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Pollença, 19 de juny de 2012
L’Instructora, Maria P. Buades Cifre.
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Ajuntament de Puigpunyent
Num. 13241
Aprovat inicialment en sessió extraordinària de Ple d’ aquest Ajuntament,
de data 29 de maig de 2012, el Pressupost Municipal , Bases d’ Execució, i la
plantilla de personal funcionari i laboral per a l’ exercici econòmic 2012, d’acord amb el previst a l’ article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d’
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’
article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril, s’ exposa al públic l’expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d’ aquest anunci, als efectes de reclamacions i al·legacions.
De conformitat amb l’acord adoptat el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant l’ esmentat termini no presentin reclamacions.
Puigpunyent, 31 de maig de 2012
El Batle, Gabriel Ferrà Martorell

PISCINA
DE 0 A 13 ANYS
ADULTS
CARNET TEMPORADA
-14 ANYS
ADULTS
FAMILIAR (*)

141

TARIFA
2€
5€
40 €
60 €
110 €

Beneficis fiscals:
Les persones que figurin al Padró d’habitants de Sencelles abonaran les
tarifes bonificades de piscina, segons el següent quadre:
PISICINA
DE 0 A 13 ANYS
ENTRE 14 I 64 ANYS
+ 65 ANYS I DISCAPACITATS
CARNET TEMPORADA
- 14 ANYS
ADULTS
FAMILIAR (*)

TARIFA
1€
2€
GRATUÏT
18 €
28 €
55 €

(*).- Només es contempla la relació pare i/o mare i fills, sense que es
puguin tenir en compte altres relacions de parentesc.
Sencelles, 25 de juny de 2012
El Batle, Joan Carles Verd Cirer.
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Ajuntament de Sencelles
Num. 13225
Presentada per part de l’empresa ‘OBRA CIVIL BALEAR S.L.’ , sol·licitud per la devolució de l’aval de 8.598,00 euros dipositat per respondre de les
obligacions derivades del contracte ‘MILLORA I CONDICONAMENT DE
ESPAIS URBANS ‘, es fa públic per tal que, durant un termini de quinze dies,
comptats a partir del dia següent al de la publicació del present anunci al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, els que creguin tenir qualque dret exigible a l’adjudicatari puguin presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Sencelles, 28 de juny de 2012.
El Batle-President, Joan Carles Verd Cirer.
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Num. 13228
Aprovats inicialment en sessió extraordinària del Ple d’aquest
Ajuntament, en data 14 de juny de 2012, el Pressupost general, bases d’execuciò, i la plan tilla de personal funcionari i laboral per a l’exercici econòmic 2012,
d’acord amb el que preveu l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i l’ar ticle 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, s’exposa al públic
l’expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la
publicació d’aquest anunci, als efectes de reclamacions i al.legacions.
De conformitat amb l’acord adoptat, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es presenten reclamacions.
Sencelles, 19 de juny de 2012
El Batle, Joan Carles Verd Cirer.

—o—
Num. 13230
Atès que no s’ha presentat cap tipus d’al·legació durant el termini de trenta dies d’exposició pública de la Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora
del Preu Públic per Prestació de Serveis al Poliesportiu Municipal de Sencelles,,
aprovada inicialment en sessió plenària ordinària celebrada en data 03 de maig
de 2012 (BOIB núm.069 de 15-05-2012), d’acord amb l’apartat 2 de l’article 17
del RDL 2/2004 D, es dóna per aprovada definitivament dita Ordenança i, en
compliment de l’article 103 de l’esmentada Llei 20/2006, a continuació es
publica íntegrament el seu text.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS AL POLIESPORTIU MUNICIPAL
DE SENCELLES
Modificació a l’art. 4

Ajuntament de Santa Margalida
Num. 13050
Notificació de la iniciació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària de l’Ajuntament de Santa
Margalida
De conformitat amb el que estableix l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i d’acord amb el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, es fa pública la notificació
de la iniciació d’expedients sancionadors que s’indiquen en matèria de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat vial de l’Ajuntament d’/de Santa
Margalida a les persones o entitats denunciades que tot seguit s’esmenten, perquè se n’ignora el domicili o perquè, havent-ho intentat dues vegades, no s’ha
pogut fer la notificació personalment al darrer domicili conegut. A aquests efectes es fa constar el següent:
1. La instrucció del procediment correspon a Pedro Antonio Alomar
Payeras, actuant com a secretari/a Antoni Mayol Munar, dels quals podeu promoure la recusació per les causes previstes en els articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i de procediment administratiu comú.
2. L’òrgan competent per resoldre el procediment és el batle (art. 71.4 del
Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març).
3. Si estau d’acord amb la sanció com a conductor del vehicle responsable de la infracció, en el mateix termini de VINT DIES naturals, podeu fer el
pagament voluntari de la multa amb una REDUCCIÓ DEL 50%, fet que implicarà que es segueixi el procediment sancionador abreujat amb les conseqüències
següents:
a) La renúncia a formular al·legacions. En cas que es formulin, s’han de
considerar no presentades.
b) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució
expressa, el dia en què es faci el pagament.
c) L’esgotament de la via administrativa, i només es pot recórrer davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
d) El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos
mesos i s’inicia l’endemà del dia en què tingui lloc el pagament.
e) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del
pagament, que produeix efectes plens des de l’endemà.
f) La sanció no computa com a antecedent en el Registre de conductors i
infractors, sempre que es tracti d’infraccions greus que no comportin pèrdua de
punts.
Així mateix, en el mateix termini de VINT DIES naturals, podeu formular les al·legacions i proposar o aportar les proves que considereu oportunes. En
aquest cas se seguirà el procediment sancionador ordinari, que suposa la pèrdua
de la reducció del 50% de l’import de la multa. Les al·legacions s’han de presentar en el Registre General d’aquest l’Ajuntament o en els llocs assenyalats a
aquest efecte en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, tot indicant les dades personals, el número d’expedient, la matrícula del vehicle i la data
de la denúncia. (arts. 79 a 81 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circula-

