
38323 ISOBEL SARAH BROWN X 1936647 R 16285 20110606
38318 SIEGHART BRINGFRIED KAISER X 2122449 D 22480 20110608
38334 ROBERT JAMES FERGUSON X 5289406 G 28993 20110611
38337 DANIEL JEAN R. SCHLECHTER X 9127528 R 28995 20110611
38327 MARTIN JOHN NUTTALL 9463265 28462 20110612
38333 HEIDEMARIE CHRISTA KAISER X 2628123 M 28998 20110612
38322 ALEXIS RENE METENIER X 5121817 Q 25057 20110615
38488 KAI BLECKEN Y 532453 V 29012 20110618
38481 ABDESLAM ASBAGHI X 3468017 P 23343 20110619
38486 FRANCESCO MASTROIANNI C085019 29025 20110630

El que s’anuncia en aplicació del previst a l’art. 59 de la LRJAP i PAC, atesa la impossibilitat de notificar-ho personalment als interessats, pel seu coneixe-
ment i efectes corresponents.

Pollença, 26 de setembre de 2011.
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavia.

———————————-

A la vista que el consejo de Empadronamiento, en la reunión celebrada el día 27 de junio de 2008, informó favorablemente la propuesta efectuada para ampliar
la realización de comprobaciones periódicas para verificar la residencia efectiva en el municipio en el qué figuren inscritos a aquellos ciudadanos extranjeros que
no están obligados a renovar su inscripción en el Padrón de Habitantes cada dos años. Esto es, ciudadanos de la Unión Europea y de los Estados parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, así como los que, sin pertenecer a estos países, tienen tarjeta de residencia de régimen comunitario (por ser familiares de
comunitarios) y aquellos que tienen autorización de residencia permanente.

Por ello, en aplicación de lo previsto en el Art. 17 de la Ley 7/1985, e 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local según nueva redacción introdu-
cida por medio de la Ley 4/1996 de 10 de enero, desarrollada por medio de las Resoluciones de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director
General de Cooperación Territorial, por la cual se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal. Vistos tam-
bién los artículos 53.1, 54 y 55.3 del Real Decreto 1690/86 de 11 de junio que aprobó el Reglamento de Población y Demarcación Territorial en la redacción intro-
ducida en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto  2612/96 de 20 de diciembre, se iniciaron los trabajos tendentes a comprobar las residencias de los extran-
jeros que pertenecen al arco de la Unión Europea y equivalentes enunciados en el párrafo primero.

Intentada, en varias ocasiones, la notificación a las personas que a continuación se relacionan para que manifiesten  si continúan residiendo en este munici-
pio, ésta no ha podido realizarse.

Al efecto, se concede un término de audiencia de quince días, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio en el BOIB, para que
los/las interesados/as puedan personarse en las oficinas municipales donde podrán, si así procede, confirmar la residencia o manifestar, alegar y presentar los docu-
mentos y/o justificaciones que crean oportunas.

Una vez transcurrido dicho término sin que los relacionados hayan efectuado la confirmación de residencia, previo el informe favorable, preceptivo y vin-
culante del Consejo de Empadronamiento, se les dará de baja en el Padrón de Habitantes sin más trámites.

(Véase la relación inserta en la versión catalana).

Lo que se anuncia en aplicación del previsto en el Art. 59 de la LRJAP y del PAC a la vista de la imposibilidad e notificarlo personalmente a los interesados
para su conocimiento y efectos pertinentes.

Pollença, 26 de septiembre de 2011.
El Alcalde, Bartomeu Cifre Ochogavía.

— o —

Ajuntament de Sencelles
Num. 20735

Havent transcorregut el termini d’exposició a públic de l’acord d’aprovació provisional, pel Ple que es va celebrar el passat dia 27.07.2011, de les següents
Ordenances: 

-Ordenança Fiscal Reguladora del Preu Públic per a la utilització de Béns Mobles de titularitat Municipal
- Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles

I no havent-se presentat reclamacions, aquest acord queda elevat a definitiu 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 transcriuen íntegrament les esmentades Ordenances:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS MOBLES DE TITULARITAT MUNICIPAL.

Art. 1.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als arts. 57 i 20.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el que disposen els arts. 15 i 19 del mateix text legal, aqyest

Ajuntament estableix el Preu Públic per la prestació dels serveis relatius a la utilització de Béns mobles de titularitat municipal.

Art. 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels serveis relatius al préstec de divers material municipal per a entitats, associacions, altres col.lec-

tius, o particulars. 
L’obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la sol.licitud de l’equipament i dels serveis que contempla aquest preu.
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Art. 3.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius del preu, en concepte de contribuents, les persones

físiques i jurídiques descrites en l’article segon, així com les entitats a què es
refereix la Llei General Tributària que sol.licitin la prestació del servei.

Art. 4.- Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu

les persones físiques o jurídiques a què es refereix la Llei General Tributària.

Art. 5.- Beneficis fiscals
Els Ajuntaments, els centres escolars de Sencelles, els partits polítics amb

representació municipal i les entitats, associacions o clubs del municipi sense
afany de lucre legalment inscrits al Registre Municipal d’Associacions es troben
exempts del pagament dels preus que regula aquesta ordenança. Així mateix,
sempre es prioritzaran les peticions que procedeixin d’aquestes entitats o del
propi Ajuntament de Sencelles, que tenen un caire públic, sobre les de particu-
lars.

Art. 6.- Quota Tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes que es deta-

llen per a cada un dels diferents serveis. Les trifes dels serveis regulats en aques-
ta taxa són les següents:

TIPUS DE MATERIAL PREU DIA/UNITAT
CADIRES 0’25 €
TAULES 0’40 €
TARIMA (2X1 MTS) 2,50 € /M2
CADAFAL FUSTA 3’10 € / M2
GUIRNALDES LLUM (APROX. 30/50 MTS) 20 €
TORRADORES 10 €
PROJECTOR I PANTALLA 20 €

SERVEI DE TRANSPORT
PER CADA SOL.LICITUD SERVEI, CASC URBÀ 20 €
PER CADA SOL.LICITUD SERVEI, FORA VILA 60 €

FIANÇA 30 €
QUOTA MÍNIMA PER A QUALSEVOL SERVEI,
SENSE TRANSPORT 10 €

Article 7 – Pagament
El preu per la utilització del material descrit s’haurà de pagar en el

moment de la sol.licitud de la utilització. 

Article 8 – Gestió
El sol·licitant és fa responsable del material cedit per l’Ajuntament de

Sencelles.  L’Ajuntament de Sencelles pot actuar d’ofici contra el sol·licitant
que faci un mal ús del material o el destini a una finalitat diferent a la sol·lici-
tud. El material que no es retorni o es deteriori haurà de ser abonat pel sol.lici-
tant segons el PVP de material de similars característiques. Si la finaça deposi-
tada, de la qual s’extrauria en principi la quantitat a abonar, no fos suficient, es
practicarà liquidació complementària.

El material, si no ha de ser transportat per la Brigada,  serà recollit pel
sol·licitant de les dependències municipals que assigni l’Autoritat o el respon-
sable del material de l’Ajuntament de Sencelles en el dia i l’hora que li sigui
assignada. Així mateix el retorn del material es farà de la mateixa manera.

L’Ajuntament es reserva el dret de denegar alguna petició, especialment
en cas de coincidència de dates.

Les sol.licituds es tramitaran per rigorós ordre de Registre d’Entrades.
Qualsevol interpretació d’aquesta Ordenança així com els criteris o
extrems que no estiguin incorporats en aquesta Ordenança, són de

l’Autoritat Municipal.

Disposició Final.- 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació íntegra

al BOIB, que implicarà la seva aprovació definitiva, una vegada aprovada ini-
cialment pel Plenari de la Corporació i haver estat sotmesa a exposició pública.

Continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.

Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
art. Únic.- El tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles de

Naturalesa Urbana queda fixat en el 0,48 i els de Naturalesa Rústica en el 0,38,
amb un coeficient reductor per a aquests de l’1.

Sencelles, 30 de setembre de 2011
EL BATLE, Joan Carles Verd Cirer

— o —

Num. 20736
En compliment del que disposa l’apartat 2 de l’article 17 del RDL 2/2004,

de 5 de març, es fa públic que l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebra-
da el 15.09.2011, va adoptar en carácter provisional acord sobre modificació de
tarifes del Servei de subministrament d’aigua al Terme Municipal de Sencelles.

L’acord provisional, així com altra documentació relacionada, es troba al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. L’expedient podrà ser examinat a
l’Ajuntament durant 30 dies hàbils, comptats a partir del següent a la publicació
del present anunci al BOIB, durant el qual els interessats podran presentar-ne les
reclamacions que estimin oportunes. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevin-
drà definitiu sense cap més tràmit.

Sencelles, 30 de setembre de 2011.
EL BATLE, Joan Carles Verd Cirer.

— o —

Ajuntament de Santa Eugènia
Num. 20706

Aprovat provisionalment per aquest Ajuntament, en sessió plenària ordi-
nària celebrada el dia 29 de setembre de 2011, la modificació de l’article 2n, 1r
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana, d’acord amb l’establert a l’art. 17 de la Llei 39/1988 de 28 de desem-
bre, s’exposa al públic durant el termini de 30 dies als efectes de reclamacions.

Santa Eugènia, 3 d’octubre de 2011
El Batle, Guillem Crespí Sastre

— o —

Num. 20708
Aprovat inicialment per aquest Ajuntament, en sessió plenària ordinària

celebrada el dia 29 de setembre de 2011, l’ordenança municipal reguladora de
publicitat dinàmica, d’acord amb l’establert a l’art. 17 de la Llei 39/1988 de 28
de desembre, s’exposa al públic durant el termini de trenta dies als efectes de
reclamacions.

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagui presentat cap tipus de
reclamació, es considerarà elevat a definitiu l’acord d’aprovació provisional.

Santa Eugènia a 3 d’octubre de 2011 
El Batle, Guillem Crespí Sastre 

— o —

Num. 20710
Per no haver-se pogut efectuar les notificacions en el domicili que figura

a l’expedient de la persona que, a continuació es relaciona, no haver contestat
als avisos deixats o per no tenir-ne coneixement de la seva actual localització,
pel present edicte se notifica que, mitjançant informe, s’ha posat de manifest
que ha ingressat al centre habilitat per l’Ajuntament, el següent animal que figu-
ra com de llur titularitat, recollit a la via pública: 

-Ca amb n.º de microxip identificatiu 977200001088325 titularitat del Sr.
Antonio Cañellas Alomar.

A tal efecte, d’acord amb el que disposa la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de
protecció dels animals que viuen a l’entorn humà i el Reglament que la desen-
volupa, disposa del termini de 8 dies, comptats a partir del següent al de la
recepció de la present notificació, per a la recollida de l’animal indicat, previ
abonament de les taxes reportades corresponents per la recollida i trasllat de l’a-
nimal des de la via pública fins al centre habilitat per l’Ajuntament, més les
taxes per manutenció i dipòsit.

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi personat al Centre per
a la recuperació de l’animal, previ abonament de les taxes indicades, l’animal
podrà ésser cedit en adopció o sacrificat, una vegada transcorregut set dies més,
establerts a la normativa d’aplicació.

El que és fa públic, en compliment del que estableix l’article 35 i els apar-
tats 3r i 4t de l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
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