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bàsic
b)Sistemes de tractament
mixt
4.- Publicar aquesta resolució en el BOIB per poder fer després la notificació al Registre de la Agència de Protecció de Dades.
Bunyola, 14 de maig de 2009
EL BATLE, Jaume Isern Lladó

—o—
Num. 11640
En compliment d’allò que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i davant la impossibilitat de practicar la notificació al Sr.
Guillem Amengual Gual se li notifica que per acord de la Junta de Govern Local
de data 27 de gener de 2009, se va nomenar a la Sra. Antonia María Galmés
Bonnín la delegació del càrrec de secretària de tots els expedients sancionadors
incoats per infracció urbanística, així com dels que a partir d’aquest moment
siguin iniciats, concedint un termini de 8 dies per a la seva recusació
Bunyola, 13 de maig de 2009
EL BATLE, Jaume Isern Lladó

—o—
Num. 11641
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 12 de maig de 2009, ha
aprovat inicialment el Reglament i normes de règim intern del Centre de dia de
Bunyola.
Durant els trenta dies següents al de la publicació d’aquest anunci en el
BOIB, conformement a l’establert a l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, qualsevol persona interessada podrà examinar l’expedient i presentar les
reclamacions i suggeriments que consideri oportuns.
Si una vegada transcorregut el termini d’informació pública l’expedient
no ha estat objecte de reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins aleshores provisional.
Bunyola, 13 de maig de 2009.
El Batle, Jaume Isern Lladó.

—o—

Ajuntament d'Estellencs
Num. 11674
Assumpte: Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa
per expedició de documents administratius.
Es va publicar en el BOIB núm. 53 de 11/04/2009, l’acord d’aprovació
provisional de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
Havent transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública, que
estableix la Llei 20/2006 de 15 de desembre, sense que s’hagin presentat reclamacions, d’acord amb l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim Local, s’entén definitivament adoptat l’acord aleshores provisional i se’n disposa la publicació al BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
A continuació es transcriu l’ ordenança:
Article1.- Fonament i naturalesa.
Aquest Ajuntament conforme al que disposa l’article 106 de la llei 7/1985
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Regim Local, i d’acord amb el que preveu l’article 20.4 a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 Text Refós de les
Hisendes Locals, estableix la Taxa per expedició de documents administratius
que es regularà per la present Ordenança redactada conforme a l’article 16 de
l’esmentada Llei.
Article 2.-. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tot tipus de documents que expedeixi i d’expedients que entengui l’Administració o les
Autoritats Municipals.
2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol
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documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundi
en el seu benefici encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l’interessat.
3. No estarà subjecte a aquesta Taxa la tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals, així com les consultes tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos
administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius a
la prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal i a la
utilització privativa o l’aprofitament especial de bens de domini públic municipal, que estiguin gravats per un altra Taxa Municipal o per als quals s’exigeixi
un preu públic per aquest Ajuntament.
Article 3.-Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin
provoquin, o en l’interès del qual redundi, la tramitació del documento o expedients de què es tracti.
Article 4,.Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què és refereixen els articles 38.1 i 39
de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
sindics, interventors o liquidadors de quefers, concurso, societats i entitats en
general en el supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General
Tributària.
Article 5.-Quota tributaria.
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada
segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, a cada instància,
del document o expedient de què es tracti, des de la seva iniciació fins a la seva
resolució final, inclosa la certificació i notificació a l’interessat de l’acord recaigut.
3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s’incrementaran en un 50% quan els interessats sol·licitessin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que motivessin la meritació, o quan les dades de les certificacions tinguin una antiguitat superior a cinc anys.
Article 6.- Tarifa
La tarifa a que es refereix l’article anterior s’estructura en els següents
epígrafs:
I.- Cens població habitants.
Certificats d’empadronament
Certificats de viatge
Certificats de residència
Certificats de convivència
Notes de padró

0,60 €
0,60 €
0,60 €
5,00 €
1,00 €

II. Documents urbanístics
Certificats final d’obra
Cèdula Urbanística
Per cada informe sobre característiques del terreny o consulta edificació
Per autorització canvi de nom de la llicencia d’obres o altre

50,00 €
25,00 €
25,00 €
30,00 €

III.- Certificacions i Compulses
Certificats de secretaria
Diligència de confrontació documents, cada full
Validació de poder

10,00 €
0,60 €
10,00 €

IV Copies i serveis
Fotocopies, per full
Fax, per full enviat
Internet, per mitja hora o fracció
Per cada contracte adm subscrit amb l’Ajuntament 0,5 del
pressupost amb mínim de

0,20 €
0,50 €
1,00 €
60,00 €

Article 7.- Meritació
1. Es meritarà la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la
sol·licitud que iniciï la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.
2. En els casos a què es refereix el número 2 de l’article segon, la meritació es produeix quan tinguin lloc les circumstàncies que previnguin l’actuació
municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense prèvia sol·licitud de l’interessat
però redundi en el seu benefici.
Article 8.- Declaració o ingrés.
1. La taxa s’exigiria en règim d’autoliquidació, pel procediment del segell
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municipal adherit a l’escrit de sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o en aquest mateixos si aquell escrit no existís o la sol·licitud no fos
expressa.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 66 de la llei
de procediment administratiu, que no venguin degudament reintegrats, seran
admesos provisionalment, però no es podran cursar sense que es subsani la deficiència, a tal fi es requerirà a l’interessat perquè en el termini de deu dies aboni
les quotes corresponents amb l’advertència que, transcorregut dit termini sense
efectuar-lo, se tindran els escrits per no presentats i serà arxivada la sol·licitud.
3. Les certificacions o documents que expedeixi l’administració
Municipal en virtut d’ofici de Jutjats o Tribunals per a tota classe de plets, no
s’entregaran ni trametran sense que prèviament s’hagi satisfet la corresponent
quota tributaria.
Article 9.- Infraccions i Sancions.
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així con de les
sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà al disposat als
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ DEROGATORIA
1.- Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances
municipals d’aquest Ajuntament que contradiguin la present.
DISPOSICIÓ FINAL.
1.- La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia següent a la seva
publicació al BOIB.
Estellencs 20 de maig de 2009
El Batle, Bartomeu Jover Sánchez

—o—

Ajuntament de Felanitx
Num. 11450
Per desconèixer la localització de la persona titular de l’animal que a continuació es relaciona, pel present edicte se’ls notifica que, mitjançant informe
del responsable de la Canera Municipal s’ha posat de manifest que ha ingressat
en el citat Centre, el següent animal recollit a la via pública:
Nº TRANSPONDER IDENTIFICATIU
981098102231022
A tal efecte, i d’acord amb el que disposa la llei 1/1992, de 8 d’abril, de
protecció dels animals que viuen a l’entorn humà i en el Reglament de desenvolupament, disposa d’un termini de 8 dies, comptats a partir del següent al de
la publicació de la present notificació per a la recollida de l’animal indicat, previ
abonament de les taxes reportades corresponents per la recollida i trasllat de l’animal des de la via pública fins a la Canera Municipal, més les taxes per manutenció i dipòsit.
Transcorregut el citat termini sense que s’hagin personat a la Canera
Municipal per a la recuperació de l’animal previ pagament de les taxes reportades, l’animal podrà ser cedit en adopció o sacrificat, transcorreguts 7 dies més,
segons la normativa d’aplicació.
El que es fa públic, en compliment de l’establert a l’article 35 i els apartats 3º i 4º de l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim
Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment administratiu Comú
i a l’article 194 del RD 2568/86, de 28 de novembre, Reglament d’Organització,
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Felanitx, 14 de maig de 2009
El batle, Gabriel Tauler Riera

—o—
Num. 11695
Acordada per la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de maig de
2009, la modificació de la classificació exigible als contractistes i l’aprovació
del nou plec de clàusules administratives particulars que regirà les OBRES
D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE FELANITX, s’anuncia
el següent,
PROCEDIMENT OBERT
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1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Felanitx.
b) Dependència que tramita l’expedient: Negociat de Contractació.
c) Nombre d’expedient: 2009/012.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Ampliació del cementeri municipal de
Felanitx.
b) Lloc d’execució: Felanitx.
c) Termini d’execució: 12 mesos.
3. Tramitació i procediment d’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 394.519,86 euros, més l’ IVA de 63.123,18 euros.
5. Garantia Provisional: 11.835,60 euros.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Copisteria ‘materialgràfic’.
b) Domicili: Carrer Santueri, 100.
c) Localitat i Codi Postal: Felanitx, 07200.
d) Telèfon i fax: 971 581120.
e) e-mail: materialgrafic@ono.com
f) El plec de clàusules administratives particulars podrà ser consultat a la
www.ajfelanitx.net
g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins al darrer dia
de l’assenyalat per a la presentació d’ofertes.
7. Requisits específics del contractista.
Classificació: GRUP C, subgrup 4, categoria d.
8. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: fins a les 14 hores del 26è dia natural
següent, a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOIB. Si aquest
coincideix en dissabte o festiu es trasladarà al primer dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: La ressenyada a la clàusula 11 del plec de
condicions.
c) Lloc de presentació: Registre General.
1ª. Entitat: Ajuntament de Felanitx.
2ª. Domicili: Passeig Ramón Llull, 19.
3ª. Localitat i Codi Postal: Felanitx, 07200.
9. Obertura d’ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Felanitx.
b) Domicili: Passeig Ramón Llull, 19
c) Localitat: Felanitx.
d) Data: El 5è dia hàbil següent a aquell en què acabi el termini de presentació de proposicions, sense comptar dissabte o festiu.
e) Hora: 12:00.
10. Altres informacions: Les proposicions s’hauran d’ajustar al model
inserit en el plec de condicions, criteris de valoració, etc.
11. Despeses d’anuncis i altres relacionats amb el contracte: A càrrec de
l’adjudicatari.
Felanitx, 19 de maig de 2009.
El Batle, Gabriel Tauler Riera

—o—

Ajuntament de Llubí
Num. 11453
Pel present es fa públic que l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada en data 16 de març de 2009, va adoptar l’acord relatiu a la modificació de
l’Ordenança de Construccions, Instal·lacions i Obres –ICIO, concretament dels
apartats 4 i 5, de l’article 4, que diuen textualment:
‘4.- Es bonificarà el 100 % de la quota de l’ICIO a les reparació de façanes, quan l’edifici tengui una antiguitat mínima de 20 anys, l’empresa constructora tengui el domicili fiscal al terme municipal de Llubí i durant l’any 2009.

