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punts
3. Millores d’equipament.
8 punts
4. Preus a l’Ajuntament per esdeveniments d’interès general
5 punts
5. Pla manteniment
10 punts
6. Memòria explicativa del servei
5 punts
11. Despeses d’anuncis: Els anuncis del contracte que es publiquin en el
BOIB aniran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 2.000,00.-€
12.- Perfil del contractant: www.ajsantamargalida.net
Santa Margalida, 27 de febrer de 2012
El Batle acctal, Antoni Reus Darder.

Ajuntament de Santa Maria del Camí
Num. 4723
Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents,
sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació provisional de
l’esmentada modificació ha esdevingut definitiu en virtut de l’establert a l’art.
17.3 del R.D Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Es transcriu a continuació el text íntegre de l’esmentada modificació, en
funció del previst a l’art. 17.4 del R.D Legislatiu 2/2004:
‘Article 7è. Tarifa.
La tarifa a la qual es refereix l’art. 6è s’estructura en els següents epígrafs:
2’00 €
2’00 €
2’00 €
2’00 €
2’00 €

Epígraf 2n. Cementeri.
1.-Per cada sol.licitud de llicència d’embelliment
de sepultura o traspàs de concessió
2.-Per cada llicència d’embelliment de sepultura
3.-Per cada títol de concessió o traspàs drets
funeraris sobre sepultures

6’00 €

Epígraf 3r. Certificacions.
1.-Per cada certificació expedida per Secretaria
o Batlia sobre documents, dades o informes
assumptes municipals

10’00

2.-Per cada certificació d’informe emès pel
tècnic municipal (antiguitat)

Epígraf 8è. Expedients Urbanístics.
1.-Tramitació d’expedients activitats clasificades
2.-Tramitació expedients traspàs activitats
3.-Actes recepció obres
4.-Tramitació plans parcials, programes d’actuació
urbanística, projectes d’urbanització, plans especials,
estudis de detall I qualsevol altre instrument urbanístic

2’52 €
8’65 €

30’00 €
30’00 €
30’00 €

100’00 €’.

Contra aquest acord hom pot interposar Recurs Contenciós-Administratiu
en la forma i terminis assenyalats a les normes reguladores de l’esmentada
Jurisdicció, de conformitat amb el previst a l’art. 19.1 del R.D Legislatiu 2/2004
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.

—o—

Epígraf 1r. Expedients Governatius.
1.-Per cada sol.licitud d’obra
2.-Per cada sol.licitud d’activitat
3.-Altes, baixes i rectificació del padró municipal d’habitants
4.-Per qualsevol classe d’instància
5.-Justificació de recepció de sol.licitud de qualsevol
classe o document substitutiu, per cada una

Epígraf 7è. Traspassos propietats o concessions.
1.-Per cada traspàs o altes finques rústiques o urbanes
2.-Per cada traspàs llicència auto-turisme classe B

2’00 €
2’00 €

Santa Maria del Camí, 7 de març de 2012.
LA BATLESSA-PRESIDENTA, Mª Rosa M. Vich.

—o—

Ajuntament de Sóller
Num. 4747
A continuació es publica el traspàs provisional dels drets funeraris corresponents a la sepultura 17 del Cementeri Vell (Cementeri Municipal de Sóller),
als efectes de que totes aquelles persones que creguin tenir dret sobre l’esmentada unitat d’enterrament, puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes al Negociat de Béns i Serveis de l’Ajuntament de Sóller.
Al efectes de l’establert al Reglament de Prestació del Servei de
Cementeri, article 95.2.b) transcorregut el termini de dos anys sense que s’hagi
presentat reclamació contradictòria, aquesta adjudicació de drets esdevindrà
definitiva.
Sepultura: 17 – Cementeri Vell
Titular anterior: Sr. Juan Riutort Frontera
Decret de traspàs 202 de data vint-i-set de febrer de dos mil dotze:
Titulars provisionals actuals: Sra. Maria Lladó Llompart, i Germans Frau
Lladó (Javier, Irene i Miguel)
Sóller, 22 de febrer de 2012.
El Tinent de Batle delegat, Miquel Bestard Pérez.
__________

0’8% sobre el valor
d’edificació i un import
mínim de 200’00€.

3.-Per cada certificació d’informe emès pel
Tècnic municipal (final d’obra)
4.-Certificats residència per viatjar
5.-Compulses Secretaria
Exemptes: Les certificacions per a efectes de Seguretat Social,
Militars i les interessades directament per autoritats civils i judicials.
Epígraf 4t. Concessions, llicències I permisos.
1.-Llicències urbanístiques o pròrrogues, sobre
taxa municipal
Mínim
2.-Per cada cartell concessió llicència
3.-Obertura d’establiments, sobre taxa municipal
Mínim
4.-Per qualsevol altra classe de llicència o permís
no ressenyat
Epígraf 5è. Fotocòpies.
1.-Per cada fotocòpia expedida per a
informació dels interessats
Epígraf 6è. Contractació.
1.-Proposicions o pliques per optar a subhastes, concursos
i altres procediments de contractació
2.-Bastanteig de poders que han de surtir efecte a lesdependències municipals
3.-Adjudicacions de subhastes, concursos i qualsevol
altre procediment d’adjudicació de contractes, sobre
la rematada el0’1 %.

100’00 €
1’00 €
2’00 €

0’5 %
10’00 €
10’00 €
0’5 %
10’00 €
2’00 €

0’15 €

5’00 €
10’00 €

A continuación se publica el traspaso provisional de los derechos funerarios correspondientes a la sepultura 17 del Cementerio Viejo (Cementerio
Municipal de Sóller), a los efectos de que todas aquellas personas que crean
tener derecho sobre la mencionada unidad de enterramiento, puedan presentar
las alegaciones que estimen oportunas en el Negociado de Bienes y Servicios
del Ayuntamiento de Sóller.
A los efectos de lo establecido en el Reglamento de Prestación del
Servicio de Cementerio, artículo 95.2.b), transcurrido el plazo de dos años sin
que se haya presentado reclamación contradictoria, esta adjudicación de derechos pasará a ser definitiva.
Sepultura: 17 – Cementerio Viejo
Titular anterior: Sr. Juan Riutort Frontera
Decreto de traspaso 202 de fecha veintisiete de febrero de dos mil doce:
Titulares provisionales actuales: Sra. Maria Lladó Llompart, i Germans
Frau Lladó (Javier, Irene i Miguel)
Sóller, 22 de febrero de 2012.
El Teniente de Alcalde delegado, Miquel Bestard Pérez.

—o—
Num. 4748
A continuació es publica el traspàs provisional dels drets funeraris corresponents a la sepultura 253 de l’eixamplament (Cementeri Municipal de Sóller),
als efectes de que totes aquelles persones que creguin tenir dret sobre l’esmentada unitat d’enterrament, puguin presentar les al·legacions que estimin oportu-
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nes al Negociat de Béns i Serveis de l’Ajuntament de Sóller.
Al efectes de l’establert al Reglament de Prestació del Servei de Cementeri, article 95.2.b) transcorregut el termini de dos anys sense que s’hagi presentat
reclamació contradictòria, aquesta adjudicació de drets esdevindrà definitiva.
Sepultura: 253 - Eixamplament
Titulars anterior:s D. Juan Bauzà Mayol, D. Damián Castañer Ripoll i Da. Margarita Castañer Ripoll.
Decret de traspàs 209 de data vint-i-vuit de febrer de dos mil dotze:
Titulars provisionals actuals: Sra. Paula Castañer Morro i Sra. Catalina M Bibiloni Castañer
Sóller, 28 de febrer de 2012.
El Tinent de Batle delegat, Miquel Bestard Pérez.
_______
A continuación se publica el traspaso provisional de los derechos funerarios correspondientes a la sepultura 253 del ensanche (Cementerio Municipal de
Sóller), a los efectos de que todas aquellas personas que crean tener derecho sobre la mencionada unidad de enterramiento, puedan presentar las alegaciones que
estimen oportunas en el Negociado de Bienes y Servicios del Ayuntamiento de Sóller.
A los efectos de lo establecido en el Reglamento de Prestación del Servicio de Cementerio, artículo 95.2.b), transcurrido el plazo de dos años sin que se haya
presentado reclamación contradictoria, esta adjudicación de derechos pasará a ser definitiva.
Sepultura: 253 - Ensanche
Titulares anteriores: D. Juan Bauzà Mayol, D. Damián Castañer Ripoll y Da. Margarita Castañer Ripoll.
Decreto de traspaso 209 de fecha veintiocho de febrero de dos mil doce:
Titulares provisionales actuales: Sra. Paula Castañer Morro i Sra. Catalina M Bibiloni Castañer
Sóller, 28 de febrero de 2012.
El Teniente de Alcalde delegado, Miquel Bestard Pérez.

—o—
Num. 4749
Notificació de Denúncia
S’ha formulat contra el vehicle indicat a dalt, del qual sou la persona responsable, la denúncia amb el núm. d’expedient indicat i altres dades que també s’expressen. Per aquest motiu s’ha iniciat el procediment sancionador, corresponent la instrucció a la secció de multes.
La instructora és la Secretària General Acctal. de l’Ajuntament i el Batle l’òrgan competent per resoldre’l, segons l’art. 71.4 de la Llei sobre trànsit (R.D.
339/1990 de 2 de març, modificat per la Llei 18/2009, de 23-11-2009, B.O.E. núm. 283, de 24-11-2009 ). Atès que s’ignora qui era el/la conductor/a ja que no es
va poder detenir o notificar a l’acte per les circumstàncies justificades que el/la denunciant féu constar a la seva denúncia, us la notific als efectes següents:
Conformitat amb la Denúncia, Procediment Abreujat:
Si estau conforme amb el contingut de la denúncia podeu abonar-la dins el termini de QUINZE DIES naturals, amb la reducció del 50% de l’import que
figura a la casella ‘QUANTIA’ i amb les següents conseqüències (art. 80 de la llei de trànsit): a- La renúncia a formular al·legacions –si ho feis es tindran per no
presentades-, b- La finalització del procediment, sense necessitat de dictar resolució, el dia del pagament, c- L’exhauriment de la via administrativa, d- La fermesa administrativa en el moment del pagament, e- Que la sanció no computarà com a antecedent al Registre de conductors i infractors si no implica retirada de punts.
Disconformitat amb la Denuncia, Procediment Ordinari:
Si no estau conforme amb el contingut de la denúncia podeu presentar escrit d’al·legacions dirigit a l’òrgan competent per resoldre dins el termini de QUINZE DIES naturals, comptats des de l’endemà que se us notifiqui la denúncia, a l’oficina del Registre General d’aquest Ajuntament, on podreu proposar les proves
que considereu adients. Hi heu de fer constar el núm. del butlletí, la matrícula del vehicle denunciat, la data de la denúncia i el núm. d’expedient. Us advertesc que
presentar-lo suposa perdre la reducció del 50%.
Identificació del Conductor.
Us REQUERESC que en el termini dels QUINZE DIES HÀBILS següents a la recepció d’aquest escrit identifiqueu el/la conductor/a (nom, llinatges, domicili i DNI), ja que segons els art. 9.bis i 69.1 de l’esmentada Llei sobre trànsit, la persona titular del vehicle té el deure d’identificar de forma veraç el/la conductor/a infractor/ra en el procediment oportú i l’incompliment d’aquest deure sense causa justificada o bé l’omissió de qualsevol de les dades requerides es sancionat
com a infracció molt greu amb el doble o triple de la quantia inicial. Si la infracció és d’estacionament també podeu identificar el/la conductor/a responsable.
Aquesta sanció també és procedent en els següents casos, perquè es té per no realitzada degudament la identificació quan: a- Sigueu el/la conductor/a però no us
identifiqueu com a tal ni, evidentment, us acolliu al benefici de la reducció ni formuleu les al·legacions oportunes, b- Per causa imputable a la persona titular no
sigui possible notificar la denúncia al/ a la conductor/ara identificada, c- La persona titular es dediqui al lloguer de vehicles a curt termini però no aporti còpia del
contracte de lloguer corresponent, d- S’identifiqui com a conductor/ra una persona no resident a l’illa de Mallorca sense aportar còpia de l’autorització administrativa que l’habilita per conduir per Espanya.
Si no presenteu al·legacions ni abonau l’import indicat en el termini de quinze dies naturals esmentats aquesta notificació tindrà efectes de notificació de sanció. En aquest cas la sanció es podrà executar una vegada transcorregut 30 dies naturals comptats des que es rebi aquesta notificació de denúncia.
Forma de Pagament
Per a realitzar el pagament amb la reducció del 50%, ha d’abonar la quantia reduïda durant els trenta dies hàbils següents a la data de recepció d’aquesta notificació, presentant-la en qualsevol de les oficines de les entitats següents:
La Caixa
Banc De Santander
Solbank
Banc De Bilbao Biscaia
Caixa Rural De Balears
Bancaja

Sa Nostra
Banca March
Cam
Banesto
Banc De Crèdit Balear

Així mateix podeu fer el pagament mitjançant el codi de barres d’aquest avís:
- Accedint a la web www.a-soller.es.
- En els terminals Servicaixa de la Caixa.
- En els caixers automàtics de Sa Nostra.
La Secretària General Acctal.

