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de agua y alcantarillado.
Visto el escrito remitido por FACSA, comunicando la falta de pago ....
Visto que transcurrido el plazo anteriomente señalado, sin que se hayan
presentado alegaciones por parte de los posibles interesados.
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el que disposa l’art. 44.2 de l’esmentat Cos Legal.
Santa Eugènia a 1 de febrer de 2012.
El Batle, Guillem Crespí Sastre

—o—
Visto que el Reglamento de servicio de suministro de agua potable en el
municipio (BOIB núm. 087 de fecha 30/05/09), dispone lo siguiente:
Art. 6. ‘Obligaciones del abonado: ; Art. 46 ‘Procedimiento para la suspensión del suministro: ; Art. 48. Renovación del suministro’
Vistos los hechos anteriormente expuestos, esta Alcaldía, haciendo uso de
las atribuciones conferidas por la normativa vigente, dicta lo siguiente:
1. Autoritzar la suspensión del suministro de agua de la conexión de los
comptadores, excepto excepto que con anterioridad a la misma regularicen su
situación, según los términos y condiciones señaladas en el artículo 47 y 48 del
Reglamento del servicio de abastecimiento de agua potable, a los siguientes
interesados:
- Contador núm. 06166971, a la c/ Sant Llatzer, 20-A, a nombre sra. Ana
Luz Hernandez Cerrillo (NIF 33918495-G). Fecha corte 29 de febrer de 2012.
- Contador núm. DIONA047437, a la c/ Estranys, 4-B, a nombre del sr.
Ricardo Ubiedo Rubio (NIF 46727028-K). Fecha corte 26 febrer de 2012.
2. Informar a los interesados que el pago íntegro de la deuda, en la
Agencia Tributària de las Islas Baleares, oficinas de la calle Gabriel Fuster, núm.
3-bajos, Marratxí, (horario: de 8’30 a 13’30 horas), teléfono 971 608143, y a la
empresa concesionaria ‘FACSA’ (c/Casa del Poble,1-local 1- Tel. 971 603 771),
producirá la finalización del procedimiento incoado.
3. Notificar el presente decreto a los interesados a los efectos reglamentarios.
‘De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.2, Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común expresa que:
Contra este Decreto, que és definitivo en vía administrativa, solo podrá
interponer el recurso de reposición que se establece en el artículo 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en relación al
artículo 14.2 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, ante el Sr. Alcalde, en el plazo de UN MES a contar desde
el día siguiente al de la recepción del presente escrito.
El citado recurso se entenderá desestimado si transcurriera otro mes sin
que se notifique su resolución.
Contra aquello que se resuelva en el recurso de reposición, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma, en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será
de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel en que, de acuerdo con
su normativa específica, se produjera el acto presunto.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso que crea conveniente.’
Marratxí, 2 de febrero de 2012.
LA REGIDORA DE ECONOMIA, COLOMA COLL RIBAS

—o—

Ajuntament de Santa Eugènia
Num. 2096
Guillem Crespí Satre, Batle-President de l’Ajuntament de Santa Eugènia,
atesa la meva absència del terme municipal de Santa Eugènia durant el termini
entre els dies 13 i 14 de febrer de 2012, ambdós inclosos, i atès el que disposa
l’art. 47 del Reglament d’Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les
Entitats Locals de 28 de novembre de 1.986.
RESOLC:
1r.- Delegar la totalitat de les funcions de la Batlia al segon Tinent de
Batle de l’Ajuntament, Sr. Francisco Martorell Canals, durant el termini esmentat.
2n.- Comunicar aquest Decret al Ple de la Corporació a la primera sessió
que es celebri.
3r.- Remetre aquest Decret al B.O.I.B., per la seva publicació d’acord amb

Ajuntament de Ses Salines
Num. 1958
Vist l’article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, que
literalment diu ‘Els Ajuntaments donaran de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, a les persones que figurin empadronades incomplint els requisits establerts a l’article 54 d’aquest reglament, un cop comprovada aquesta circumstància en el corresponent expedient, en el que es donarà audiència a l’interessat.
Aquest haurà de comunicar el municipi o país en el que viu habitualment i
sol.licitar, per escrit, l’alta al padró municipal o registre de Matrícula de l’oficina o Secció Consular corresponent. L’esmentada sol.licitud serà tramitada per
l’Ajuntament que acordi la baixa d’ofici. Si l’interessat no manifesta expressament la seva conformitat amb la baixa, aquesta només es podrà dur a terme amb
l’informe favorable del Consell d’Empadronament’
Vist l’article 54 del mateix cos legal que diu ‘ Tota persona que visqui a
Espanya, està obligada a incriurer-se al padró del municipi on resideix habitualment, en cas que visqui a més d’un municipi s’haurà d’inscriure únicament al
que habiti durant més temps a l’any’.
Atès que, en els casos de referència s’ha donat audiència als interessats,
tal com queda reflexat al corresponent expedient de baixa.
Atès que el Consell d’Empadronament ha informat favorablement el referit expedient, en data 23de gener de 2012.
Vist l’article 21.1r de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, que atorga al Batle una competència residual quan estableix:
‘les demés atribucions que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la
legislació de l’Estat o de les Comunitats Autònomes assignin al municipi i no
atribueixen a altres òrgans municipals’,
Per tot això, HE RESOLT:
1er.- Declarar la baixa d’ofici, per inscripció indeguda, de les següents
persones:
núm. Exp
1/2011 Francisca Vila Amengual
42943577R
2/2011 Carlos Agostinho Texeira Carvalho
X02453772V
2/2011 Africa Escobar Rehermann
—————
2/2011 Alejandra Rehermann De Sagastizabal 02.636.243-0
2/2011 Salvador Escobar Rehermann
45187649D
2/2011 Liliana Mendes Carvalho
Y01571714T
2/2011 Pedro Miguel Texeira Fontes
X09408335R
2/2011 Davide Manuel Coelho Pinto
11789496
2/2011 Eugenia Maria Coelho Mendes
X02529047J
2/2011 Flavio Andre Mendes Carvalho
X02938222H
3/2011 Johanna Wyss-Altermatt
5452500
4/2011 Hans Peter Stollberg
2630542765
4/2011 Annette Heilmann Geb. Martins
——————

Ctra. Salines-Santanyí, 69
C/ Ametlers, 5 1er
C/ Ametlers, 5 1er
C/ Ametlers, 5 1er
C/ Ametlers, 5 1er
C/ Ametlers, 5 1er
C/ Ametlers, 5 1er
C/ Ametlers, 5 1er
C/ Ametlers, 5 1er
C/ Ametlers, 5 1er
C/ Dofí, 12 1er A
C/ Estació, 21 1er
C/ Estació, 21 1er

2on.- Comunicar als interessats, mitjançant la publicació d’aquesta resolució al BOIB, que aquesta resolució esgota la via administrativa i contra la
mateixa es pot interposar Recurs Potestatiu de Reposició davant aquesta Batlia
en el termini d’un mes des del dia següent a la recepció de la present notificació, o bé recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Balears, en el termini de dos mesos des de la notificació de la present resolució.
Ses Salines, 26 de gener de 2012.
El Batle, Bartomeu Lladonet.

—o—

Ajuntament de Vilafranca de Bonany
Num. 2156
El Ple de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany, en sessió ordinària celebrada en data 30 de gener de 2012, va adoptar, entre d’altres, acord d’aprovació
inicial d’expedient de modificació de la plantilla de personal el tenor del qual és
el següent:
‘1. Aprovar inicialment la modificació de la vigent plantilla de personal,
la qual compren les places de personal tant de l’ajuntament de Vilafranca de
Bonany com de l’empresa municipal Fita 2020, s.l.u., en el sentit d’amortitzar
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la gerència de dita empresa municipal.
2. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i sotmetre’l a exposició pública durant un termini de quinze dies per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple. Si
durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions la modificació
de la plantilla de personal es donarà per aprovada definitivament de forma automàtica.’
En compliment de 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,
aquest expedient de modificació de la plantilla de personal queda exposat al
públic, previ anunci al BOIB, per termini de quinze dies i, transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat reclamacions, es donarà per aprovat
definitivament de forma automàtica.
Vilafranca de Bonany, 1 de febrer de 2012
El batle, Montserrat Rosselló Nicolau

09-02-2012

Considerant així mateix, des de la perspectiva mediambiental, per una
banda s’han de complir les exigències de la Llei 11/2006 d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears i, per
altra banda, el nou Text refós de la Llei del sòl exigeix mapa de riscos naturals,
informe de sostenibilitat ecològica així com informe de sostenibilitat ambiental.
Considerant que l’esmena de les deficiències detectades al catàleg municipal aprovat provisionalment per l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany en sessió plenària de data 8 de juliol de 2008, segurament també implica refer la
redacció del mateix per adaptar-la als requeriments del Consell de Mallorca, la
qual cosa, unida al desacord de l’actual equip de govern amb el contingut substantiu de dit catàleg, tot en conjunt, pot implicar una nova tramitació que hauria
d’esser paral·lela a la de la normativa urbanística.
Considerant el desacord de l’actual equip de govern amb gran part del
contingut de les Normes Subsidiàries la revisió de les quals s’està tramitant.
I considerant l’informe favorable emès al respecte pel secretari interventor de la Corporació en data 12 de gener de 2012.

—o—
Per tot això, el Ple adopta el següent ACORD:
Num. 2158
Assumpte: Desistiment de l’actual tramitació de la revisió de les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi de Vilafranca de Bonany.
Mitjançant el present anunci es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de
Vilafranca de Bonany, en sessió ordinària celebrada en data 30 de gener de
2012, va adoptar per majoria absoluta, entre d’altres, el següent acord:
‘Considerant l’actual a tramitació de la Revisió de les NNSS de
Planejament del Municipi de Vilafranca de Bonany la qual es pot sintetitzar de
la següent manera:

‘1. Desistir de l’actual tramitació de la revisió de les Normes Subsidiàries
de Planejament del municipi de Vilafranca de Bonany.
2. Comunicar el present acord al Departament d’Urbanisme i Territori del
Consell de Mallorca així com a les entitats i organismes pertinents als efectes
oportuns.’
Vilafranca de Bonany, 1 de febrer de 2012
El batle, Montserrat Rosselló Nicolau

—o—

- Es va iniciar mitjançant l’aprovació de l’avanç de planejament en sessió
plenària de data 30 de novembre de 2002.
- Hi ha hagut fins a tres aprovacions inicials en sessions plenàries respectivament de dates 26 d’abril de 2003, 2 de novembre de 2004 i 5 de juliol de
2005.
- Hi ha hagut dues aprovacions provisionals en sessions plenàries respectivament de dates 29 de setembre de 2005 i 26 de setembre de 2006.
- Actualment dita tramitació de revisió de les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi de Vilafranca de Bonany es troba pendent d’esmena
de deficiències al Consell de Mallorca i a la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears, sense que aquestes deficiències hagin estat mai esmenades per
l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
Considerant que des que es va iniciar la tramitació de la revisió de les
Normes Subsidiàries de Planejament de Vilafranca de Bonany han transcorregut
més de nou anys sense que se n’hagi acordat l’aprovació definitiva.
Considerant que entre l’acord d’aprovació provisional i l’actualitat ha
entrat en vigor nova normativa estatal, autonòmica i s’ha modificat el Pla
Territorial de Mallorca, destacant especialment, entre d’altres, el Text refós de
la Llei del sòl aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, com a
normativa estatal bàsica, la Llei 4/2008 de 14 de maig de mesures urgents per
a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears i les modificacions puntuals del Pla Territorial de Mallorca 1 i 2 aprovades respectivament el
3 de Juny de 2010 (BOIB núm. 90 de 15 de juny de 2010) i 13 de gener de 2011
(BOIB núm. 18 extraordinari de data 4 de febrer de 2011) a les quals la revisió
de les Normes Subsidiàries de Planejament en tramitació segur que no està
adaptada i que introdueixen modificacions d’especial rellevància que no contempla la normativa en tramitació.
Considerant, per una banda, que el nou Text refós de la Llei del sòl , ha
introduït, a més de l’obligació d’incorporar el resum executiu del planejament,
l’estudi de sostenibilitat econòmica de les noves actuacions d’urbanització i, per
altra banda, que d’acord amb la seva incorporació a la Llei 4/2008 de mesures
urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, és
necessari considerar de nou totes les unitats d’actuació i sectors urbanitzables,
qualificant-los segons siguin de dotació o urbanització, incrementant l’aprofitament mitjà de cessió al 15% i obligant a qualificar el 30% del nou sòl residencial de creixement residencial com a habitatge protegit.

Ajuntament de Maó
Num. 2207
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el 30 de gener de
2012, va aprovar provisionalment l’acord de modificació de la següent ordenança fiscals:
ORDENANÇA NÚM. 10 REGULADORA DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS CEMENTERIS MUNICIPALS
En compliment del que prescriu l’article 49 de la Llei 7/85, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els
expedients dels referits acords restaran exposats al públic a l’Àrea Econòmica
d’aquest Ajuntament al carrer Sant Roc,16, durant trenta dies hàbils, a partir de
l’exposició d’aquest Edicte en el tauler d’anuncis, durant els quals les persones
interessades els podran examinar i presentar les reclamacions que considerin
oportunes. El termini del període d’exposició pública finalitzarà el proper 9 de
març, últim dia hàbil per a la presentació d’al·legacions.
Finalitzat el termini d’exposició pública, i en el cas que no s’haguessin
presentat reclamacions, s’entendràn definitivament adoptats els acords fins aleshores provisionals.
L’ALCALDESSA, Águeda Reynés Calvache
Maó, 2 de febrer de 2012
—————El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 30 de Enero
de 2012, aprobó provisionalmente la modificación de la siguiente ordenanza
fiscal:
ORDENANZA NUM. 10 REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 49 de la Ley 7/85,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 17 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los expedientes de los referidos
acuerdos quedarán expuestos al público, en el Área Económica de este
Ayuntamiento en la calle Sant Roc, 16, durante treinta días hábiles, a partir de

