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Ajuntament de Maria de la Salut
Num. 22350
Aprovat pel Ple de dia 29 de setembre de 2.008 el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte d’obres ‘projecte i obra de
l’ampliació del cementiri de Maria de la Salut’, a través de tramitació urgent,
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i varis criteris d’adjudicació, en base a l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’exposa al públic pel termini de deu dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació
d’aquest anunci en el BOIB perquè puguin presentar-se reclamacions.
Simultàniament per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment:
Tipus de contracte: OBRES
Entitat que va aprovar el plec de clàusules administratives particulars
(PCAP): Ple municipal
Data aprovació del PCAP: 29 de setembre de 2.008
Tipus de sessió de l’òrgan que va aprovar el PCAP: ordinària.
1.- Entitat adjudicadora:
a).- Organisme: Ajuntament de Maria de la Salut
b).- Dependència que tramita l’expedient: Secretaria de l’Ajuntament.
2.- Objecte del contracte:
a).- Descripció de l’objecte: projecte i obra de l’ampliació del cementiri
de Maria de la Salut
b).- Lloc d’execució: Maria de la Salut
c).- Termini d’execució (mesos): es fixa com a termini màxim d’execució
de les obres el de set mesos, dos d’ells de presentació de projecte d’execució, o
el que ofereixi el contractista si és menor.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a).- Tramitació: urgent.
b).- Procediment: obert.
c).- Forma: oferta econòmicament més avantatjosa i varis criteris d’adjudicació.
4.- Pressupost base de licitació. Import total (Euros): 542.500 €. El preu
cert anterior queda desglossat en un valor de 467.672,41 € i en l’Import sobre el
Valor Afegit de 74.827,59 €.
5.- Obtenció de documentació i informació:
a).- Entitat: Ajuntament de Maria de la Salut.
b).- Domicili: Plaça des Pou, 13.
c).- Localitat i codi postal: Maria de la Salut, CP: 07519
d).- Telèfon: 971525002
e).- Fax: 971525194
f).- Data límit d’obtenció de documents i informació: fins al mateix dia
que finalitzi la presentació de proposicions.
6.- Garantia provisional: un 2% del pressupost del contracte, exclòs
l’Impost sobre el Valor Afegit.
7.- Garantia definitiva: un 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost
sobre el Valor Afegit.
8.- Requisits específics del contractista.
a).- La solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
la classificació exigida al PCAP.
9.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a).- Data límit per a la presentació de proposicions: la documentació
administrativa i la proposició s’han de presentar al registre de l’Ajuntament, a
l’adreça Plaça des Pou 13, en horari de 9:00 a 14.00 hores en el termini de 13
dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’edicte de
licitació en el BOIB.
c).- Documentació a presentar: l’especificada al PCAP que regeix la contracta.
d).- Lloc de presentació:
1.- Entitat: Ajuntament de Maria de la Salut.
2.- Domicili: Plaça des Pou, 13
3.- Localitat i codi postal: Maria de la Salut, CP: 07519.
e).- Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva
oferta: fins a l’adjudicació definitiva.
f).- Admissió de variants: sí.
10.- Obertura de les ofertes:
a).- Entitat: Ajuntament de Maria de la Salut.
b).- Domicili: Plaça des Pou, 13.
c).- Localitat: Maria de la Salut.
d).- Data: el dia següent de la finalització del termini de presentació,
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excepte que sigui dissabte, diumenge o dia festiu, que es passarà al dia següent
hàbil.
e).- Hora: 12 hores.
11.- Despeses d’anuncis: a càrrec del contractista.
Maria de la Salut, 17 de novembre de 2.008.
El Batle, Antoni Mulet Campins.

—o—

Ajuntament de Pollença
Num. 22414
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Pollença
Carrer Calvari, 2 CP 07460 - Pollença, Telf. 971-530108
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Serveis de treball preventiu socio-educatiu
amb infants i joves en risc o situació d’exclusió social al Port de Pollença.
b) Termini de prestació de servei: dos anys, prorrogables.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 52.000 euros, sense IVA.
5. Adjudicació
a) Data: 21 d’octubre de 2008
b) Contractista: ATENEU ALCARI.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import d’adjudicació: 52.000,00 euros, sense IVA.
El que es fa públic en compliment del que disposa el Text Refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
Pollença, 3 d’octubre de 2008.
EL BATLE, Joan Cerdà Rull

—o—

Ajuntament de Sencelles
Num. 22320
ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA
Assumpte: Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa
per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Havent transcorregut el termini d’exposició a públic de l’acord d’aprovació inicial, pel Ple que es va celebrar el passat dia 29 de Setembre, de
l’Ordenança Reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa.
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 transcriu íntegrament aquesta Ordenança:
‘ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 1: Concepte
De conformitat amb el previst als articles 20 i 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilització privativa del domini públic local, consistent en l’ocupació de terrenys d’ús
públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2: Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa reguladora en aquesta Ordenança les persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o les que es beneficiïn de l’aprofitament, si es procedeix sense l’oportuna autorització.
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Article 3: Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les
Tarifes contingudes a l’apartat següent, atenent a la superfície ocupada pels
aprofitaments expressada en metres quadrats.
2. La Tarifa de la taxa per cada m2 de superfície ocupada i per a cada
zona, serà la següent:
ZONA
ÚNICA
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GRAVAMEN
5 € /M2/ANY

3. Als efectes previstos per a l’aplicació de l’apartat 2 anterior, es tendra
en compte el següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no fos enter s’arrodonirà per excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Si com a conseqüència de la col·locació de tendals, marquesines, separadors, barbacoes i altres elements auxiliars es delimita una superfície major a
l’ocupada per taules i cadires, es tendrà aquella com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments seran anuals, autoritzant-se per a tot l’any natural,
excepte en el cas d’inici o cessament en la utilització privativa.
Article 4: Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció o bonificació.
Article 5: Meritació
1. La meritació de la taxa reguladora en aquesta Ordenança es produeix:
a) Tractant-se de noves ocupacions, en el moment de sol·licitar la corresponent llicència.
b) Tractant-se d’ocupacions ja autoritzades i prorrogades, l’1 de gener de
cada anys.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de concessions de noves ocupacions, per ingrés directe a la
Tresoreria Municipal però sempre abans de retirar la corresponent llicència.
Aquest ingrés tendra caràcter de dipòsit previ, quedant elevat a definitiu
en concedir-se la llicència corresponent.
b)Tractant-se de concessions d’aprofitament ja autoritzades i prorrogades,
una vegada incloses als padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals,
a les oficines de la Recaptació Municipal, des del dia 16 del mes de gener fins
a el dia 15 del mes de febrer.
Article 7: Declaració i ingrés
1. Les quantitats exigibles d’acord a les Tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduibles pel període anual autoritzat,
excepte en el supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa. En aquest
cas, el període impositiu s’ajustarà a aqueixa circumstància amb el consegüent
prorrateig de la quota, per trimestres naturals.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments
regulats en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent
llicència, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article 5.2.a següent i formular declaració en la que consti la superfície de l’ocupació, acompanyada d’un
pla detallat de la mateixa i de la seva situació, que haurà de ser sempre confrontant amb l’establiment que ho sol·licita.
3. Els serveis tècnics d’aquest ajuntament comprovaran i investigaran les
declaracions formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no
trobar diferències amb les peticions de llicències; si es donassin diferències, es
notificaran les mateixes als interessats i es giraran, en el seu cas, les liquidacions
complementàries que procedeixin, concedint-se les autoritzacions una vegada
subsanades les diferències pels interessats i, en el seu cas, realitzats els ingressos complementaris que procedeixin.
4. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar d’aquest Ajuntament la devolució de l’import ingressat.
5. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que s’hagi abonat el
dipòsit previ a què es refereix l’article 5.2 següent i s’hagi obtingut la corresponent llicència pels interessats. L’incompliment d’aquest manament podrà donar
lloc a la no concessió de la llicència sense perjudici de pagament de la taxa i de
les sancions i recàrrecs que procedeixin.
6. Una vegada autoritzada l’ocupació s’entendrà prorrogada mentre no
s’acordi la seva caducitat pe la Batllia o es presenti baixa justificada per l’interessat o pels seus legítims representants, en cas de mort.
7. La presentació de la baixa serà efectiva a partir del primer dia del període natural de temps següent assenyalat a l’epígraf de la Tarifa que correspongui. Sigui quina sigui la causa que s’al·legui en contrari, la no presentació de la
baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.
8. Les autoritzacions tendran 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.
Disposició addicional única
Les autoritzacions per ocupació de via pública no comprendran en cap cas
els dies de festes patronals, fires i altres esdeveniments organitzats per
l’Ajuntament. Per aquests dies s’haurà de sol·licitar, expressament, a
l’Ajuntament l’ocupació de la via pública, i quedarà a criteri de l’ajuntament la
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seva concessió. Així mateix la quota fixada anualment no es reduirà per l’exclusió dels esmentats dies.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva
modificació o derogació expresses.
Aprovació
La present Ordenança, que consta de set articles i una disposició adicional i una final, va ser aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia
29 de Setembre de 2008.
Sencelles, 18 de Novembre de 2008.
El Batle, Joan Carles Verd Cirer

—o—
Num. 22464
ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL
Assumpte: Aprovació Inicial dels Estatuts de l’Associació Junta Local de
Voluntaris Protecció Civil de Sencelles.
El Plenari de l’Ajuntament de Sencelles en sessió ordinària celebrada dia
13 de Novembre de 2008, acordà l’aprovació Inicial dels Estatuts de
l’Associació Junta Local de Voluntaris Protecció Civil de Sencelles, i en compliment amb allò disposat a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, es sotmet l’expedient a informació
pública per termini de trenta dies, a partir del dia següent a la inserció d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per que pugui ser examinat i es
presentin les reclamacions oportunes.
Si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al·legacions, es
considerarà aprovat definitivament l’esmentat Acord.
Sencelles, 20 de Novembre de dos mil vuit.
La Secretària, Patricia Moreno Romero.

—o—

Ajuntament de Santa Margalida
Num. 22324
D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, general tributaria, de 17 de desembre, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Ajuntament,
per mitjà d’aquest anunci, citam els interessats- o els seus representants degudament acreditats-, relacionats a continuació perquè compareguin en aquest
Ajuntament, Passeig des Pouas, 23 ( departament de tresoreria) amb la finalitat
de lliurar-los l’oportuna notificació, en el termini de quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci. En cas d’incompareixença, s’entendrà produïda la notificació, a tots els efectes legals, el dia següent al
del venciment del termini assenyalat.
Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o el seu
representant en aquest termini, se’l tendra per notificat de les successives actuacions i diligencies d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.
Relació de contribuents als quals no se’ls ha pogut notificar:
0706000056

HITCHEN PASS, S.L.

Ocup. Via publica C.Picafort

1.377,00€

Santa Margalida, a 10 de novembre de 2008.
El Batle, Martí Angel Torres Valls.

—o—
Num. 22334
Intentada la notificació i davant la impossibilitat de notificar al Sr.
Francisco Marín Guerrero i de conformitat amb l’article 59.5 de la L.R.J.P.A.C,
mitjançant el present anunci se posa en el seu coneixement la 1ª notificació de
data 21.05.2008, y la 2ª de data 06.10.2008 referent a l’ expedient d’ infracció
urbanística número 42-2007, del tenor literal següent:
De conformitat amb el que es disposa a l’article 192.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Administracions Locals,
vos comunic que el Sr. Batle –President, Martí A. Torres Valls, en data de 21 de
maig de 2008 , ha dictat el següent decret, el qual fou notificat per 1ª vegada el
12 de juny de 2008 i va ser retornat:

