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TOTAL IGUAL ALS CRÈDITS SUPLEMENTATS 6.225.000

Porreres, 16 de desembre de 1999
EL BATLE, Joan Sastre Barceló
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Núm. 24497
 ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE

LES OBRES DE “REMODELACIÓ DE ZONA VERDA DEL MOLÍ DE
N’AMENGUAL”

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Porreres
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria-intervenció.
c) núm. d’expedient: POS/99.2

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l’objecte: realització zona verda
c) Butlletí oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: BOCAIB

núm. 145 de 20.11.99.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Pressupost base de licitació
Import total de: 19.904.307 PTA

5. Adjudicació
a) Data: 09.12.99
b) Contractista: Gabriel Gayà, S.L..
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 19.904.307 PTA

Porreres, 13 de desembre de 1999
EL BATLE , Joan Sastre Barceló

— o —-

Ajuntament de Sencelles
Núm. 24540

Als efectes establerts a l’article 17 de la Llei 39/1988, es posa de manifest
que aquesta Corporació en sessió plenària celebrada el dia 09.11.99 va aprovar
inicialment expedients de Modificació d’Ordenances Fiscals que a continuació
es reprodueixen.

Atès que al termini d’informació pública no s’han presentat reclamacions
contra dits acords  inicials, han devengut definitius segons l’article 17 de
l´esmentada Llei 39/88.

A continuació es transcriu el texte ítegre de les Ordenances esmentades.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BENS IMMOBLES

Article Únic.- De conformitat amb el previst a l’article 73 de la Llei 39/
88, el tipus de gravamen de l’Impost sobre Bens Immobles de Naturalesa Urbana
queda fixat en el 0´44 %

DISPOSICIO FINAL
La present ordenança fiscal fou aprovada provisionalment pel Ple de

l’Ajuntament de Sencelles en sessió de data 09.11.99, entrarà en vigor el dia de
la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, començarà a aplicar-se
a partir del dia 1 de gener de l’any 2000 i estarà vigent fins que no es derogui o
modifiqui expressament.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Article Únic.- De conformitat amb el previst a l’article 88 de la Llei 39/
88 , el coeficient de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica queda fixat en
l´1,2.

DISPOSICIO FINAL
La present ordenança fiscal fou aprovada provisionalment pel Ple de

l’Ajuntament de Sencelles en sessió de data 09.11.99, entrarà en vigor el dia de
la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, començarà a aplicar-se
a partir del dia 1 de gener de l’any 2000 i estarà vigent fins que no es derogui o
modifiqui expressament.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS  I OBRES.

Article Únic.- De conformitat amb el previst a l’article 103 de la Llei 39/
88, el tipus de gravamen de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres
queda fixat en el 2.4% quan es tracti d’obres amb un pressupost igual o superior
als cinc milions de pessetes i un 2% en el cas d’obres d’un pressupost inferior als
cinc milions de pessetes.

DISPOSICIO FINAL
La present ordenança fiscal fou aprovada provisionalment pel Ple de

l’Ajuntament de Sencelles en sessió de data 09.11.99, entrarà en vigor el dia de
la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, començarà a aplicar-se
a partir del dia 1 de gener de l’any 2000 i estarà vigent fins que no es derogui o
modifiqui expressament.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

MODIFICACIÓ
Article Únic: L’article 6.1 quedarà redactat de la següent manera

Quota tributària

ARTICLE 6
1.-La quota tributària es determinarà d´acord amb les tarifes següents:

- 0.5 % del cost reial i efectiu de la construcció, obra o instal.lació. amb
un mínim de 3.000 pessetes.

-En cas de pròrroga de llicències, el 0.5 % del cost de la construcció, obra
o instal.lació pendent d’execució, segons certificació expedida pel tècnic direc-
tor de l’obra.

- En el cas de parcel.lació, segregació o divisió de terrenys o finques
(segons la llei 6/97 del Sòl Rústic de les Illes Balears), 500 per hectàrea o fracció,
amb un mínim de 10.000 pessetes.

DISPOSICIO FINAL
La modificació de la present ordenança fiscal fou aprovada

provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Sencelles en sessió de data 09.11.99,
entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de l’any 2000 i estarà vigent fins
que no es derogui o modifiqui expressament.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
L´EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

MODIFICACIÓ
Article Únic: L’article 6.1 quedarà redactat de la següent manera

QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 6.- La quota tributària es determinarà segons la següent tarifa:

- Certificacions de Secretaria-Intervenció. 1.000 pts.
- Certificacions de residència.    100
- Informe urbanístic (amb desplaçament del tècnic).3.000
- Informe urbanístic (sense desplaçament del tècnic).1.000
- Expedició de certificat per a l´obtenció de la cédula de
  ´habitabilitat: 3.000

- Expedició de fotocòpies.  Unitat  15
- Compulsa de documents.    300

DISPOSICIÓ FINAL.-La modificació de la present ordenança fiscal fou
aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Sencelles en sessió de data
09.11.99, entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de l’any 2000 i estarà
vigent fins que no es derogui o modifiqui expressament.

Sencelles a 16 de desembre de 1999.
EL BATLE Signat: Josep Aloy Pons.
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