
Base Vuitena d’aquesta convocatòria, publicada al BOIB num. 133 de
23.09.2008, estara integrada pels següents membres: 

President: José Blanco Gómez. Oficial en cap de la Policia Local de Maria
de la Salut

Vocals: 
Representant de la Direcció General d’Interior : 
Titular: Sr. José Alemany Capó
Suplent: Sra. Paola Torres Van-Gent

Representant de l’Escola Balear d’Administració Pública: 
Titular: Francisca Jiménez Chica
Suplent: José-Antonio Manzanares García. 

Titular:  Sr.: Antoni Frau Rebassa. Oficial en cap de l’Ajuntament de
Sineu

Suplent: Gabriel Crespí Tugores, Oficial de Policia Local de l’Ajuntament
de Sineu 

Titular: Sr. Julià Munar Munar. Policia Local de l’Ajuntament de Sineu. 
Suplent: Sr. Sebastián Santiago Ferrer García del Moral. Policia Local de

l’Ajuntament de Sineu

Secretari: Higinio Cascón Nogales, Secretari-Interventor de l’Ajuntament
de Maria de la Salut. 

Suplent: Jaume Marcé Perelló, Secretari-Interventor de
l’Ajuntament de Porreres. 

Maria de la Salut, a set de gener de 2009.
El Batle, Antoni Mulet Campins

— o —

Ajuntament de Sa Pobla
Num. 298

Per fe constar que la Junta de Govern en sessió de dia 12 de gener de
2009, s’ha aprovat el plec de condicions administratives particulars per licitar
les obres de ‘Restauració, rehabilitació i consolidació d’edificació existent al
carrer Escola 28-30 de sa Pobla’, i respectiu projecte tècnic, la qual cosa, i de
conformitat amb que el disposa l’art. 188 i 149 de la Llei 20/2006 de 15 de des-
embre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es fa públic pel termini
de deu dies naturals per que es puguin presentar reclamacions, i 15 dies hàbils
al projecte tècnic. 

Sa Pobla, 12 de gener de 2009
EL BATLE
Joan Comes i Reus

— o —

Num. 299
Per fe constar que la Junta de Govern en sessió de dia 12 de gener de

2009, s’ha aprovat el plec de condicions administratives particulars per licitar
les obres de ‘Projecte bàsic de restauració, rehabilitació i consolidació del Casal
del carrer Asalto núm. 14’, i respectiu projecte tècnic, la qual cosa, i de confor-
mitat amb que el disposa l’art. 188 i 149 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, es fa públic pel termini de deu
dies naturals per que es puguin presentar reclamacions, i 15 dies hàbils al pro-
jecte tècnic. 

Sa Pobla, 12 de gener de 2009
EL BATLE
Joan Comes i Reus

— o —

Ajuntament de Porreres
Num. 265

La Comissió Especial de Comptes en data de 23 de desembre de 2.008 va
informar favorablement el Compte General del Pressupost d’aquesta
Corporació, corresponent a l’exercici 2.005.

L’esmentat compte amb els seus justificants, així com el dictamen de la
Comissió, s’exposa al públic, a partir del següent de la seva publicació en el
BOIB, pel termini de 15 dies, durant els quals, i 8 dies més, els interessats
podran presentar reclamacions o repars, o observacions, de conformitat amb el
disposat a l’article 212.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

Porreres, 7 de gener de 2.009.
El Batle, Bernat Bauçà Garau

— o —

Num. 278
La Comissió Especial de Comptes en data de 23 de desembre de 2.008 va

informar favorablement el Compte General del Pressupost d’aquesta
Corporació, corresponent a l’exercici 2.004.

L’esmentat compte amb els seus justificants, així com el dictamen de la
Comissió, s’exposa al públic, a partir del següent de la seva publicació en el
BOIB, pel termini de 15 dies, durant els quals, i 8 dies més, els interessats
podran presentar reclamacions o repars, o observacions, de conformitat amb el
disposat a l’article 212.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

Porreres, 7 de gener de 2.009.
El Batle.- Bernat Bauçà Garau

— o —

Ajuntament de Sencelles
Num. 306

Havent transcorregut el termini d’exposició a públic de l’acord d’aprova-
ció provisional, pel Ple que es va celebrar el passat dia 13 de Novembre de 2008,
de las següent Ordenança: 

- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la utilització privativa i l’a-
profitament especial del domini públic local, així com per la prestació de serveis
de panells per bústies als camins de titularitat municipal. 

I no havent-se presentat reclamacions, aquest acord queda elevat a defini-
tiu d’acord amb el que disposa l’article 17.3 del RDL 2/2004 pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Contra aquesta aprovació definitiva es podrà interposar directament
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma de Mallorca, o qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

A continuació es transcriu íntegrament l’ esmentada Ordenança:

‘ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA I L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
PANELLS PER BÚSTIES  ALS CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL

Article 1. 
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 o) del text  refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la utilització pri-
vativa o l’aprofitament especial del domini públic local, així com la prestació
del servei de bústia als camins de titularitat municipal, que es regirà per la pre-
sent Ordenança fiscal.

Article 2. 
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa  la utilització privativa o l’aprofi-

tament especial del domini públic local, així com la prestació del servei de
panells per bústies als camins de titularitat municipal.

Article 3. 
Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35.4
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, que sol·licitin o es
beneficiïn de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
local, així com la prestació del servei de panells per bústies als camins de titu-
laritat municipal.

Article 4. 
Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determi-

nades com a tals en els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
General Tributària.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’in-
teressat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.

Article 5.
Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant la següent tarifa:
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Per cada espai per bústia  ...........49,18 euros.
Article 7
Meritació

1. La meritació de la taxa reguladora en aquesta Ordenança es produeix:
a) En el moment de sol·licitar la corresponent llicència. No obstant, en els supòsits d’inici i cessament el període impositiu s’ajustarà a aqueixa circumstàn-

cia amb el consegüent prorrateig de la quota, per trimestres naturals.
b) Tractant-se de espais per bústies  ja autoritzades i prorrogades, l’1 de gener de cada any.

2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Per ingrés directe a la Tresoreria Municipal o les entitats financeres que s’indiquin,  però sempre abans de retirar la corresponent llicència. Aquest ingrés

tendra caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el disposat a l’article 26 del RDLegislatiu 2/2004, de 5 de març, quedant elevat a definitiu en concedir-se la
llicència corresponent.

b) Tractant-se de bústies ja autoritzades i prorrogades, una vegada incloses als padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals, a la Tresoreria
Municipal o les entitats financeres que s’indiquin, des del dia 16 del mes de gener fins  el dia 15 del mes de febrer.

Article 8
Declaració i Ingrés
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent lli-

cència, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article 7.2.a).
2. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar d’aquest Ajuntament la devolució de l’import ingressat.
3. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que s’hagi  abonat el dipòsit previ  i s’hagi obtingut la corresponent llicència pels interessats. 
4. Una vegada atorgada la llicència s’entendrà prorrogada mentre no s’acordi la seva     caducitat pe la Batlia o es presenti baixa per l’interessat o pels seus

legítims representants. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.
5. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a tercers. L’incompliment d’aquest manament donarà lloc a l’anul·lació

de la llicència.

Article 9.
Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen els articles 178 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General

Tributària.
Article 10
Concessió de llicències
La concessió de llicències de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, així com la prestació del servei de bústia als camins de

titularitat municipal es farà per estricte ordre de sol·licitud.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i regirà fins la seva modifica-

ció o derogació expressa.’

Sencelles  8 de  gener de 2009
El Batle 
Joan Carles Verd Cirer

— o —

Ajuntament de Selva
Num. 289

Ajuntament de Selva

Després d’haver intentat fer les notificacions amb avís de rebut i notificació, no s’han pogut fer efectives, per la qual cosa i d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 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, es comunica als titulars dels vehicles que s’esmenten més avall, que aquests romanen estacionats a la via ública amb desperfectes evidents, que impedei-
xen que es desplacin ells mateixos.

Ha transcorregut més d’un mes des que es va detectar aquesta situació, segons actes aixecades per funcionaris de la Policia Local i de conformitat amb l’ar-
ticle 71.1.a del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles amb motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març.
Per la present us requerim perquè en el termini de quinze dies, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest escrit, procediu a la retirada dels esmentats
vehicles, fent-vos advertència que si no ho fèieu, es procedirà a tractar-los com a residus sòlids urbans, per al qual tractament és d’aplicació el que es disposa a la
vigent Llei 10/1998 de residus.

Igualment us feim saber que, si no fos del vostre interès la retirada dels mateixos, sols quedareu exempts de responsabilitat per aquesta causa, si els cediu a
un gestor de residus autoritzat o l’entregueu a aquest Ajuntament, per aquesta darrera opció, us haureu de presentar dins el termini indicat a les dependències de la
Policia Local per formalitzar els tràmits corresponents (article 33.2 de la Llei 10/1998).

Matrícula vehicle abandonat: A-1559DP
Marca: Porche
Titular: Nicolas Calvo Heit Nahuel

Selva, 05 de gener de 2009.
El Batle, Sgt.: Joan Rotger Seguí.

__________

Ayuntamiento de Selva

Después de haber intentado realizar las notificaciones con acuse de recibo i notificación, no se han podido hacer efectivas, por lo cual y de acuerdo con lo
que dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
modificada por la Ley 4/1999, se comunica a los titulares de los vehículos que se citan más abajo, que estos permanecen estacionados en la vía pública con des-
perfectos evidentes que impiden que se desplacen por sus propios medios.
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