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20022593 94169 ADROVER BORDOY ISABEL MARIA
20022594 94169 VALLS FUSTER ANA MARIA
20022595 94046 COLOIZ S.L
20022596 94174 ESCOBAR TALON ISABEL
20022598 94174 DE VALL PEREZ SOLANA GABRIELE
20022599 94174 SBERT BENNASAR ANDRES
20022600 94169 SOLER OBRADOR MARGARITA
20022601 94174 ZAMORANO COFRE CRISTIAN M.
20022603 94174 ADROVER OLIVER MARGARITA

FELANITX
PM-0789-BT
FELANITX
3895-BHV
CALONGE
8042-BDV
FELANITX
IB-9460-CS
FELANITX
7106-BNR
CAMPOS
PM-3499-AW
FELANITX
PM-4836-BL
SAN LLORENÇ PM-2839-AJ
PORTOCOLOM IB-0356-DK

Núm. 1 4 8

30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05

Considerant que els fets ressenyats al corresponent butlletí de denúncia,
constitueixen una infracció a la llei de Seguretat Vial, de conformitat amb l’art.
73, següents i concordants de l’esmentada llei,
1r) Se’ls concedeix un termini de quinze dies a partir de la publicació del
present anunci al BOIB, al titular de cada expedient, per identificar el conductor
responsable de la infracció, i comunicar les seves dades a la Policia Local
advertint-los que, de no fer-ho, estaran obligats al pagament de la sanció.
2n) Cas de ser ells els conductors dels vehicles denunciats, atorgar-los el
mateix termini indicat a l’apartat 1r), per al×legar per escrit el que estimin
convenient per a la seva defensa, amb aportació o proposició de les proves que
considerin escaients. Si no presenten descàrrec, els fets que es consignen no
podran ser combatuts en el recurs contenciós-administratiu.
3r) Concedir-los, cas d’estar conforme amb la denúncia , el benefici de
reducció d’un 30% de la multa, fent efectiu l’import dins el termini dels 10 dies
següents al de la publicació d’aquest anunci al BOIB.
FORMES DE PAGAMENT:
A) A la Tresoreria Municipal (Casa Consistorial), dies hàbils de 8 a 14 hores,
en metàl×lic o xec bancari degudament conformat.
B) Al compte «Ajuntament» de Sa Nostra 517.069-48, indicant el número
d’expedient.
C) Transferència bancària per a abonament al compte «Ajuntament» de
l’entitat anomenada a l’apartat B.
D) Gir Postal.
Així mateix se’ls comunica que poden consultar-ne els expedients respectius
al Negociat de Multes de l’Ajuntament.
Felanitx, 18 de novembre de 2002.
EL BATLE MIQUEL JULIÀ I MAIMÓ
— o —Núm. 24434
Atès que no han pogut tenir efecte les notificacions de denuncies i sancions
per infraccions a la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial (RDL 339/1990 de 2 de març), d’acord amb l’article 59.4 i 61 de la Llei 30/
1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, amb el present anunci es comunica a les persones relacionades
el seu contingut :
Atès que la Policia Local formula la següent proposta de sancions:
EXPED / C.INF / TITULAR
IMP.(Euros)
20011072 94176 TAHRIOUI MUSTAPHA
20020333 94220 OLIVER ADROVER Mª DEL CARMEN
20020759 94169 MESQUIDA LOPEZ ISABEL
20021453 94174 ESTEBAN ORTEGA RAUL
20021577 94174 FARHOUNI TOUCHA
20021660 94027 MONTAVEZ SANCHEZ LORENZO
20021664 94174 IMPERALIS COLOCACI D IMPERMEAB
20021672 94174 VIDAL FERRE JUAN RAMON
20021706 94135 CANTALLOPS FUSTER TONI
20021707 94039 CANTALLOPS FUSTER TONI
20021710 94174 SANTIAGO MORENO MARIA PILAR
20021733 94174 MESTRE MANZANARES ALFREDO
20021734 94174 PORCEL ARTIGUES FCA MARIA
20021744 94135 OBRADOR BARCELO MARTA
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juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs
s’interposarà dins el termini de 2 mesos comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al BOCAIB, davant al Jutjat del Contenciós-Administratiu de
Palma de Mallorca (art. 8.-e i 46.1 de l’esmentada llei). Tot això, prèvia la
interposició del recurs de reposició davant el Batle d’aquest Ajuntament, en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al
BOCAIB, i sense perjudici d’altres recursos o accions que trobin adients.
PAGAMENT: La sanció publicada al BOCAIB entre els dies 1 i 15 de cada
mes , es farà efectiva des de la seva publicació fins el dia 5 del mes següent, o
l’immediat hàbil posterior. La sanció publicada entre els dies 16 i darrer de cada
mes, es farà efectiva des de la seva publicació fins al dia 20 del mes següent o
l’immediat hàbil posterior. Cas contrari, es procedirà a la seva exacció per la via
de constrenyiment, amb els consegüents recàrrecs i costes.
FORMES DE PAGAMENT: A) A la Tresoreria Municipal (Casa Consistorial), dies hàbils de 8 a 14 hores, en metal×lic o xec bancari degudament
conformat. B) Al compte «Ajuntament» de Sa Nostra 517.069-48, indicant el
número d’expedient. C) Transferència bancària per a abonament al compte
«Ajuntament» de l’entitat anomenada a l’apartat B. D) Gir Postal.
Així mateix se’ls comunica que poden consultar-ne els expedients respectius
al Negociat de Multes de l’Ajuntament.
Felanitx, 18 de novembre de 2002.
EL BATLE MIQUEL JULIÀ I MAIMÓ
— o —-

Ajuntament d’Inca
Núm. 24726
Correcció d’errors
Detectat error material en l’edicte publicat en el butlletí oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears num.139/2002, del dia 19 de novembre,
en la seva pàgina 20421,edicte num 22707, relatiu a l’inici d’expedient de
devolució de fiança definitiva , cal subsanar-lo de conformitat amb els termes
següents:
Texte incorrecte:
“Per tal motiu s’eleva a la consideració de la Comissió de Govern la
següent proposta d’acord:
a)
Que s’iniciï l’expedient de devolució de la fiança definitiva presentada en
garantia de l’execució del contracte de consultoria i assistèncai per la revisió del
cadastre d’Inca, adjudicat per acord de l’Ajuntament Ple del tres de juliol de mil
nou-cents noranta-set, com és aval de 6000,01euros depositat en la tresoreria de
la l’Ajuntament d’Inca pel Sr.Carles Xavier Castanyer Palau, amb nif 78.181.298C,
una vegada aprovada la liquidació del referit contracte per acord de la comissió
de govern de data denou de juliol de dos mil dos, una vegada complides les
condicions allà establertes.”

MATRICULA

MANACOR
PM-9841-AK
S’HORTA
PM-5410-BD
FELANITX
2423BJR
MADRID
9120-BWJ
FELANITX
IB-9344-BD
FELANITX
IB-9640-CV
PALMA DE MALL9307-BTL
FELANITX
8092-BBD
FELANITX
C-5138-BKS
FELANITX
C-5138-BKS
FELANITX
IB-3327-DL
FELANITX
PM-2838-BD
FELANITX
IB-9674-CT
FELANITX
C-6126-BDG

30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
90,15
30,05
30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05

Atès que han transcorregut els terminis que els varen concedir, i no han
identificat el conductor responsable de la infracció, no han al×legat res per escrit
en defensa seva, els imputam la infracció expressada anteriorment per ser els
titulars dels vehicles referenciats a la denúncia. Per tant, vista la denúncia
formulada per l’Agent de la Policia Local i considerant que els fets ressenyats
constitueixen una infracció a la Llei de Seguretat Vial, de conformitat amb l’art.
73, següents i concordants de l’esmentada llei, i atès que voluntàriament no han
pagat la sanció, els notificam que el Batle d’aquest Ajuntament a dictat la següent
resolució: Imposar-los la sanció en la quantia expressada al requadre «IMPORT
SANCIO». Contra aquest decret que posa fi a la via administrativa (art. 109.c) de
la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú) poden interposar recurs
contenciós-administratiu, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de

Texte correcte:
Que s’iniciï l’expedient de devolució de la fiança definitiva presentada en
garantia de l’execució del contracte de consultoria i assistèncai per la revisió del
cadastre d’Inca, adjudicat per acord de l’Ajuntament Ple del tres de juliol de mil
nou-cents noranta-set, com és aval de 6000,01euros depositat en la tresoreria de
la l’Ajuntament d’Inca pel Sr.Carles Xavier Castanyer Palou, amb nif 78.181.298C,
amb domicili fiscal al carrer Fray Luis de León,num.5 de Palma,una vegada
aprovada la liquidació del referit contracte per acord de la comissió de govern de
data denou de juliol de dos mil dos, una vegada complides les condicions allà
establertes.
Inca,3 de desembre de dos mil dos.
EL BATLE. Sg.Pere Rotger Llabrés
— o —Núm. 24728
1r.- Acabat el termini d’exposició al públic de l’ acord provisional d’
impossició del tribut local següent:
-Ordenança fiscal reguladora dels serveis de la canera municipal.
Resultant que s’ha resolt el suggeriment presentat amb registre d’entrada
6364/02, el referit acord queda elevat a definitiu de conformitat amb l’article 17

BOIB

Núm. 1 4 8

de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.
2n.- El referit acord d’impossició i l’ ordenança fiscal reguladora es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Iles Balears i
s’aplicarà a partir del termini que marca la Disposició Final de la referida
Ordenança Fiscal.
3r.- Contra el present acord definitiu del tribut referit i que a continuació es
publica íntegrament , els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós-Adminitratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la
publicació dels presents acords en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol de 1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
Inca, 28 de novembre de 2002
EL BATLE.
Sg.Pere Rotger Llabrés
TEXTE ANNEX QUE ES DESCRIU EN L’ ACORD ANTERIOR:
IMPOSICIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES
TAXES PER PRESTACIO DE SERVEIS DE LA CANERA MUNICIPAL.
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7. Equins, bovins, etc.

4 Euros

c. Dipòsit i manutenció d’animals ,per unitat i dia
8. Dipòsit d’animal
9. Manutenció de l’animal

6 Euros
6 Euros

d):
Les persones majors d’edat o les Societats Protectores d’animals que
sol.licitin la custòdia i la guarda de qualsevol animal abandonat a les instal.lacions
municipals, prèvia acreditació documental de tal sol.licitud i compromís, no
satisfan cap tipus de qüota .
e)
De conformitat amb l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença i
circulació d’animals de companyia ,aprovada per acord de l’Ajuntament Ple del
dia 5/11/1992(BOCAIB 157/1992), els posseïdors d’animals de companyia resten
obligats a inscriure’ls en el registre municipal oportú i d’obtenir el microxip o
placa identificativa, prèvi abono de la quota de 30 euros
f. Sacrifici dels animals.

30 Euros

Article 1. Fonament i naturalesa.
g. Serveis d’assistència veterinària.
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 del règim
local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquesta Ajuntament
estableix la taxa per la prestació dels serveis a la canera municipal, que es regirà
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que estableix l’article
58 de la Llei 39/1988.

Si l’animal rep tractament veterinari al costs abans esmentats s’afegirà el
cost d’aquest, per aplicació del barem d’honoraris establert pel Col·legi Oficial de
Veterinaris. A aquest cost se sumarà el dels productes farmacèutics utilitzats.
Article 6. Exempcions i bonificacions.
No es concedirà exempció o bonificació en el pagament d’aquesta taxa.

Article 2. Fet imposable.
Article 7. Meritació.
El fet imposable de la taxa és la prestació dels serveis regulats en aquesta
ordenança.

Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què
s’inicia la prestació del servei.

Article 3. Subjecte passiu.
Article 8. Declaració i ingrés.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les
entitats a què es refereixen els articles 30 i següents de la Llei general tributària,
que sol·licitin els serveis regulats en aquesta ordenança de caràcter voluntari i les
que resultin especialment beneficiades per la prestació dels serveis o, encara que
no les beneficiï, les afecti de manera particular, sempre que l’activitat municipal
hagi estat motivada per aquestes persones o entitats, directament o indirecta.
Article 4. Responsables.
1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39
de la Llei general tributària.
2.Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei general
tributària.

1.Les persones o entitats que sol·licitin els serveis regulats per aquesta
Ordenança hauran d’ingressar l’import corresponent a la taxa en el moment de la
sol·licitud, aquest ingrés tindrà caràcter d’autoliquidació, quedant elevat a definitiu
quan es realitzi el servei.
2.En els demés supòsits, l’Administració girarà al obligat al pagament de la
taxa, el seu import haurà de fer-se efectiu en el lloc i en els terminis establerts a
la mateixa.
Article 9. Infraccions i sancions.
Per a tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com
a les sancions, que hi corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa
l’Ordenança fiscal general i els articles 77 i següents de la Llei general tributària
i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ FINAL.

Article 5. Quota tributària.
La qüota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:
a)Recollida i trasllat d’animals ,vius o morts:
Euros
1. Recollida i trasllat per mitjans normals
20 Euros/unitat
2. Recollida i trasllat mitjançant la utilització d’anestèsia 40 Euros/unitat
b. Dipòsit i manutenció d’animals, per unitat i dia.

3. Aus, conills, moixos i cans petits
4. Cans mitjancers
5. Cans grossos
6. Porcins, ovins, cabrums

La present Ordenança Fiscal,aprovada definitivament per acord de
l’Ajuntament en Ple en sessió cel.lebrada el dia 22/11/2002, entra en vigor a partir
de la seva publicació en el BOIB, d’acord amb el que disposa l’article 17.4 de la
Llei 39/1988, i romandrà en vigor fins que es modifiqui o derogui expressament.
En qualsevol cas entrarà en vigor a partir del dia un de gener de dos mil tres.
— o —-

Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Euros
1 Euro
2 Euros
2 Euros
4 Euros

Núm. 24495
El Ple d´aquesta Corporació en sessió celebrada en data 15/11/2002 va
aprovar inicialment el Pressupost General d´aquesta Entitat, plantilla de personal
i bases d´execució de l´exercici 2003.

