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nistratives.
c).- Lloc de presentació: Les ofertes aniran adreçades a l’Ajuntament de
Santa Margalida i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de
Santa Margalida (Passeig d’es Pouàs nº 23), o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
d).- Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva
oferta: 2 mesos, a comptar des de l’obertura de les proposicions.
10. Obertura de les ofertes
a).- Entitat: Ajuntament de Santa Margalida.
b).- Domicili: Passeig d’Es Pouàs, 23
c).- Localitat: Santa Margalida.
d).- Data i hora: La que estableixen el plec de clàusules administratives.
11. Criteris d’adjudicació:
Criteri
Oferta econòmica
Valoració del projecte
Contextualització del projecte al municipi de Santa Margalida
Millores complementàries

Ponderació
Fins a 51 punts
Fins a 30 punts
Fins a 10 punts
Fins a 9 punts

12. Despeses d’anuncis
Els anuncis del contracte que es publiquin en el BOIB aniran a càrrec de
l’adjudicatari.
13.- Perfil del contractant: www.ajsantamargalida.net
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Ajuntament de Valldemossa
Num. 7936
EDICTE CORRECCIÓ ERRADA ELEVACIÓ AUTOMÀTICA DE L’ACORD PROVISIONAL D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A L’APARCAMENT
DE VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES MUNICIPALS
(ORA) I DE REGULACIÓ DE LES ZONES DE CIRCULACIÓ RESTRINGIDA (ACIRE).
Havent detectat error en la publicació de l’ordenança publicada al BOIB
nº 55 del passat 19-04-2012.
Es procedeix a la seva correcció:
On diu:
Article 6. Tipus d’abonaments.
1. Els abonaments dels supòsits recollits als apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article
5 es podran obtenir amb el previ pagament de l’import del quadre de tarifes
següent:
Ha de dir:
Article 6. Tipus d’abonaments.
2. Els abonaments dels supòsits recollits als apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article
5 es podran obtenir amb el previ pagament de l’import del quadre de tarifes
següent:
Tarifa
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Descompte
0%
0%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
15%
15%
15%
20%
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del quadre de tarifes següents:
Potència i classes de vehicle
TURISMES
de menys de 8 cavalls fiscals
de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
de més de 20 cavalls fiscals

Taxa
18,30€
49,42€
104,31€
129,93€
162,40€

b. La taxa per a l’obtenció de la targeta dels supòsits recollits als apartats
5 i 6 s’estableix amb 45,00 € per targeta.
Ha de dir:
Article 16. Quota tributària.
c. La taxa per a l’obtenció de la targeta dels supòsits recollits als apartats
1, 2, i 3 de l’article 15 es podran obtenir amb el previ pagament de l’import del
quadre de tarifes següents:
Potència i classes de vehicle
TURISMES
de menys de 8 cavalls fiscals
de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
de més de 20 cavalls fiscals

Taxa
18,30€
49,42€
104,31€
129,93€
162,40€

d. La taxa per a l’obtenció de la targeta dels supòsits recollits als apartats
4, 5 i 6 s’estableix amb 45,00 € per targeta.

Santa Margalida, 4 d’abril de 2012
El Batle, Miquel Cifre Ferrer.

Mesos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Tarifa final
10€
20€
28,5€
38€
47,5€
54€
63€
72€
76,5€
85€
93,5€
96€

On diu:
Article 16. Quota tributària.
a. La taxa per a l’obtenció de la targeta dels supòsits recollits als apartats
1, 2, 3 i 4 de l’article 15 es podran obtenir amb el previ pagament de l’import

Valldemossa, 23 d’abril de 2012
El Batle, Francesc Mulet Jimenez
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Ajuntament d'Alaior
Num. 8136
Expedient nº:780/2012
Assumpte:Comissió de serveis d’atribució temporal de funcions
Procediment:Comissió de serveis d’atribució temporal de funcions
Feim pública la resolució d’alcaldia número 2012-0263 de data 18 d’abril
de 2012, que literalment diu:
‘Vist que el Tresorer de l’Ajuntament es va jubilar en data 4 d’abril de
2012 i que, per diversos motius, s’ha retrassat la tramitació del procediment de
selecció de la persona que hagi d’ocupar el lloc de feina de Tresorer.
Vist que el lloc de feina de Tresorer és un lloc necessari a totes les corporacions i vist que les funcions que duu a terme no es poden ajornar en el temps,
es fa imprescindible l’assignació temporal de les funcions de Tresorer a una persona degudament capacitada.
Atès que analitzada la plantilla de l’Ajuntament la única persona que reuneix els requisits per poder cobrir les funcions reservades al Tresorer és la Sra.
Clàudia Gomila Sans (funcionària de carrera, llicenciada, suficientment capacitada).
Atesa la urgent necessitat d’ascriure provissionalment a un funcionari les
funcions de Tresorer de l’Ajuntament d’Alaior, fins que prengui possessió la
persona que resulti seleccionada del procediment selectiu que s’està tramitant.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient i que, en part suficient, diu:
‘PRIMER. La legislació balear (art. 88 de la LLei 3/2007, de Funció
Pública de les Illes Balears) preveu la situació de comissió de serveis d’atribució temporal de funcions, que, sense alterar la ocupació del lloc de feina de procedència, i sense perjudici de les compensacions retributives que corresponguin,
permet l’atribució temporal de funcions al personal funcionari en cas que concorri una d’aquestes situacions:
- En cas que no estiguin assignades de manera específica a un lloc de feina
determinat.
- En cas que no puguin ser ateses de manera suficient per personal funcionari que ocupi els llocs de feina que les tinguin assignades, per volum de
feina o altres raons cojunturals.
- En cas que resulti necessari per tal d’exercir les funcions pròpies dels
membres dels òrgans de selecció o de valoració.
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SEGON. En el cas que ens ocupa, procedeix l’aplicació del supòsit previst a la lletra b) d’aquest article 88, tota vegada que per la raó cojuntural de la
vacant de la plaça per jubilació del titular i fins a la presa de possessió resultant
del procés selectiu que s’està tramitant, les funcions de Tresoreria, necessàries a
totes les corporacions, no poden quedar desateses.
TERCER. La persona proposada compleix els requisits necessaris per a
desenvolupar les funcions que se li pretenen encomanar, tant pel que fa a la seva
condició com a funcionària de carrera, com per raó de titulació, i està suficientment capacitada per a dur-les a terme.
Per la qual cosa, s’INFORMA FAVORABLEMENT a la declaració de la
Sra. Clàudia Gomila Sans en situació de Comissió de serveis d’atribució temporal de funcions pròpies de Tresoreria, durant el temps imprescindible fins que
prengui possessió la persona que resulti del procediment seleciu que s’està tramitant, i sense que aquesta atribució temporal de funcions alteri la ocupació del
lloc de feina de procedència, i sense perjudici de la compensació econòmica que
en el seu cas corresponguin.’
En virtut de l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, i de l’article 24.d) del Reial decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local, en els quals s’atorga la competència
per exercir la prefectura de tot el personal, acordar el seu nomenament i les
seves sancions,
RESOLC
PRIMER. Nomenar la Sra. Clàudia Gomila Sans, amb DNI 41502555K,
en situació de comissió de serveis d’atribució temporal de funcions pròpies de
Tresoreria, amb efectes des del dia en què es notifiqui aquesta resolució i fins al
dia en què prengui possessió la persona que resulti del procediment selectiu que
s’està tramitant a l’efecte, data en què quedarà sense efecte aquesta comissió de
serveis sense necessitat de pronunciament exprés a l’efecte.
La Comissió de serveis d’atribució temporal de funcions de Tresorera no
alterarà l’ocupació del lloc de feina de procedència, sense perjudici de les compensacions econòmiques que corresponguin, i implicarà l’habilitació de la Sra.
Clàudia Gomila Sans per a actuar vàlidament en dret com a Tresorera de
l’Ajuntament d’Alaior.
SEGON. Notificar la present resolució a l’interessat i publicar-la al
Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Taulell d’anuncis de l’Ajuntament
d’Alaior.’
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar, alternativament, o recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes
a explicar des de l’endemà a la recepció d’aquesta notificació, davant l’Alcalde
d’aquest Ajuntament de , de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei de
Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia d’amb seu en [determinar]., en el termini de dos mesos a explicar des
de l’endemà a la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article
46 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciósadministratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva
desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol
altre recurs que estimi pertinent.
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públiques i del procediment administratiu comu a les persones que es detallen a
l’annex adjunt, tot fent constar:
‘Primer. Iniciar expedient sancionador contra senyor Francisco Borja
Matias Bellido amb DNI46149773C, com a presumpte responsable d’una falta
de caràcter lleu per incompliment de l’establert a l’article 17.1.1, de
l’Ordenança local per regular la convivència i l’oci a l’espai públic del municipi d’Alaior publicada en el BOIB número 30, de data 26 de febrer de 2009,
segons la qual es considera infracció lleu el consum de begudes alcohòliques a
la via pública i es proposa una sanció de 200 euros.
Es proposa pactar amb l’infractor de substituir la multa per una mesura
educativa i reparadora, d’acord amb l’article 19 de l’Ordenança local per regular la convivència i l’oci a l’espai públic del municipi d’Alaior, la mesura educativa i reparadora s’haurà de realitzar al municipi d’Alaior.
Aquesta mesura podrà ser pactada tant durant la tramitació de l’expedient
com un cop conclòs.
Segon. Nomenar el regidor Arturo Pons Reurer instructor de l’expedient i
la treballadora Ruth Cabrera Sánchez secretària, contra la qual pot promoure la
recusació en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient, d’acord amb els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Tercer. Notificar la present resolució al presumpte responsable i indicar-li
que pot reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, cas en què es resoldrà
el procediment amb la imposició de la sanció que sigui procedent. Indicar-li,
també, que el pagament voluntari per allò que se li imputa en qualsevol moment
anterior a la resolució, pot implicar la terminació del procediment, sens perjudici de la possibilitat d’interposar els recursos que siguin procedents.
A aquests efectes se li informa que de conformitat amb l’article 22 de
l’Ordenança local per regular la convivència i l’oci a l’espai públic del municipi d’Alaior, té dret a una bonificació del 30% sobre la quantia de sanció quan el
pagament tengui lloc abans que es dicti resolució de l’expedient sancionador,
l’ingrés es pot efectuar a les oficines de Recaptació d’aquest Ajuntament, al
carrer de la Sala 5, o en l’oficina de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
‘la Caixa’ al número de compte 2100 0060 15 0200187670 indicant la referència de l’expedient que consta a l’encapçalament d’aquesta resolució Exp: .../... i
el nom de l’interessat.
Quart. Concedir-li un termini de 15 dies hàbils comptats a partir del
següent al de la notificació d’aquesta resolució per aportar totes les al·legacions,
documents o informacions que estimi convenients i, si escau, proposr la prova i
concretar els mitjans de què es pretén valer. En cas de no efectuar al·legacions
en dit termini, aquest podrà ser considerat proposta de resolució als efectes prevists en els articles 8.4 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora.
Cinquè. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és
el batle de la corporació, d’acord amb l’article 18.2 de l’Ordenança local per
regular la convivència i l’oci a l’espai públic del municipi d’Alaior.
Sisè. El procediment sancionador es tramitarà d’acord amb el Decret
14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora.
Setè. Informar a les persones interessades que en qualsevol moment anterior a la conclusió de la fase d’instrucció podran exercir el dret d’accés permanent a l’expedient tant per conèixer-ne l’estat de tramitació com per obtenir
còpies dels documents que conté o aportar les dades que estimin oportunes.
Vuitè. Notificar-ho a l’interessat, a l’instructor i a la secretària.’

Alaior, 19 d’abril de 2012
La batlessa, Misericòrdia Sugrañes Barenys

—o—
Num. 8144
Expedient número: 1732/2011
Procediment: Sancionador per l’incompliment de l’ordenança municipal
per regular la convivència i l’oci a l’espai públic
Emissora: RCS
Assumpte: notificació mitjançant BOIB
Atès que no ha estat possible notificar l’acord d’inici de l’expedient sancionador i l’obertura dels terminis d’al·legacions i proves per presumpta infracció a l’ordenança local per regular la convivencia i el ocio en el espacio público del municipio de Alaior, procedim a notificar-ho d’acord amb allò que determina l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions

Tot això de conformitat amb el que s’estableix en els articles 42.4 i 42.5
en relació amb l’article 44.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, segons
redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l’anterior.
ANNEX
Número
Exp,
1732/2011

Nom i cognoms,

DNI,

Sanció,

Francisco Borja,
Matias Bellido

46149773C

200 euros

Alaior, a 3 / abril / 2012
La Batlessa, Misericòrdia Sugrañes Barenys.
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Data de la infracció,
P.A.../...
9 d’agost de 2011,
PA 152/11

