
6. Obtenció de documentació i informació
a.- Entitat: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Departament de

Secretaria.
b.- Domicili: Plaça Ajuntament s/n.
c.- Localitat i codi postal: Sant Llorenç des Cardassar, s/n. CP: 07530
d.- Telèfon: 971 83 83 93
e.- Telefax: 971 83 80 94
f.- Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per

a la presentació d’ofertes.

7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a.- Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats a partir del següent

al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, en horari d’obertura al públic,
de 9h a 14h (cas que coincideixi en dissabte o dia festiu es passarà al dia
següent).

b.- Documentació a presentar: La que estableix el plec de clàusules admi-
nistratives particulars.

c.- Lloc de presentació:  
1r. Entitat: : Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
2n. Domicili: Plaça de l’Ajuntament s/n.
3r. Localitat i codi postal: Sant Llorenç des Cardassar - 07530

8. Obertura de les ofertes
a.- Entitat: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
b.- Domicili: Plaça de l’Ajuntament s/n.
c.- Localitat: Sant Llorenç des Cardassar.
d.- Data: tercer dia posterior al termini de presentació de proposicions (a

efectes d’obertura de pliques, el dissabte es considerarà inhàbil).
e.- Hora: A les 12 h.

9. Despeses d’anuncis. Serà de compte de l’adjudicatari la despesa deri-
vada de la present publicació.

Sant Llorenç des Cardassar, 1 de desembre de 2006. 
El Batle.

— o —

Ajuntament de Sencelles
Num. 22577

ELEVACIÓ AUTOMÁTICA A DEFINITIUS DELS ACORDS PROVI-
SIONALS D’IMPOSICIÓ I DE LES ORDENANCES FISCALS REGULA-
DORES DE TRIBUTS.

Primer. Passat el termini d’exposició pública dels acords adoptats pel Ple
de l’Ajuntament de data 28 de setembre de 2006 d’aprovació provisional dels
expedients d’imposició i de les ordenances fiscals reguladores del tributs
següents:

1.- Aprovació de l’expedient d’imposició i de l’ordenança fiscal regula-
dora de la Taxa per ocupació de subsòl, sòl i vol de la via pública.

2.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

I no havent-se presentat reclamacions, s’eleven a definitius els esmentats
acords conforme el que disposa l’article 17.3 del RDLeg 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
sobre elaboració, publicació i publicitat de les ordenances fiscals.

Segon. Els acords d’imposició i els texts íntegres de les Ordenances
Fiscals corresponents es publicaran al BOIB, conforme l’establert a l’article
17.4 del RDLeg 2/2004.

Tercer. Contra els present acords definitius d’imposició i d’aprovació de
les Ordenances Fiscals, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del
dia següent al de la publicació del present anunci en el BOIB.

————————---------

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE
SUBSOL, SOL I VOL DE LA VIA PÚBLICA.

Article 1r. Disposició general.
Fent ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2

d’abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement amb el que dis-
posen els articles 15 a 20 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per ocupació de subsòl, sòl i vol de la via pública.

Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta Ordenança la

utilització privativa o l’aprofitament  especial de domini públic local consistent
en la ocupació de subsòl, sòl i vol de la via pública.

Article 3r. Subjecte passius.
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a les

quals es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que disfrutin, utilitzin
o s’aprofitin especialment del domini públic local en benefici particular, per les
ocupacions referides a l’article 2n.

Per a les empreses explotadores de serveis de subministraments que afec-
tin a la generalitat o a part important dels veïns, la quantia de la taxa regulada
en aquesta Ordenança consistirà en tot cas i sense excepció, en l’1,5% dels
ingressos bruts procedents de la facturació que obtenguin anualment aquestes
empreses en aquest terme municipal.

Article 4è. Meritació i període impositiu.
1. Es merita la taxa  i neix l’obligació de contribuir des del moment en què

s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial.
2 El període impositiu coincideix amb l’any natural, i la taxa es merita el

primer dia del període impositiu.
3. L’import de la taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els casos

d’inici o cessament en la utilització privativa o l’aprofitament especial.
Article 5è. Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles de conformitat a la tarifa es liquidaran per cada

aprofitament sol·licitat o realitzat.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments

regulats en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent
llicència  i realitzar el dipòsit previ.

3. Una vegada autoritzada l’ocupació, si no es va determinar la duració de
l’aprofitament, s’entendrà prorrogada fins que es presenti declaració de baixa
pels interessats.

Article 6è. L’Ajuntament podrà concertar amb les empreses explotadores
de servei de subministres fórmules per permetin liquidacions de termini inferior
en concepte de bestreta o pagament fraccionat de la quota anual corresponent.

Article 7è. Obligació de pagament.
1. L’obligació de pagament de la  taxa neix:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en

el moment de sol·licitar la corresponent llicència.
b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats el

dia primer de cadascun dels períodes naturals de temps assenyalats en les tari-
fes.

2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a).Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a

la Tresoreria
Municipal. Aquest ingrés tendrà caràcter de dipòsit previ, essent elevat a

definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent..
b).Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats,

una vegada inclosos
dintre dels padrons o matrícules d’aquesta taxa, per semestres naturals a

les oficines de la Recaptació Municipal.
Article 8è. Data d’aprovació i vigència.
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28

de setembre de 2006 entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al
BOIB, i continuarà vigent fins a la seva modificació o derogació expresses. 
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——————————----------

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

Article segon. S’estableix una bonificació del 100 % de la quota als vehi-
cles que siguin considerats de caràcter històric o aquells que tenguin una anti-
guitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de la seva fabri-
cació. Si aquesta no es conegués, es prendrà com  a tal la de la seva primera
matriculació o en el seu defecte la data a la qual el tipus de vehicle o la seva
variant va deixar de ser fabricada.

Totes dels sol·licituds de bonificació seran tramitades i, en el seu cas, ator-
gades amb una petició prèvia escrita de l’interessat, petició que anirà acompan-
yada de la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits per a
la seva concessió.

Sencelles, 30 de novembre de 2006. El Batle, Antoni Ferrer Ramis.

— o —

Ajuntament de Ses Salines
Num. 22633

DECRETO DE LA ALCALDÍA.- Habida cuenta que la Alcaldesa que
suscribe, en esta fecha, ha reasumido las funciones de la Alcaldía cesando en las
mismas el Teniente de Alcalde D. Rafael Serra Burguera, que las había asumi-
do en virtud de decreto de fecha 18 de octubre de 2.006.

Del presente decreto se dará cuenta inmediatamente al Teniente de
Alcalde D. Rafael Serra Burguera y al Pleno en la primera sesión que celebre la
Corporación, y se publicará en el BOIB.

Ses Salines, 11 de diciembre de 2.006.
La Alcaldesa-Presidenta,   Fdº.- Maria Bonet Rigo

— o —

Ajuntament d'es Mercadal
Num. 22525

El consistori en sessió ordinària celebrada el passat dia 27 de novembre
2006, va acordar aprovar inicialment la modificació de l’ordenança de convi-
vència ciutadana.

L’expedient de l’esmentada modificació queden exposat al públic per un
termini de 30 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anun-
ci en el BOIB per a al·legacions. Si no es presenten al·legacions l’acord serà ele-
vat a definitiu sense necessitat de nova aprovació.

EL BATLE, Ramon Orfila Pons 
Es Mercadal, 5 de desembre de 2006

— o —

Secció V - Administració de Justícia
Juzgado de Instrucción nº 7 de Palma de Mallorca

Num. 22417
Número de Identificación Único: 07040 2 0054924/2006

Dña. Begoña Tejero Laorden Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 7 de Palma de Mallorca.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 542/2006 se ha dictado la presente sentencia,

cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Que debo condenar y condeno a José Antonio Serna Viejo a la pena de

20 días de multa a razón de 10 euros diarios”.
En caso de impago de multa, la misma queda sujeta a una responsabilidad

personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dia-
rias no satisfechas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a José Antonio
Serna Viejo, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en Palma de Mallorca a uno
de diciembre de dos mil seis.

El/La Secretario, (ilegible).

— o —

Num. 22418
Número de Identificación Único: 07040 2 0048575/2006

Dña. Begoña Tejero Laorden Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 7 de Palma de Mallorca.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 506/2006 se ha dictado la presente sentencia,

cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Que debo condenar y condeno a Cecilia Vega Porras y María Josefa

Román Heredia, a la pena de un mes de multa a razón de 5 euros diarios, para
cada una”.

En caso de impago de multa, la misma queda sujeta a una responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dia-
rias no satisfechas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Cecilia Vega
Porras y María Josefa Román Heredia, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en Palma
de Mallorca a uno de diciembre de dos mil seis.

El/La Secretario, (ilegible).

— o —

Num. 22419
Número de Identificación Único: 07040 2 0029909/2006

Dña. Begoña Tejero Laorden Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 7 de Palma de Mallorca.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 280/2006 se ha dictado la presente sentencia,

cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Que debo condenar y condeno a Celso Silva Campo a la pena de un mes

de multa a razón de 10 euros diarios, y que indemnice a la denunciante en 49’16
euros”.

En caso de impago de multa, la misma queda sujeta a una responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dia-
rias no satisfechas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Celso Silva
Campo, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, expido la presente en Palma de Mallorca a cuatro de
diciembre de dos mil seis.

El/La Secretario, (ilegible).

— o —

Num. 22421
Número de Identificación Único: 07040 2 0048574/2006

Dña. Begoña Tejero Laorden Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 7 de Palma de Mallorca.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 505/2006 se ha dictado la presente sentencia,

cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Que debo condenar y condeno a Jesús Vargas Pote a la pena de 30 días

de multa a razón de 6 euros diarios”.
En caso de impago de multa, la misma queda sujeta a una responsabilidad

personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dia-
rias no satisfechas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Jesús Vargas
Pote, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, expido la presente en Palma de Mallorca a uno de
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