
ticle 13 de la Llei 50/199 de 23 de desembre , que es sol·licitarà a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca.

7. Certificat de capacitat física i psicològica.
(S’han de treure en un centre de reconeixement autoritzat, d’acord amb el

que disposa el RD 2272/1985, de 4 de desembre, és a dir els autoritzats per als
reconeixements per a les revisions dels conductors de vehicles).

8. Acreditació d’haver formalitzat l’assegurança de responsabilitat civil
per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000 €. Còpia del rebut
pagat.

9. Certificat metge de l’animal fet pel manescal.‘

Marratxí, 26 de gener de 2010
El Batle, José Ramón Bauzá Díaz

____________

Exp: 38/10

Como consecuencia del expediente incoado en este Negociado por
supuesta infracción medioambiental, y al haber intentado la notificación sin
resultado positivo, por la presente notificación de la obligación de obtener la
licencia de animales potencialmente peligrosos se notifica al interesado
SEBASTIAN TORRES VERA de conformidad 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, el escri-
to de fecha 9 de febrero de 2009, que trascrito dice: ‘En cumplimiento del Real
Decreto 287/2002 (BOE 27-03-02) que desarrolla la Ley 50/199 de 23 de
diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, obliga a los propietarios de estos animales a obtener la licencia para
la tenencia de animales potencialmente peligrosos (El no exhibir esta licencia
supone una infracción del artículo 3 (RD 287/02) y su correspondiente sanción).

Puesto que, nos consta como propietario de 1 perro de raza potencial-
mente peligrosa, se le comunica que dispone de un plazo de 1 MES contado a
partir del siguiente a aquel en que reciba esta notificación, para presentar toda
la documentación necesaria para solicitar la licencia para la tenencia de anima-
les potencialmente peligrosos.

La documentación la tendrá que librar el Área de Medio Ambiente, calle
Licorers esquina camí de Muntanya, s/n (Sa Deixalleria) (de lunes a viernes de
8:15 a 14:30h). Teléfono 971 607502.-

Se adjunta impreso de la documentación a presentar.- Atentamente,
Marratxí, 9 de febrero de 2009

DOCUMENTACIÓN QUE SE TIENE QUE PRESENTAR JUNTO CON
LA SOLICITUD DE LICENCIA POR LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS, SEGÚN EL REAL DECRETO
287/2002 DE 22 DE MARZO

1. Impreso de solicitud, donde se especifiquen los datos del animal (raza,
núm. microchip, domicilio, nombre del propietario y domicilio y teléfonos
actuales).

2. Fotocopia del DNI.
3. 1 foto carnet.
4. Fotocopia de la cartilla sanitaria del animal.
5. Certificado que acredite no haber estado condenado por delitos de

homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad, moral, la
libertad sexual y la salud pública, asociación con una banda armada o de la
libertad sexual y la salud pública, asociación con una banda armada o de narco-
tráfico, así como no haber estado privado por resolución judicial del derecho a
la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

(Se solicitan en Gerencia de Justicia de las Illes Balears, de la c. Posada
de la Real, 6 1º de Palma)

6. Certificado de no haber sido sancionado por sanciones graves o muy
graves en alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del
articulo 13de la Ley 50/199 de 23 de diciembre, que se solicitará en la
Conselleria d’Agricultura i Pesca.

7. Certificado de capacidad física y psicológica.
(Lo obtendrán en un centro de reconocimiento autorizado, de acuerdo con

lo que dispone el RD 2272/1985, de 4 de diciembre, es decir los autorizados
para el reconocimiento en las revisiones de los conductores de vehículos.

8. Acreditación de haber formalizado el seguro de responsabilidad civil
por daños a terceros con una cobertura no inferior a 120.000 €. Copia del reci-
bo pagado.

9. Certificado médico del animal hecho por el veterinario.‘

Marratxí, 26 de enero de 2010
El Alcalde, José Ramón Bauzá Díaz

— o —

Ajuntament de Sencelles
Num. 3472

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA

Atès que durant el termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap
tipus d’al·legació contra l’acord d’aprovació provisional de la modificació dels
articles 6è i 8è de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa d’atorgament de
drets funeraris en l’ampliació del cementiri municipal, modificació aprovada
inicialment en sessió plenària extraordinària celebrada en data 16 de desembre
de 2009 (BOIB núm. 191 de data 31.12.2009), d’acord amb l’article 17.3 del
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es dóna per aprovada
definitivament la modificació de l’esmentada ordenança, publicant-se a conti-
nuació íntegrament el seu text.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D’ATORGA-
MENT DE DRETS FUNERARIS EN L’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

Article 1r. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució

i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del
Reial Decret Legislatiu 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
d’atorgament de drets funeraris en l’ampliació del cementiri municipal, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que dispo-
sa l’article 57 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l’atorgament de drets funeraris en
l’ampliació del cementiri municipal sobre les unitats d’enterrament amb caràc-
ter indefinit.

Article 3r. Subjecte passiu.
Són subjectes passius contrubuents els sol·licitants de l’atorgament de

drets funeraris i, si s’escau, els titulars de drets funeraris atorgats.

Article 4t. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42
de la Llei 58/2003 General Tributària.

2. Seran respnsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei
General Tributària.

Article 5è. Exempcions subjectives.
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficiència, sempre
que la conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap
pompa fúnebre pagada per la família dels finats.

b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuin en la

fossa comuna.

Article 6è. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per aplicació de les següents tarifes per

atorgament de drets funeraris amb carácter indefinit:
Nínxols: 1.642,54 €.
Columbaris: 349,73 €.

Article 7è. Acreditament.
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realitza-

ció dels serveis subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l’es-
mentat inici es produeix quan aquests es sol·liciten.

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés.
1.Els subjectes passius sol·licitaran l’adjudicació del dret funerari.
2. L’atorgament del dret funerari amb carácter indefinit es satisfarà de la

següent manera:
a) En el moment de formalitzar la sol·licitud: 50%.
b) Quan hagin finalitzat les obres i s’expedeixi el corresponent títol muni-

cipal: 50%.

Article 9è. Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les san-

cions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els arti-
cles181 i següents de la Llei General Tributària.
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DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publi-
cació íntegra al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i romandrà en vigor fins a la
seva modificació o derogació expresses.

Sencelles, 12 de febrer de 2010
El batle, Joan Carles Verd Cirer

— o —

Ajuntament de Santa Eugènia
Num. 3424

La Comissió Especial de Comptes en data 10 de febrer del present any, va
informar favorablement la Compte General del Pressupost d’aquesta
Corporació, corresponent a l’exercici 2008.

L’esmentada compte amb els seus justificants, així com el dictamen de la
Comissió, s’exposa al públic, a partir del següent de la seva publicació al
B.O.I.B., pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més, els inte-
ressats podran presentar reclamacions o repars, u observacions, de conformitat
amb el dispost en l’art. 212.3 del R.D. legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Santa Eugènia a 12 de febrer de 2010.
El Batle, Sgt.: Guillem Crespí Sastre.

— o —

Ajuntament de Santa Maria del Camí
Num. 3506

Vista la notificació d’interposició de recurs contenciós-administratiu per
part de les Sres. Margarita Parets Capó, Catalina i Margarita Cañellas Parets
davant el Jutjat Contenciós-Administratiu nº 1 sobre responsabilitat patrimonial,
Nº d’identificació únic 07040 45 3 2010 0000075 (procediment ordinari 11 /
2010); de conformitat amb l’art. 59.6 de la Llei 30/92 de 26 de novembre del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i als efectes prevists a l’art. 49 de la Llei de la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa de 13 de juliol de 1998 s’emplaça als possibles
interessats en aquest procediment perquè dins el termini de nou dies puguin
comparèixer i personar-se davant el Jutjat Contenciós-Administratiu nº 1 de les
Illes Balears, en legal forma, mijançant Procurador amb poder a l’efecte i amb
signatura d’Advocat. De personar-se fora de l’esmentat termini, se’ls tendrà per
part, sense que per això s’hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procedi-
ment, i si no se personen oportunament continuarà el procediment pels seus trà-
mits, sense que hagi lloc a practicar-lis cap notificació.

Santa Maria del Camí, 15-02-2010.
LA BATLESSA-PRESIDENTA, Mª Rosa M. Vich.

— o —

Num. 3509
Vista la notificació d’interposició de recurs contenciós-administratiu per

part de Comissions Obreres contra resolució d’aquest Ajuntament de data 21-
07-2009 (Procediment abreujat 384 / 2009 - J, núm. d’identificació únic 07040
45 3 2009 0001859); de conformitat amb l’art. 59.6 de la Llei 30/92 de 26 de
novembre del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i als efectes prevists a l’art. 49 de la Llei de la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa de 13 de juliol de 1998 s’emplaça als possibles
interessats en aquest procediment perquè dins el termini de nou dies puguin
comparèixer i personar-se davant el Jutjat Contenciós-Administratiu nº 1 de les
Illes Balears, en legal forma, mijançant Procurador amb poder a l’efecte i amb
signatura d’Advocat. De personar-se fora de l’esmentat termini, se’ls tendrà per
part, sense que per això s’hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procedi-
ment, i si no se personen oportunament continuarà el procediment pels seus trà-
mits, sense que hagi lloc a practicar-lis cap notificació.

Santa Maria del Camí, 15-02-2010.
LA BATLESSA-PRESIDENTA, Mª Rosa M. Vich.

— o —

Ajuntament de Ses Salines
Num. 3428

ADJUDICACIÓ

Es fa saber que l’Ajuntament de Ses Salines mitjançant Decret de Batlia
de dia 18 de gener de dos mil deu va adjudicar definitivament el contracte de
subministrament per l’equipament del centre d’estades diürnes en la seva fase 5
a Ses Salines.

1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de Ses Salines

2.- Objecte del contracte.
Tipus de contracte: Subministrament
Publicació de l’anunci de licitació: En data 23 de desembre de 2009 al

perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Ses Salines
(www.ajsessalines.net).

3.- Procediment: Negociat sense publicitat.

4.- Pressupost base de licitació. Import total: 43.763,58€ (IVA inclòs).

5.- Adjudicació.

Data: 18 de gener de 2010
Contractista: Espais Integrals Balear d’Oficines, S.L.
Nacionalitat: Espanyola
Import d’adjudicació: 37.581,82€ (IVA exclòs) i 43.594,91€ (IVA inclòs)

Contra la present resolució es poden interposar els següents recursos:

a) Recurs de reposició, de manera potestativa, que s’interposarà davant el
mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent a aquell en el que rebeu la present notificació, amb els requisits de
l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i de conformitat amb el que
determinen els articles 116 i 117 del mateix text legal. La resolució d’aquest
recurs vos haurà de ser notificada en el termini d’un mes i contra aquesta reso-
lució expressa podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de la
resolució del recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva interpo-
sició, caldrà entendre’l desestimat per silenci administratiu i, aleshores, podreu
interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa sense data
límit ni termini.

b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, directament,
que s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la present notificació davant els Jutjats del
Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca a qui correspongui per reparti-
ment.

Ses Salines, 15 de febrer de 2010.
El Batle, Sebastià Burguera Burguera.

— o —

Num. 3429
ADJUDICACIÓ
Es fa saber que l’Ajuntament de Ses Salines mitjançant Decret de Batlia

de dia 18 de gener de dos mil deu va adjudicar definitivament les obres de cons-
trucció d’un centre d’estades diürnes en la seva fase 4 a Ses Salines.

1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de Ses Salines

2.- Objecte del contracte.
Tipus de contracte: Obres
Publicació de l’anunci de licitació: En data 23 de desembre de 2009 al

perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Ses Salines
(www.ajsessalines.net).

3.- Procediment: Negociat sense publicitat.

4.- Pressupost base de licitació. Import total: 91.740,51€ (IVA inclòs).

5.- Adjudicació.

Data: 18 de gener de 2010
Contractista: Construccions Artigues Truyols, S.L.
Nacionalitat: Espanyola
Import d’adjudicació: 78.382,78€ (IVA exclòs) i 90.924,02€ (IVA inclòs)

Contra la present resolució es poden interposar els següents recursos:

a) Recurs de reposició, de manera potestativa, que s’interposarà davant el
mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent a aquell en el que rebeu la present notificació, amb els requisits de
l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i de conformitat amb el que
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