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que se dicte la orden de ejecución se tiene que conceder el trámite de audiencia
de QUINCE DIAS a EXCAVACIONES BORDOY, S.A
Por el presente y de conformidad con lo que dispone el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Común, se le pone de manifiesto
el expediente en el Negociado de Medio Ambiente en la calle Licorers esquina
camí de Muntanya del Polígono de Marratxí (de 8:30 a 14:00, de lunes a viernes), a los efectos de que, durante el plazo de QUINCE DIAS, pueda como interesado alegar y presentar todos los documentos y justificantes que estime oportunos. Marratxí, 21 de octubre de 2011’
Marratxí, 22 de diciembre de 2011
El Alcalde, Tomeu Oliver Palou.

Ajuntament de Muro
Num. 854
De conformitat amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la nova redacció donada per la Llei 24/2001, de 27 de desembre
i atès que no ha estat possible notificar a les persones que seguidament es relacionen , la providència de Batlia d’inici del procediment de baixa d’ofici en el
Padró Municipal d’Habitants de persones que no hi resideixen habitualment,
mitjançant aquesta publicació s’atorga un termini de 10 dies hàbils a les persones que es relacionen per prendre audiència i vista de l’expedient i al·legar si
s’està d’acord o no amb la baixa i presentar els documents i justificacions que
s’estimin pertinents per acreditar, en cas de no estar-hi d’acord, que és en el
domicili esmentat on resideix el major nombre de dies de l’any.
Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 72 del Reial decret
1690/1986, de 11 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret 2612/1996, de
20 de desembre, i l’article de la llei 30/1992.
N.I.E/ DNI.
X07895689 L
X05750393W
AA1226789
R334088

-Estudis no reglats (Llenguatge musical i instrument)

90,00€ Mensuals

-Música i moviment I..........................................

30,00€ Mensuals

-Música i moviment II.........................................

30,00€ Mensuals

-Iniciació I (Llenguatge musical i instrument)....

.40,00€ Mensuals

-Iniciació II (Llenguatge musical i instrument).

..40,00€ Mensuals

-Coral petits........................................................

..20,00€ Mensuals

-Coral adults.......................................................

.40,00€ Mensuals

-Tècnica vocal.....................................................

.60,00€ Mensuals

-Conjunt instrumental............................................

20,00€ Mensuals

-Instrument..........................................................

.60,00€ Mensuals

Hi haurà un descompte del 10% a la taxa a abonar quan facin ús d’aquest
servei dos membres d’una mateixa unitat familiar. Per a família nombrosa serà
d’acord amb l’establer per la normativa vigent.’.

—o—

Nom i llinatges
Radouan Abbou
Mohammed Chelki
Jerzy And.Adamiec
Baghdad El Ajati

21-01-2012

Domicili
c/ Sant Jaume, 1, 1,1r,
c/ Sant Jaume, 1, 1r, 1r
c/ Sant Jaume,1, 1, 1r,
c/ Sant Jaume,1, 1, 1r,

Data alta
22/01/2010
19/03/2010
15/11/2011
08/07/2008

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA RESIDÈNCIA
DE PERSONES MAJORS DE ‘CAS METGE REI’.
‘Article 4t. Quantia.
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les
tarifes que es detallen a continuació:
-Persones que es puguin valer per elles mateixes

1.110,00 €/mensuals.

-Dinar/sopar acompanyants (jubilats)

5,00 €/dinar o sopar.

-Dinar/sopar acompanyants (no jubilats)

7,00 €/dinar o sopar.

-Dipòsit funerari

—o—

Vàlid
Fins a 6 hores

Num. 776
Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública de les modificacions de les Ordenances Fiscals reguladores de les Taxes que s’esmenten a
continuació, sense que s’hagi presentat cap reclamació; l’acord d’aprovació inicial de les esmentades modificacions s’han transformat en definitiu, de conformitat amb el que estableix l’art. 17.3 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.
Es transcriu a continuació els Textes íntegres dels articulats modificats, de
conformitat amb l’establert a l’art. 17.4 del referit Cós Legal:
TAXA PEL SERVEI D’ESCOLA DE MUSICA.
‘ Article 4t.-Quantia de la Taxa.
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixada a les tarifes que es detallen a continuació:
50,00€ Anuals

b)Amb opció a títol oficial
-Estudis de Grau elemental LOE
(Llenguatge musical, instrument i colectiva. 1r i 2n)

.85,00€ Mensuals

-Estudis de Grau elemental LOE
(Llenguatge musical, instrument, colectiva i c. coral. 3r i 4t)

c)Sense opció a títol oficial

Assistits

344,10 €

388,50 €

De 7 a 8 hores

457,32 €

516,15 €

De 9 a 12 hores

690,42 €

777,00 €

b) Sense dissabtes ni diumenges:
Vàlids

Assistits

229,77 €

266,40 €

De 7 a 8 hores

310,80 €

350,76 €

De 9 a 12 hores

466,20 €

521,70 €

c) Dies solts:

Ajuntament de Santa Maria del Camí

a)Matrícula i assegurança .

1.415,25 €.

-Utilització residència com a centre de dia:
a)Mes complet:

Fins a 6 hores

Muro, 11 de gener de 2012
El batle, Martí Fornés Carbonell

971,25 €/mensuals.

-Persones que no es puguin valer per elles mateixes

95,00€ Mensuals

Vàlids

Assistits

Fins a 6 hores

17,21 €

25,86 €

De 7 a 8 hores

17,21 €

25,86 €

De 9 a 12 hores

25,86 €

34,58 €’

‘Art. 6è. Normes de Gestió.
1r.- L’exacció es considerarà meritada simultàniament a la prestació del
servei i la seva liquidació i recaptació es durà a terme per mensualitats anticipades.
2n.- El pagament s’efectuarà per mensualitats anticipades, dins els cinc
primers dies de cada mes. A aquests efectes, i per a la seva comoditat, els usuaris del servei podran domiciliar el pagament de les tarifes regulades en aquesta
ordenança a les entitats de crèdit en què tenguin obertes comptes d’estalvis o
corrents.
3r.- En el cas de no poder abonar totalment o parcialment la quota, l’aspirant a resident ha de presentar una declaració, amb justificants, del béns que posseeix, en ús o en propietat, i dels ingressos anuals. La residència pot, en tot
moment, fer les gestions oportunes per determinar l’exactitud de les declaracions que, en aquest sentit, facin els residents.
Si la persona beneficiària no pot pagar la totalitat de la quota i disposa de
béns immobles s’ha d’establir el sistema de reconeixement de deute amb
l’Ajuntament, reconeixement que s’ha de firmar en el moment del seu ingrés, i
posteriorment, s’ha de firmar el deute contret per aquest anualment, i si s’escau,
en el moment que es produeixi la seva baixa de la Residència.’
Aquestes modificacions entraran en vigor un cop publicades sobre el
BOIB, perdurant la seva vigència mentres no es deroguin o modifiquin expressament.
Contra aquests acords podeu interposar Recurs Contenciós-Administratiu

BOIB

en la forma i terminis assenyalats a les normes reguladores de l’esmentada
Jurisdicció, de conformitat amb el que estableix l’art 19.1 del R.D.L. 2/2004 de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
LA BATLESSA-PRESIDENTA, Mª Rosa M. Vich Vich
Santa Maria del Camí, 12-01-2012

—o—

Ajuntament de Son Servera
Num. 753
Resultant l’intenta de notificació sense èxit a la Sra. Antònia Abril
Martínez en repetides ocasions, del Decret de batlia núm. 1391/2011 referent a
l’expedient 000023/2011 MEDAMBSANCIO.
I resultant el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment
administratiu comú. (LRJAP-PAC).
Es fa públic el seu contingut per un termini de 20 dies als efectes que la
Llei estableix.
Son Servera, 23 de desembre de 2011
El batle, Jose Barrientos Ruiz
‘Decret núm. 1391/2011
Referencia: 000023/2011-MEDAMBSANCIO 01. Urbanisme
José Barrientos Ruiz, Batle President de l’Ajuntament de Son Servera,
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Vist el decret 1128/2011 de 7 de setembre de 2011, el qual resol entre d’altres iniciar l’expedient sancionador contra la Sra. ABRIL MARTINEZ, ANTONIA, per no tenir el seu ca mestís de color marró degudament identificat mitjançant microxip, fet tipificat com a d’acord amb la l’Ordenança reguladora de
la tinença i protecció d’animals, el qual va ser notificat en data.30 de setembre
de 2011.
Atès que durant el termini establert no s’han presentat al·legacions a l’inici de l’expedient sancionador núm. 000023/2011-MEDAMBSANCIO.
I d’acord amb les atribucions que em confereix la legislació vigent.
Resolc,
Primer. Imposar a la Sra. ABRIL MARTINEZ, ANTONIA una sanció de
60’- €, que és la sanció mínima que estableix l’article 7.4 de l’Ordenança reguladora de la tinença i protecció d’animals per no tenir el seu ca mestís de color
marró degudament identificat mitjançant microxip, fet tipificat com a infracció
d’acord amb la mateixa Ordenança.
Segon. Aprovar la liquidació núm. 298377 de data 28 d’octubre de 2011.
Tercer. Apercebre que el pagament de les esmentades sancions s’ha de fer
en el termini de 30 dies comptadors des del següent a la notificació del pressent
acord. Transcorregut aquest termini, i si no s’ha efectuat el pagament voluntari
de la sanció, aquest ajuntament procedirà per al via del constrenyiment. El pagament de les multes es suspendrà si durant el termini legal per a la imposició del
recurs es garanteix l’import de la totalitat de la multa.
Quart. Notificar la present resolució a la interessada.
Son Servera, 28 d’octubre de 2011
El Batle President
Don fe: El secretari
José Barrientos Ruiz
Antoni Gual Sureda’
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa es poden interposar, alternativament, els recursos següents:
a.- Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que
resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent de la notificació del present decret.
b.- El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquesta
resolució, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la llei 29/1998 de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la llei 4/1999
de 13 de gener, de modificació de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Son Servera, 23 de desembre de 2011

—o—

21-01-2012

Num. 10

111

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia
Num. 755
Per no haver pogut esser notificat al domicili que consta a aquest
Ajuntament la denegació de la llicència que es tramita en aquest Ajuntament en
relació a la realització d’obres consistents en el cobriment de plaça i instal·lació
de piscina, situat a la parròquia de Sant Francesc de s’Estany, d’aquest terme
municipal de Sant Josep de sa Talaia, pel present Anunci es notifica al senyor
JOSE Fº RODRIGUEZ CALERO amb NIF: 21.438.052M en representació de
la societat VENTA TREZ, S.L. amb CIF: B53085536 , la denegació de la llicència d’obra menor de la Regidoria d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, d’acord
amb el que disposa l’art. 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú:
D’acord amb l’informe transcrit, aquesta regidoria RESOL:
1.a) Denegar, la petició presentada per José Fº Rodríguez Calero amb
NIF: núm.21.438.052-M, en representació de l’entitat Venta Trez, S.L., amb CIF
núm.B-53.085.536, de sol·licitud llicència d’obres menors per pintura i reforma
de desguàs a la cuina, reformar banys, instal·lació piscina, i instal·lació de
coberta desmuntable, segons documentació i pressupost aportats, a l’edificació
emplaçada al plànol aportat, a la parròquia de Sant Francesc de s’Estany.
1.b) Comunicar el present acord a l’entitat interessada, perquè en prengui
coneixement i amb els recursos que li siguin corresponents.
Sant Josep de sa Talaia, 19 de desembre de 2011.
L’alcaldessa, Maria Nieves Mari Mari.
_________
Por no haber podido ser notificado al domicilio que consta en este
Ayuntamiento la denegación de la licéncia que se tramita en este Ayuntamiento
en relación a la realización de obras consistentes en el cubrimiento de plaza e
instalación de piscina, situado en la parroquia de Sant Francesc de s’Estany, de
este término municipal de Sant Josep de sa Talaia, por el presente Anuncio se
notifica al señor JOSE Fº RODRIGUEZ CALERO con NIF: 21.438.052M en
representación de la sociedad VENTA TREZ, S.L. con CIF:B53085536, la
denegación de la licéncia de obra menor de la Concejalía de Urbanismo de este
Ayuntamiento, de acuerdo con lo que dispone el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común:
De acuerdo con el informe transcrito, esta concejalía RESUELVE:
1.a) Denegar, la petición presentada por José Fª Rodríguez Calero con
NIF: núm. 21.438.052-M, en representación de la entidad Venta Trez, S.L., con
CIF núm. B-53.085.536, de solicitud licencia de obras menores por pintura y
reforma de desguace en la cocina, reformar baños, instalación piscina, e instalación de cubierta desmontable, según documentación y presupuesto aportados,
en la edificación emplazado en el plano aportado, en la parroquia de Sant
Francesc de s’Estany.
1.b) Comunicar el presente acuerdo a la entidad interesada, para que tome
conocimiento y con los recursos que le sean correspondidos.
Sant Josep de sa Talaia, a 19 de diciembre de 2011
La Alcaldesa, Maria Nieves Mari Mari.

—o—
Num. 758
Per no haver pogut esser notificat al domicili que consta a aquest
Ajuntament la denegació de la llicència que es tramita en aquest Ajuntament en
relació a la realització d’obres consistents en la legalització de l’habitatge
emplaçat a la finca Can Lluqui, situat a la parròquia de Sant Jordi de ses Salines,
d’aquest terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, pel present Anunci es notifica al senyor DIEGO PEREZ LINERO amb NIF. 75453147Z i a la senyora
ANA LINERO, la denegació de la petició de la llicència d’obra menor de la
Regidoria d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’art.
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:
1r.- DENEGAR la sol·licitud presentada per Diego Pérez González, amb
NIF núm. 75453147Z, de llicència d’obres per a l’autorització de mesures
correctores per a la legalització de l’habitatge emplaçat a la finca Can Lluqui
(polígon 8, parcel·la 1004) a la parròquia de Sant Jordi de ses Salines, segons
projecte de legalització redactat per l’arquitecte Francisco Cuevas Raposo degudament visat.
2n.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada perquè en
prengui coneixement i tengui els efectes oportuns, adjuntat els informes tècnics
i jurídics que han servit de base per a l’adopció de la resolució que se li notifi-

