma individual demana el

pavelló per al mateix període que una d’esport d’equip, la primera haurà de
superar en nombre de practicants, per al mateix ús i categoria que la segona, si
vol optar a aquests períodes demanats.

2.1.2. Així, per als clubs i les entitats, les prioritats queden establertes de
la manera següent:

a) Màxima categoria nacional.
b) Segona categoria nacional.
c) Tercera categoria nacional.
d) Categoria regional entre autonomies.
e) Categoria autonòmica.
f) Categoria insular.
g) Categoria local i tornejos.
Sempre s’ha de tenir en compte l’àmbit, i no el nom que li doni la federa-

ció corresponent.
2.1.3. En el cas que una entitat iguali una altra i que demani el mateix perí-

ode d’ús del pavelló, s’ha de tenir en compte la quantitat de practicants totals
que, per hora, usen la pista. S’ha d’entendre com a ‘practicant’ la persona que
disposi de fitxa federativa en vigor.

2.2. Les institucions públiques o privades que tenguin una secció esporti-
va i que demanin el pavelló per promocionar alguna activitat no competitiva. Els
casos de competició, torneig o partit amistós s’han d’incloure en la prioritat 3.

2.3. Els grups d’amics, associacions, veïns, associacions de pares i mares
d’alumnes, etc., poden demanar el pavelló per a activitats esportives que siguin
factibles de practicar-s’hi.

2.4. Si després d’aplicar els punts anteriors persisteix la igualtat, l’adjudi-

173BOIB 08-02-2011Num. 20



cació s’ha de decidir en funció dels títols obtinguts i de la classificació a la com-
petició regular.

Prioritat 3 (per ordre d’importància)
3.1. Les institucions públiques o privades que organitzin tornejos o partits

amistosos i altres activitats esportives.
3.2. Les institucions amb ànim de lucre de l’àmbit local.
3.3. Les institucions amb ànim de lucre de l’àmbit insular.
3.4. Les institucions amb ànim de lucre d’altres àmbits.
3.5. Altres entitats.

CAPÍTOL V. Dels drets i deures dels usuaris

Article 13  

No és permès l’ús de la pista del pavelló com a camp de joc als infants
sense la tutela dels pares o d’una persona responsable dins de la pista.

Article 14 

Perquè el pavelló es trobi en bon estat i en condicions d’ús, l’usuari ha
d’informar, obligatòriament, de les deficiències que hi pugui trobar per poder
realitzar les feines oportunes per solucionar-les. La informació s’ha de donar al
responsable polític d’Esports o a l’encarregat del bar del pavelló.

Article 15 

Són usuaris del pavelló tots els equips i les persones particulars que ho
sol·licitin a l’Ajuntament. Aquest accés és gratuït per a totes les entitats esporti-
ves locals, mentre que els usuaris tercers han d’abonar la tarifa vigent establer-
ta per l’Ajuntament, si n’és el cas.

L’usuari, des del moment en què té dret a utilitzar el pavelló, tant com a
practicant com a espectador, ha d’acceptar les normes generals d’ús i ha de tenir
cura dels elements, del material esportiu i de tot el que es posa a la seva dispo-
sició.

Article 16 

L’usuari practicant ha de vestir amb la roba esportiva adequada, d’acord
amb les normes, i ha de tenir cura de la higiene i la salut pròpies.

Article 17 

L’usuari ha de respectar, també, les disposicions del responsable del bar
sobre els requisits necessaris per poder practicar l’activitat esportiva i aquelles
altres disposicions o normatives que es puguin establir amb posterioritat.

Article 18 

L’Àrea d’Esports ha de confeccionar els diferents models de convenis per
utilitzar la instal·lació.

Article 19 

Una vegada concedida l’autorització d’ús de les instal·lacions, l’usuari
s’ha d’ajustar, necessàriament, a l’horari decidit. Per això, a l’hora en punt, ha
d’abandonar la pista perquè els altres usuaris puguin fer-ne ús i ha de deixar el
material en el lloc indicat.

Article 20 

Per als equips, grups i col·lectius amb esportistes menors de 16 anys, és
imprescindible la presència d’una persona responsable d’edat superior per acce-
dir a la instal·lació. Quan els esportistes siguin majors de 16 anys, han de desig-
nar una persona que actuï com a responsable del grup. En ambdós casos, aques-
ta persona ha d’estar present durant tot el temps que s’usi la instal·lació fins que
tots els esportistes abandonin la instal·lació, i s’ha de fer responsable de l’a-
compliment d’aquest Reglament i de qualsevol incidència ocasionada pel grup.

Els altres equips, grups o col·lectius autoritzats per fer ús de les
instal·lacions també han de nomenar un responsable de l’activitat, sota la res-
ponsabilitat del qual queda tot el que passi durant la pràctica de l’esport i el
material utilitzat. El responsable ha de donar les seves dades (DNI, etc.) abans
d’iniciar l’activitat.

Article 21 

Durant les competicions, les claus dels vestidors s’han de lliurar a la per-
sona responsable o delegada de cada equip, qui s’ha de fer responsable de les

incidències del seu equip en les instal·lacions.
Mentre es dugui a terme l’activitat, l’equip local, com a entitat organitza-

dora, s’ha de fer responsable dels incidents amb repercussions esportives i de les
instal·lacions.

Article 22 

No es permet entrar animals.

Article 23 

Està prohibit fumar en el recinte.

Article 24  

És obligatori usar les papereres.

Article 25 

Els objectes que es perdin o que es deixin dins la instal·lació s’han de
reclamar en el termini d’una setmana. Després d’aquest període la Direcció no
se’n farà responsable.

Ni l’Ajuntament d’Artà ni els responsables del bar es fan responsables
dels robatoris dins la instal·lació.

Article 26 

L’horari d’obertura al públic és el següent:
- dies feiners: de 16.30 h a 23.30 h
- dissabtes, diumenges i festius, de 9 h a les 23.30 h
Per poder usar el pavelló els matins dels dies feiners, cal que hi hagi acord

entre les entitats del municipi interessades (Ajuntament i col·legis o institut).

Article 27 

Per utilitzar el pavelló, i si n’és el cas, s’ha d’abonar, en el bar i en efec-
tiu, el preu públic establert.

CAPÍTOL VI. De la normativa d’ús de la graderia del pavelló

Article 28  

Està prohibit fumar en aquesta zona.

Article 29 

No s’hi poden entrar llaunes, botelles ni objectes similars.

Article 30 

Està prohibit menjar-hi pipes, cacauets o altres fruits secs que deixin clo-
velles, excepte en el cas que es dugui un envàs apropiat per dipositar-les.

Article 31 

Les escombraries s’han de dipositar a les papereres.

Article 32 

Queda totalment prohibit llançar objectes a la pista.

Article 33 

No és permès asseure’s amb les cames penjant dins la pista, ni amb les
cames sobre el seients.

CAPÍTOL VII. De la normativa d’ús de la zona de vestidors i de la pista
del pavelló

Article 34 

L’accés a aquestes zones només es permet als usuaris (jugadors, entrena-
dors, àrbitres, etc.); l’altra gent pot accedir a la resta de serveis (graderia, bar,
etc.).

Article 35 
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Està prohibit fumar en aquestes zones.

Article 36 

No s’hi pot menjar.

Article 37 

No s’hi poden entrar llaunes, botelles de vidre ni objectes similars.

Article 38 

Està totalment prohibit mastegar xiclets a la pista.

Article 39 

Cada usuari té el dret d’utilitzar la pista a l’hora que té assignada. De la
mateixa manera, té el deure de deixar la pista buida i el material en el seu lloc a
l’hora establerta.

Article 40 

El material que s’utilitza s’ha d’emprar com cal i s’ha de deixar en el seu
lloc una vegada que hagi acabat l’activitat. El material no es pot treure de la
pista.

Article 41 

És obligació dels usuaris notificar al responsable del bar l’existència de
qualsevol desperfecte o la falta de qualsevol tipus de material als vestidors i a la
pista.

Qualsevol usuari que ocasioni desperfectes en les instal·lacions del pave-
lló és directament responsable si és usuari individual i, en el cas de ser usuari
col·lectiu, ho és l’entitat a què pertany. En ambdós casos, s’han de fer càrrec de
les despeses que s’originin.

Article 42 

L’accés a la pista s’ha de fer amb el calçat esportiu adient i mai no es pot
usar calçat de carrer i/o de sola negra.

CAPÍTOL VIII. Dels usos de la pista 4 del Poliesportiu Na Caragol

Article 43

Per poder emprar la pista 4 del Poliesportiu municipal, cal tenir en comp-
te els tipus de pràctiques possibles, que són les següents:

43.1. Pràctica esportiva individual i pràctica lliure
Sempre que sigui compatible amb els horaris de funcionament i de les

activitats que s’hi duen a terme, qualsevol persona pot dur a terme la pràctica
lliure al pavelló, després d’haver fet efectiva la quota corresponent.

43.2. Pràctica esportiva col·lectiva
L’ús col·lectiu de la pista es pot fer de maneres diferents:
a) Emprar la pista puntualment per a la pràctica esportiva: la reserva de la

pista es fa efectiva en el moment que es paga la quota establerta. La pista s’ha
de reservar amb una antelació mínima d’una setmana al bar del Poliesportiu. Les
reserves es poden anul·lar amb 48 hores d’antelació, la qual cosa suposa la pèr-
dua del 50 % de la quota pagada.

b) Emprar la pista per a exhibicions esportives puntuals: en aquests casos,
s’ha de demanar a la Regidoria d’Esports amb una antelació mínima d’un mes.
Si no hi ha cap inconvenient i se n’autoritza l’ús, la persona sol·licitant ha d’ac-
ceptar, per escrit, les condicions d’ús i d’utilització i, si pertoca, ha d’ingressar
un dipòsit (fiança) i pagar la quota establerta i l’assegurança.

43.3. Altres activitats relacionades amb l’esport o amb la pràctica esporti-
va

a) Cursets i exhibicions promoguts per clubs i associacions
Els clubs i les associacions que vulguin fer cursets a la pista ho han de

demanar per escrit, com a mínim amb un mes d’antelació, i han d’especificar el
programa del curs, els objectius i la durada. Es poden fer diferents tipus de cur-
sos:

- De promoció: l’Àrea d’Esports pot subvencionar la cessió de les ins-
tal·lacions, en la mesura de les seves possibilitats, per promoure cursets de nous
esports o de poca incidència en el municipi d’Artà.

- De formació de personal esportiu docent: en aquest cas, l’Àrea d’Esports
ha de donar suport, en la mesura de les seves possibilitats, a la formació de per-
sonal docent, sempre que aquests cursos estiguin reconeguts per algun organis-
me federatiu, autonòmic o estatal, i que es puguin dur a terme segons la infraes-

tructura i la instal·lació.
b) Torneigs promoguts per clubs i associacions: l’entitat que vulgui

emprar la pista per organitzar un torneig ha de presentar, amb una antelació
mínima d’un mes, una sol·licitud per escrit, en la qual ha de fixar els dies i les
hores en què vol emprar la instal·lació. En aquests casos, s’ha de signar un con-
veni d’ús i d’utilització amb les persones sol·licitants.

Qualsevol col·lectiu (federat, practicant de lleure, grup d’amics, institució,
escoles esportives de diferents clubs, etc.) que vulgui fer pràctica esportiva o de
temps de lleure al pavelló s’ha d’ajustar a una de les modalitats abans esmenta-
des.

43.4. Altres tipus d’activitats
Es podrà emprar la instal·lació per dur-hi a terme activitats no relaciona-

des amb la pràctica esportiva i que no vagin en contra del bon ús i conservació
de la instal·lació.

Les condicions d’utilització d’aquesta instal·lació són les següents:
- La instal·lació s’ha de reservar amb una antelació mínima d’un mes. Les

instàncies s’han de registrar al Registre municipal i s’han d’aprovar per Junta de
Govern. A continuació, s’ha de notificar l’aprovació o la denegació de l’ús de la
instal·lació. Es podrà emprar la instal·lació una vegada pagada la taxa.

- La taxa, les bonificacions i la fiança són les que s’establiran cada any a
les ordenances municipals.

- La persona o entitat que llogui aquesta instal·lació és el responsable de
muntar i desmuntar tot allò que necessiti. Per poder fer el muntatge i desmun-
tatge s’ha de posar d’acord amb la persona encarregada de la gestió d’aquest
espai. Aquestes tasques en cap cas poden interferir en l’ús diari de la instal·lació.

- La persona o entitat que llogui aquesta instal·lació és responsable de la
seva neteja i l’ha de deixar en el mateix estat en què l’ha trobada. Per aquest cas,
l’Ajuntament pot subministrar distints contenidors per a la recollida dels residus
generats.

- El lloguer d’aquesta instal·lació no implica poder usar els vestidors ni els
banys de l’altre pavelló.

- L’Ajuntament posarà a la disposició de la persona o entitat que llogui la
instal·lació uns banys públics.

- No es pot entrar a l’altre pavelló si no és amb el permís de l’adjudicata-
ri del recinte del Poliesportiu o amb l’autorització de la Regidoria d’Esports o
de la Junta de Govern.

- Per al bon ús de la instal·lació i per evitar possibles incidents, no es
poden tapar ni bloquejar en cap moment les diferents sortides d’emergències
que hi ha.

- Tots els desperfectes que s’hagin ocasionat s’han de comunicar al res-
ponsable de la instal·lació i s’han d’abonar (si és superior a la fiança dipositada
s’ha d’afegir la diferència).

Article 44

L’usuari, sempre que pagui el preu corresponent, tant si ho fa de forma
individual com col·lectiva, té dret a emprar la instal·lació de la forma que pre-
veu aquest Reglament i de conformitat amb les normes d’ús particulars que se
signin en alguns casos.

Article 45

Cada any, a l’hora de confeccionar el calendari d’ús de la pista, s’ha de
tenir com a referència i model el calendari d’ús de l’any anterior. Si això no és
possible, i en igualtat de condicions, ja sigui de forma individual, en grup o com
a entitat, les preferències s’han d’establir de la manera següent:

Prioritat 1 (per ordre d’importància)
1.1. Les activitats que promogui l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Artà.
1.2. Altres actes puntuals i de rellevància que promogui, directament,

l’Ajuntament d’Artà.
1.3. Els col·legis i els instituts del terme municipal d’Artà tenen prioritat

i gratuïtat d’ús en l’horari escolar (de 8 h a 16.30 h).
1.4. Les institucions públiques, com ara el Govern de les Illes Balears, el

Consell de Mallorca, etc.
Prioritat 2 (per ordre d’importància)
2.1. En igualtat de condicions, té preferència l’entitat que tengui un equip

en la categoria superior i que practiqui un esport compatible amb la instal·lació.
2.1.1. Si una entitat que practica esport de forma individual demana la

pista per al mateix període que una d’esport d’equip, la primera haurà de supe-
rar en nombre de practicants, per al mateix ús i categoria que la segona, si vol
optar a aquests períodes demanats.

2.1.2. Així doncs, per als clubs i les entitats, les prioritats queden esta-
blertes de la manera següent:

a) Màxima categoria nacional.
b) Segona categoria nacional.
c) Tercera categoria nacional.
d) Categoria regional entre autonomies.
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e) Categoria autonòmica.
f) Categoria insular.
g) Categoria local i torneigs.
Sempre s’ha de tenir en compte l’àmbit, i no el nom que li doni la federa-

ció corresponent.
2.1.3. En el cas que una entitat iguali una altra i que demani el mateix perí-

ode d’ús de la pista, s’ha de tenir en compte la quantitat de practicants totals que,
per hora, empraran la pista. S’ha d’entendre com a ‘practicant’ la persona que
disposi de fitxa federativa en vigor.

2.2. Les institucions públiques o privades que tenguin una secció esporti-
va i que demanin el pavelló per promoure alguna activitat no competitiva. Els
casos de competició, torneigs o partit amistós s’han d’incloure en la prioritat 3.

2.3. Els grups d’amics, associacions, veïns, associacions de pares i mares
d’alumnes, etc., poden demanar la pista per a activitats esportives que s’hi
puguin practicar.

2.4. Si després d’aplicar els punts anteriors persisteix la igualtat, l’adjudi-
cació s’ha de decidir en funció dels títols obtinguts i de la classificació a la com-
petició regular.

Prioritat 3 (per ordre d’importància)
3.1. Les institucions públiques o privades que organitzin torneigs, partits

amistosos i altres activitats esportives.
3.2. Les institucions amb ànim de lucre de l’àmbit local.
3.3. Les institucions amb ànim de lucre de l’àmbit insular.
3.4. Les institucions amb ànim de lucre d’altres àmbits.
3.5. Altres entitats.

Disposició final

Aquest Reglament entra en vigor després d’haver-se aprovat definitiva-
ment.

Contra el present acord, en aplicació de l’article 107.3 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, i donat que aprova una disposició de carácter
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala con-
tenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en
el termini de dos meses, a comptar des del dia següent al de la present publica-
ció, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici de que pugui
interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Artà, 31 de gener de 2011.
La batlessa acctal., Maria Francesca Servera Pascual

— o —

Num. 1839
Maria Francesca Servera Pascual, batlessa-presidenta accidental de

l’Ajuntament d’Artà, fa saber que contra l’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2010, pel qual s’a-
provà inicialment el Pressupost Municipal per a l’exercici 2.011, així com la
plantilla de personal, que compren tots els llocs de treball reservats a funciona-
ris i personal laboral, i eventual no s’han presentat reclamacions.

De conformitat amb el disposat a l’apartat 3er de l’article 169 del Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals es transcriu a continuació el resum per capí-
tols del pressupost definitivament aprovat:

Estat de Despeses

A) Operacions No Financeres

A.1. Operacions Corrents
Capítol 1: Despeses de Personal 4.364.491,32
Capítol 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 3.290.850,00
Capítol 3: Despeses Financeres 138.830,46
Capítol 4: Transferències Corrents 868.966,30

A.2. Operacions de Capital
Capítol 6: Inversions Reals 2.902.318,00
Capítol 7: Transferències de Capital 165.080,00

B) Operacions Financeres
Capítol 8: Actius Financers 0,00
Capítol 9: Passius Financers 635.000,00

Total: 12.365.536,08

Estat d’Ingressos

A) Operacions No Financeres

A.1. Operacions Corrents
Capítol 1: Impostos Directes 4.214.000,00
Capítol 2: Impostos Indirectes 574.000,00
Capítol 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 3.659.500,00
Capítol 4: Transferències Corrents 1.953.680,00
Capítol 5: Ingressos Patrimonials 48.720,00

A.2. Operacions de Capital
Capítol 6: Alienació d’Inversions Reals 0,00
Capítol 7: Transferències de Capital 2.440.000,00

B) Operacions Financeres

Capítol 8: Actius Financers 0,00
Capítol 9: Passius Financers 0,00

Total: 12.889.900,00

Així mateix, en compliment del que preveu l’art. 90.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 126.1 del Text
Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, és aprovada pel Ple la
Plantilla de Personal que comprendrà els següents llocs de feina:

Plantilla Personal 2011

A).- Personal Funcionari
Denominació Número Vacants Grup NCD

I. Amb habilitació de caràcter Nacional
I.1 Secretari-interventor
Denominació: Secretari-Interventor 1 0 A1 29
II. Escala administració general
II.2 Subescala administratius
Denominació: Administratiu 
(dep. admo. Financera) 1 0 C1 20
Denominació: Administratiu 
(dep. Secretaria) 1 0 C1 18
Denominació: Administratiu 
(dep. Urbanisme) 1 1 C1 18
II.2 Subescala auxiliar
Denominació: Auxiliar administratiu 
(recaptació) 1 0 C2 17
Denominació: Auxiliar administratiu 18 3 C2 16
II.3. Subescala subalterna
Denominació: Ordenança 1 0 AAP1 12
III. Escala administració especial
III.1 Subescala Tècnica
III.1.1 Denominació: Arquitecte 1 1 A1 29
III.1.2 Denominació: Assessor 
Jurídic - Lletrat 1 0 A1 29
III.1.3 Denominació: 5 5 A1 26
III.2 Subescala de serveis Especials
III.2.1 Policia Local
III.2.1.1 Oficials Oficial 3 2 C1 18
III.2.1.2 Policies
Denominació: Policia 16 6 C1 16
III.2.2 Comeses especials
III.2.2.1 Denominació: Zelador d’obres 1 0 C2 16

B) Personal Laboral

Denominació Número Nivell de Titulació
de Plaçes

Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 1 Diplomat
Administratiu (Dep. Informatica) 1 F.P.II
Auxiliar Bibliotecari 1 Graduat Escolar
Documentalista
Auxiliar de Clinica 10 Auxiliar clínica
Terapeuta 1/2 Residència 1
Auxiliar Informador 1 Graduat escolar
Bibliotecari 1 Diplomat
Cambrera Pisos 6 Certificat d’estudis
Encarregat Economat 1 Certificat d’estudis
Ajundant de Cuina 1 Certificat d’estudis
Cuiner
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