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por parte del Ayuntamiento el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
protección de datos de carácter personal.

Ajuntament de Costitx

Nombre del Fichero: ‘IBI Rústica’.
Órgano responsable del fichero: El responsable del área de Servicios
Económicos.
Código de inscripción en el RGPD: 1942710667.
Destino de los datos: Los datos del fichero ‘IBI Rústica’ entran a formar
parte del fichero ‘Impuestos municipales’ de nueva creación, a los efectos de
simplificar por parte del Ayuntamiento el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de protección de datos de carácter personal.

Num. 22985
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament el PRESSUPOST GENERAL de l’Entitat per l’exercici de 2010, així com la PLANTILLA que compren
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, estarà exposat al públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament durant quinze dies, dins
aquest termini qualsevol habitant del terme o persona interessada podrà examinar-lo i presentar al Ple les reclamacions que trobi convenients, d’acord amb el
que preveu l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, i article 20-1, del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril.

Nombre del Fichero: ‘IBI Urbana’.
Órgano responsable del fichero: El responsable del área de Servicios
Económicos.
Código de inscripción en el RGPD: 1942710666.
Destino de los datos: Los datos del fichero ‘IBI Urbana’ entran a formar
parte del fichero ‘Impuestos municipales’ de nueva creación, a los efectos de
simplificar por parte del Ayuntamiento el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de protección de datos de carácter personal.
Nombre del Fichero: ‘Padrón de comercios’.
Órgano responsable del fichero: El responsable del área de Servicios
Económicos.
Código de inscripción en el RGPD: 1942710665.
Destino de los datos: Los datos del fichero ‘Padrón de Comercios’ entran
a formar parte del fichero ‘Impuestos municipales’ de nueva creación, a los
efectos de simplificar por parte del Ayuntamiento el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal.
Nombre del Fichero: ‘Padrón Municipal de Vehículos’.
Órgano responsable del fichero: El responsable del área de Servicios
Económicos.
Código de inscripción en el RGPD: 1942710664.
Destino de los datos: Los datos del fichero ‘Padrón Municipal de
Vehículos’ entran a formar parte del fichero ‘Impuestos municipales’ de nueva
creación, a los efectos de simplificar por parte del Ayuntamiento el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal.
Nombre del Fichero: ‘Plusvalías’.
Órgano responsable del fichero: El responsable del área de Servicios
Económicos.
Código de inscripción en el RGPD: 1942710671.
Destino de los datos: Los datos del fichero ‘Padrón de Comercios’ entran
a formar parte de los ficheros ‘Impuestos municipales’ y ‘Tasas municipales’ de
nueva creación, a los efectos de simplificar por parte del Ayuntamiento el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal.

—o—

Ajuntament de Capdepera
Num. 22970
Ala intervenció d’aquest Ajuntament, d’acord amb els articles 173.2 i 169
del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposen al públic la modificació17/2010,
aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 5 d’octubre de
2010.
Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa
l’article 170.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i pels motius taxativament enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb
subjecció als tràmits següents:
1.Termini d’exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma.
2.Oficina de presentació: registre general.
3.Organ davant el qual es reclama: Ajuntament en ple.
Si no es presenta cap reclamació, els acords d’aprovació inicial seran elevats a definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne uns altres.
Capdepera, 14 d’octubre de 2010.
El Batle, Jose A.Gallego Mendez.

—o—

En el cas que no es presenti cap reclamació, el Pressupost es considerarà
definitivament aprovat, en cas contrari el Ple disposarà d’un termini d’un més
per resoldre’ls.
Aquest darrer termini s’inicia a partir del dia següent a la finalització de
l’exposició al públic, i les reclamacions es consideraran denegades, en tot cas,
si no és a l’acte d’aprovació definitiva.
Costitx, 6 d’octubre de 2010
EL BATLE, Antoni Salas Roca

—o—

Ajuntament d'Esporles
Num. 23076
El Ple de l’Ajuntament d’Esporles en sessió extraordinària celebrada dia
7 d’octubre de 2010, aprovà provisionalment la modificació de l’Ordenança
Fiscal Reguladora de la taxa per serveis especials de retirada de vehicles o altres
objectes pesats o voluminosos de la via pública i custòdia d’aquests.
Queda exposat al públic, el present acord provisional, pel termini de 30
dies a partir de la seva publicació en el BOIB, d’acord amb allò establert a l’art.
17 del RDL 2/2004 de 5 de març, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de
que no es presentin reclamacions, l’acord s’entendà definitivament aprovat i
s’exposarà en el BOIB el text íntegre del reglament.
Esporles, 15 d’octubre de 2010.
El batle, Miquel Ensenyat Riutort.

—o—
Num. 23081
El Ple de l’Ajuntament d’Esporles en sessió extraordinària celebrada dia
7 d’octubre de 2010, aprovà provisionalment la modificació de l’Ordenança
Fiscal Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Queda exposat al públic, el present acord provisional, pel termini de 30
dies a partir de la seva publicació en el BOIB, d’acord amb allò establert a l’art.
17 del RDL 2/2004 de 5 de març, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de
que no es presentin reclamacions, l’acord s’entendà definitivament aprovat i
s’exposarà en el BOIB el text íntegre del reglament.
Esporles, 15 d’octubre de 2010
El Batle, Miquel Ensenyat Riutort.

—o—
Num. 23082
El Ple de l’Ajuntament d’Esporles en sessió extraordinària celebrada dia
7 d’octubre de 2010, aprovà provisionalment la modificació de l’Ordenança
Fiscal Reguladora de les taxes llicències urbanístiques i per llicència d’obertura
d’establiments i instal·lacions.
Queda exposat al públic, el present acord provisional, pel termini de 30
dies a partir de la seva publicació en el BOIB, d’acord amb allò establert a l’art.
17 del RDL 2/2004 de 5 de març, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de
que no es presentin reclamacions, l’acord s’entendà definitivament aprovat i
s’exposarà en el BOIB el text íntegre del reglament.
Esporles, 15 d’octubre de 2010
El batle, Miquel Ensenyat Riutort.
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