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i 72 del R.D. 1690/1986, d’11 de juliol, reglament de població i demarcació
territorial de las entitats locals, modificat per RD 2612/1996, de 20 de desembre.
Resolc:

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE PROJECTE D’URBANISME COMERCIAL, MILLORA DE LA MOBILITAT, DE LA SEGURETAT I DE LA
SUPRESSIÓ DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA ZONA
COMERCIAL D’ESPORLES FASE I, PROJECTE REDACTAT PER L’
ENGINYER DE CAMINS SR. ANTONI RAMIS ARROM, TÈCNIC D’OBRES.

1.- Declarar la caducitat de la inscripció i acordar la baixa en el padró
municipal d’habitants, per no haver renovat la seva inscripció mitjançant un acte
exprés, de les següents persones,
Nom: Zenodia Condori Alvarez
Naixement: 30/10/1974
Document: 6078160
2.- Les baixes per caducitat incloses en aquesta resolució seran efectives
en el moment de realitzar-se la notificació als interessats o, en el seu cas, publicació per edictes en el BOIB i en el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament.
3.- Notificar la present resolució als interessats de conformitat amb allò
que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4.- Deixar sense efecte el contingut d’aquesta resolució per a tots els
estrangers que figuren relacionats anteriorment i que durant el temps que transcorri entre la notificació i per impugnar-la, hagin efectuat l’acte exprés de renovar la inscripció en el padró.
Cosa que es notifica pel seu coneixement, compliment i efectes.
Recursos. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la present resolució.
b) El recurs de reposició potestatiu davant la Batlia, en el termini d’un
mes, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present resolució.
c) Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d’un mes des de la seva presentació sense que s’hagi resolt
expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

19-03-2009

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d’Esporles
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General.
c) Número d’expedient: 2/09.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Projecte d’urbanisme comercial, millora de la
mobilitat, de la seguretat i de la supressió de les barreres arquitectòniques a la
zona comercial d’Esporles fase I.
Lloc d’execució: Esporles
b) Termini d’execució: d’acord amb allò establert el plec de clàusules
administratives..
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs
4. Pressupost del Contracte
(274.906,72) dos-cents setanta-quatre mil nou-cents sis amb setanta-dos
euros IVA inclòs, import de l’IVA (37.918,17) trenta-set mil nou-cents devuit
amb desset euros, import contracte sense IVA (236.988,55)
5. Garantia
a) Provisional: No s’escau.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (o del pressupost de licitació
quan la quantia del contracte es determina en funció de preus unitaris; o del preu
màxim fixat en el cas dels contractes amb preus provisionals) IVA exclòs.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament d’Esporles
b) Domicili Plaça d’ Espanya núm. 1
c) Localitat i codi postal: Esporles- 07190.
d) Telèfon: 971 61 00 02.
e) Telefax: 971 61 04 45.
f) Perfil de la persona contractant:
http://www.ajesporles.net/contractacio/contractacio.html.
Data límit d’obtenció de documents i informació: el que estableix el plec
de clàusules administratives.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’es 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 de procediment administratiu comú.

7. Requisits específics del contractista.
Classificació: el que estableix el plec de clàusules administratives
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
Data límit de presentació: el que estableix el plec clàusules administratives.
a) Documentació a presentar: l’establerta al plec de clàusules administra-

Esporles, 2 / març / 2009
La Secretària, (ilegible).

tives.
b) Lloc de presentació: Ajuntament d’Esporles.
c) Domicili: Plaça d’Espanya, núm. 1.
d) Localitat i codi postal: Esporles, 07190.

—o—
Num. 5841
Per decret de batlia núm. 158/09 de dia 9 de març de 2009, s’aprovà el
Projecte d’urbanisme comercial, millora de la mobilitat, de la seguretat i de la
supressió de les barreres arquitectòniques a la zona comercial d’Esporles fase I,
projecte redactat per l’Enginyer de Camins Sr. Antoni Ramis Arrom, Tècnic
d’obres, per un import de 274.906,72 € IVA inclòs, 236.988,55 € IVA exclòs,
import IVA 37.918,17 € . El que queda exposat al públic per que els interessats
durant un termini de quinze dies puguin sol·licitar i obtenir informació damunt
el projecte.

—o—

—o—

PLEC

DE

10. Despeses anuncis: seran a compte del contractista les despeses derivades dels anuncis de licitació.
Esporles, 9 de març de 2009
El Balte, Miquel Ensenyat Riutort.

Esporles a 9 de març de 2009.
EL BATLE

Num. 5843
CLAUSULES ADMINISTRATIVES

9. Obertura d’Ofertes.
a) Entitat: Ajuntament d’Esporles
b) Domicili Plaça d’ Espanya, núm. 1
a) Localitat i codi postal: Esporles- 07190.
b) Data: el que estableix el plec de clàusules administratives.
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A

LA

Num. 5844
Havent-se publicat en el BOIB núm. 20 de dia 07/02/09, anunci relatiu
a l’aprovació de la següent ordenança:
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MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
1.- En compliment de allò disposat a l’art. 15 al 17 del Real decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Tex Refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, i vist els informes tècnics i econòmics a que es refereix l’art. 25 de la mateixa, s’acorda, en caràcter provisional, la modificació de l’ordenança
reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i l’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la mateixa, en el terme segúents.
Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal de l’impost de construccions, instal·lacions i obres en el sentit d’afeixar una disposició addicional:
Disposició Addicional Primera: Bonificar al 95% del l’imposto de construccions a favor de les construccions , instal·lacions u obres que siguin declarades de
especial interès o utilitat municipal per concorre circumstancies socials, culturals, històriques artístiques o de foment de l’empleo que justifiquin tal declaració.
2.- De conformitat amb allò disposat a l’art. 17 de l’esmentat Real Decret, el present acord provisional, s’exposarà el públic per termini de trenta dies, a fi
que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l’acord s’entendrà
definitivament aprovat i s’exposarà en el BOIB el tex integra de la modificació de l’ordenança.
I havent transcorregut el termini d’exposició al públic de trenta (30) dies de duració a comptar des de l’esmentat anunci sense que s’hagi presenta cap reclamació o suggerència, s’enten de conformitat amb el que disposa l’art. 17 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, definitivament aprovades.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes pertinents d’acord amb l’art. 17 de l’esmentat texte legal
Esporles, 9 de març de 2009
El batle, Miquel Ensenyat Riutort

—o—
Num. 5846
Havent-se publicat en el BOIB núm. 20 de dia 07/02/09, anunci relatiu a l’aprovació de la següent ordenança:
MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ACTIVITAT DE PUBLICACIONS
1.- En compliment de allò disposat a l’art. 15 al 17 del Real decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Tex Refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, i vist els informes tècnics i econòmics a que es refereix l’art. 25 de la mateixa, s’acorda, en caràcter provisional, la modificació de la taxa de publicacions i l’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la mateixa, en el terme següents.
l’art. 4.- Quantia.....................
Publicitat Revista Sportulis i publicitat institucional:
Per anunci a contra portada a quatre tintes: 2.000 euros
Per anunci 1 pagina a una tinta: 1000 euros
Per anunci ½ pagina a una tinta: 500 euros
Per anunci ¼ de pagina a una tinta: 150 euros
Per anunci 1/8 de pagina a una tinta 100 euros.
2.- De conformitat amb allò disposat a l’art. 17 de l’esmentat Real Decret, el present acord provisional, s’exposarà el públic per termini de trenta dies, a fi
que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l’acord s’entendrà
definitivament aprovat i s’exposarà en el BOIB el tex integra de la modificació de l’ordenança.
I havent transcorregut el termini d’exposició al públic de trenta (30) dies de duració a comptar des de l’esmentat anunci sense que s’hagi presenta cap reclamació o suggerència, s’enten de conformitat amb el que disposa l’art. 17 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, definitivament aprovades.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes pertinents d’acord amb l’art. 17 de l’esmentat texte legal
Esporles, 9 de març de 2009
El batle, Miquel Ensenyat Riutort

—o—

Ajuntament de Felanitx
Num. 5149
Atès que no ha pogut tenir efecte la notificació als titulars dels vehicles abandonats a la via pública i posteriorment portats al dipòsit municipal, d’acord amb
l’article 59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb el present anunci es comunica a les persones relacionades el seu contingut:
Atès que varen ser retirats de la via pública els vehicles més avall ressenyats els quals es troben en el dipòsit municipal de vehicles d’aquesta localitat i ha
transcorregut el termini reglamentari de dos mesos des de la seva retirada segons l’establert a l’art. 71 del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel RDL 339/1990, de 2 de març, i atès que el Batle en el dia d’avui ha disposat la seva retirada del dipòsit en un termini de 15 dies.
En compliment de l’art. 2 de la llei 11/99 de 21 d’abril, sobre modificacions en matèria de trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, se us requereix perquè en el termini de 15 dies comptats a partir de la publicació d’aquest al BOIB, retireu l’esmentat vehicle del dipòsit, amb l’advertència que de no fer-ho
així es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà.
Titular
Francisca Corregidor Pérez
Francisco Cañas Chuecos

Població
Portocolom
Felanitx

Marca-Model
Renault Scenic
Seat Ibiza

Matrícula
9878-CFL
IB-4913-CB

Nª Exp.
177-08
179-08

Resolució Batlia
116-09
116-09

