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Públiques i del procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que han resultat infructuosos els intents de notificació personal als domicilis dels/les interessats/es, ES NOTIFICA: Que s’ha iniciat procediment sancionador, d’acord amb allò que estableix el Reglament del procediment
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (RD 320/1994, de 25 de febrer) a les persones físiques o jurídiques denunciades
i que figuren al annex.
De conformitat amb l’art. 74.d) de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, les persones interessades disposen d’un termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte, per presentar al·legacions i/o proposar els mitjans de prova que considerin oportuns, amb l’advertiment de que si
no les efectua en el termini que s’indica, la denúncia serà elevada a Proposta de Resolució, que serà resolta per l’Alcaldia en virtut de l’establert a l’art. 71.4) de
l’abans esmentada Llei.
En cas de que els/las titulars d’aquesta notificació no fossin els autors de la infracció, i d’acord amb allò que disposa l’article 69) de la Llei 18/2009, de 23
de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel RDL 339/1990, de 2 de
març, hauran de comunicar les dades d’identificació del conductor en el termini de 20 dies naturals, tal i com disposa l’article 69.1.g) del mateix cos legal, amb
l’advertiment de que l’incompliment d’aquest deure podrà ser sancionat com a falta molt greu amb la multa prevista en l’article 67.2.a) de la Llei 18/2009, de 23
de novembre.
Es podrà obtenir el benefici del pagament de la multa amb bonificació del 50% sobre la quantitat publicada, si es fa efectiva dins dels 20 dies naturals següents
a comptar des de l’endemà de la present publicació. L’abonament anticipat amb la reducció anteriorment indicada, excepte en els casos legalment previstos (article 81.4, de la Llei 18/2009, de 23 de novembre), implicarà únicament la renúncia a formular al·legacions i recurs, tenint-se per no presentats en cas d’interposarse, i la finalització del procediment administratiu sense necessitat de dictar resolució expressa, en el mateix dia que s’efectuï el pagament, quedant oberta la via
contensiosa-administrativa, (article 80) de la Llei 18/2009, de 23 de novembre).
De conformitat amb l’article 21.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 15.3) del reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (RD 320/1994, de 25 de febrer) i l’article 71.4) de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, l’òrgan competent per sancionar infraccions en matèria de trànsit en via urbana, és el Batlle, així com s’indica l’òrgan instructor. El termini màxim per resoldre i notificar la Resolució del expedient sancionador, és de dotze mesos comptats des de la data d’incoació de l’expedient fins caiguda resolució, altament l’expedient caducarà.
Llocs de pagament:
El pagament es pot dur a terme personalment a l’oficina de Recaptació d’aquest Ajuntament, (Plaça des Mercat s/n), o bé, mitjançant transferència a Caixa
d’Estalvis de Balears ‘SA NOSTRA’ núm. de compte 2051-0048-78-1004498744, indicant el núm. d’expedient que figura a la present i la matricula del vehicle
denunciat o nom de l’interessat.
- ANNEX Expedient
000382-2011
000400-2011

Denunciat/a
Alvaro Montal García Fernández
Israel Matute Cabrerizo

D.N.I
45790586R
48976514S

Matricula
1806-HDX
IB-5767-CZ

Data Denúncia
02/12/11
13/12/11

Art. Infringit
94.2.a
91.2.g

Sanció Proposada
200,00 €
200,00 €

Es Castell, 13 de febrer de 2012
El Batlle, José Luis Camps Pons.
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Num. 2961
El Batlle, assistit per Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 24/01/2012, ha resolt:
APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2012.
PRIMER.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del exercici 2012, elaborat sobre el del exercici anterior, tot incorporant les
modificacions notificades per la Direcció General de Trànsit, per un import total de 302.744,67 € que conté 6310 subjectes passius.
SEGON: Exposar al públic per un termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la seva publicació, aquest padró als efectes de notificació previstos en
el art. 102.3 de la Llei 58/2003,General Tributària, mitjançant edicte publicat en el BOIB, i exposats en el tauler d’anuncis municipal. Contra aquesta notificació
es pot presentar recurs de reposició previ al contenciós administratiu durant un termini d’un mes, tal i com disposa l’art. 14 del RD Leg. 2/2004,de 5 de març.
TERCER.- Procedir al cobrament de les quotes tributàries pels òrgans de recaptació de la Corporació.
QUART.- El període de cobrament en voluntària serà el comprès entre els dies 15 de març i el 15 de maig, inclusivament, domiciliats dia 2 d’abril, procedint, transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.
CINQUÈ.- El pagament de les quotes tributàries es farà en l’Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l’horari d’atenció al públic d’aquest
Ajuntament i en les Entitats Bancàries col·laboradores, ‘LA CAIXA’, ‘SA NOSTRA’, ‘SCH’ i ‘BANCA MARCH’.
SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri.
Es Castell, 31 de gener de 2012
El Batlle, José Luis Camps Pons
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Num. 2963
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A 2012.
Aprovat inicialment en sessió plenària de 29 de desembre de 2011 el Pressupost General de l’entitat local per a l’exercici 2012, juntament amb els seus annexes, assignació de subvencions nominatives i les Bases d’execució.

BOIB

No havent-se presentat reclamacions ni al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici
2012, publicat al BOIB núm. 5 de dia 12/01/2012, es publica el Pressupost
General de l’entitat local per l’exercici 2012 resumit per capítols, així com la
plantilla de personal i la relació de llocs de treball, d’acord amb l’article 169.3
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.
PRESSUPOST 2012
RESUM CAPÍTOLS
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4

CAP. 6
CAP. 7
CAP. 9

21-02-2012
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‘DESPESES DE PERSONAL’
‘DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS’
‘DESPESES FINANCERES’
‘TRANSFERENCIES CORRENTS’
TOTAL DESPESES CORRENTS

2.825.255,02
1.630.152,40
96,100,00
432.031,83
4.983.539,24

‘INVERSIONS REALS’
‘TRANSFERENCIES DE CAPITAL’
‘PASSIUS FINANCERS’
TOTAL DESPESES CAPITAL

593.706,32
137.250,11
420.000,00
1.150.956,43

TOTAL DESPESES

6.134.495,68

CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 5

3.445.450,00
100.000,00
585.330,00
1.577.050,00
4.000,00
5.711.830,00

141

Encarregat brigada i magatzem
Educador Escola infantil
Delineant
Administratiu Biblioteca i arxiu
Professors Ateneu
Administratiu
Electricista
Conductor Vehicles
Oficial Obres
Oficial Obres i Manteniment
Oficial Jardineria
Aux.Administratiu
Treballador familiar
Aux. Companyia
Conserge
Peó Manteniment Polisportiu
Peó Manteniment Camp Futbol
Peó jardineria
Peó obres
Peó Manteniment Cementiri
Operaris Neteja escoles

1
6
1
1
2
1
2
1
2
1
3
7
5
2
3
1
1
2
3
1
5

TOTAL

57

33

Cap personal previst

0

0

TOTAL

0

0

3

2

Jornada reduïda
Temps parcial

1
1
2
6
2
2
1
1
2
1

2 treballador discapacitat
1/2 jornada

5

3.PERSONAL EVENTUAL

CAP. 6
CAP. 7
CAP. 9

‘IMPOSTS DIRECTES’
‘IMPOSTS INDIRECTES’
‘TAXES I ALTRES INGRESOS’
‘TRANSFERÈNCIES CORRENTS’
‘INGRESSOS PATRIMONIALS’
INGRESSOS CORRENTS
ALIENACIONS
‘TRANSFERENCIES DE CAPITAL’
PASSIUS FINANCERS
INGRESSOS CAPITAL

200.000,00
157.119,17
65.546,51
422.665,68

TOTAL INGRESSOS

6.134.495,68

PLANTILLA DE PERSONAL MUNICIPAL 2012
Denominació
Grup Nivell Número Vacants Observacions
1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1 FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
Secretaria
Intervenció

A1
A1

24
24

1
1

1
1

1.2 FUNCIONARIS DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Arquitecte Muncipal
Administratiu-Tresoreria
Recaptador
Administratiu
Auxiliar Administratiu
Conserge - Notificador
Tasques Administratives
Tasques Administratives

A1
C1
C1
C1
C2
C1
C1
C1

24
14
14
14
12
15
17
15

0
1
0
1
9
1
1
3

1 Promoció Interna

—o—

Ajuntament d'Eivissa

Sergent
Oficial
Policia
Policia Turístic

A2
C1
C1
C1

22
17
15
15

1
3
13
1

B.2 Personal d’oficis
Oficial d’obres
Lampista - inspector d’obres
Operaris Neteja

C2
C2
E

12
12
10

1
1
3

1

41

5

1

Les places de Conserge - Notificador, Tasques Administratives i Inspector
d’Obres poden ser ocupades per Policies Locals en segona activitat

2.1 PERSONAL LABORAL FIXE
1
1
2
1
1

Num. 2724
Notificació interessats decret resolució d’aquesta Alcaldia num 1 de data
2 de gener de 2.012 de reparació de façanes i coberta a l’immoble situat al
Carrer de la Creu núm, 21 del Barri de La Marina d’Eivissa, amb referència
cadastral 4481612CD6048S.
Segons el disposat en l’art. 61 de la Llei 30/92, es publica únicament una
breu indicació del contingut de la resolució, que és a les dependències de
l’Ajuntament d’Eivissa, Plaça Espanya nº 1, 07800 Eivissa, departament
d’Habitatge i Nucli Històric, on els interessats o els seus representants degudament acreditats, podran comparèixer, en el termini de quinze dies, comptats des
del dia següent a la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, pel seu coneixement íntegre de l’esmentat acte i constància de tal
coneixement, en horari de 08,00 a 15,00 hores, de dilluns a divendres, excepte
festius.
La present publicació servirà de notificació a aquells propietaris o titulars
de drets desconeguts o amb domicili desconegut, d’acord amb el que disposa
l’article 59.4 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. PERSONAL LABORAL

Arquitecte
Coordinador esports
Treballadora social
Educadora social
Bibliotecària

Contra l’acord d’aprovació definitiva de la plantilla, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós - administratiu davant del
Jutjat Contenciós - administratiu de Palma de Mallorca que correspongui, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest anunci al BOIB, d’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció Contenciosa i Administrativa. No
obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
Es Castell, 1 de febrer de 2012
El batlle, José Luis Camps Pons

B) SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
B.1 Policia Local i els seus Auxiliars

TOTAL

Contra l’acord d’aprovació definitiva del Pressupost, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós - administratiu davant la Sala
Contenciosa i Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOIB, d’acord amb el que disposen els articles 171.1 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 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció Contenciosa i Administrativa. No obstant això, es
pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

1
Nº Exp.
2
1

O.E.66/11
1/2 jornada

Nom interessat
José Tuells Roig

1/3 de planta baixa y 1/3 de 1/2 pis 1er

Antonio Tuells Juan

1/5 de planta 2ª y 1/5 de ½ pis 1er

