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9.- L’article 46.1 del ROF també regula que l’efectivitat dels nomenaments serà al dia següent de la signatura de la present resolució pel Batle.
10.- El règim de funcionament de la substitució del Batlle pels Tinents de
Batle es regula als articles 26 a 28 del ROM.
Per tot l’anterior, RESOLC
1.- Nomenar els següents Tinents de Batle:
- Primer: Joan Sans Sansó
- Segon: Margarita Llabrés Deyà
- Tercer: Divina Pastora Muñoz Pol.
2.- D’acord amb l’article 46.1 del ROF, notificar personalment el present
Decret als interessats.
3.- D’acord amb l’article 46.1 del ROF, publicar el present Decret al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
4.- D’acord amb l’article 46.1 del ROF, fer efectius els nomenaments a
partir del dia següent a la signatura del present Decret pel Batle.
5.- D’acord amb l’article 26 del ROM, donar compte del present Decret al
primer Ple que es convoqui.
6.- El règim de funcionament de la substitució del Batle pels Tinents de
Batle serà el regulat als articles 26 a 28 del ROM.
Consell, 14 de juny de 2011.
El batle, Andreu Isern Pol.

—o—

Ajuntament d'Esporles
Num. 13436
Havent-se publicat en el BOIB núm. 69 de dia 10/05/11, anunci relatiu a
l’aprovació de la següent ordenança:
ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLIC PER AL SERVEI
D’ESTADES DIURNES I NOCTURNES AL CENTRE de DIA i NIT

18-06-2011

Estan obligats al pagament del preu públic, regulat en aquesta Ordenança,
a) Les persones que es beneficiïn del Servei d’Estades Diürnes i
Nocturnes al Centre de Dia i Nit , prestats per aquest Ajuntament.
b) En substitució d’aquestes, els familiars que tenguin l’obligació legal o
pactada d’atendre els usuaris del Servei d’Estades Diürnes i Nocturnes al Centre
de Dia i Nit. En el supòsit de quedar pendent d’abonar alguna quantitat del present servei, en morir el beneficiari, la susdita quantitat tindrà el concepte de
deute del causant a la liquidació d’herència.
Article 4.- Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada a la
tarifa continguda a l’apartat següent:
La quota que paguin els usuaris amb dependència, per utilitzar les places
concertades amb la Conselleria d’Afer Socials, es calcularà d’acord amb el
copagament establert per la Conselleria en cada moment.
Els usuaris que no tenguin dependència reconeguda o que no entrin dins
el conveni de places concertades pagaran un preu públic que dependrà de la seva
capacitat econòmica, calculant-lo de la següent manera:
A) QUOTA CENTRE DE DIA
1)De dies hàbils de Dilluns a Divendres:
a) Amb caràcter general, les quotes a pagar serà del 65% de la pensió
mínima mensual fixada en els pressuposts generals de l’Estat per a cada any,
(Pel 2011 la pensió mínima fixada en els pressuposts generals de l’Estat
és de 593,70€/mes. Quota 65%= 385,91€,)
b) Es podrà fer us de dies individuals de forma no periòdica o regular, amb
un mínim de 2 dies setmanals i la quota a pagar per dia serà del 3.25% de la
pensió mínima mensual fixada en els pressuposts generals de l’Estat per a cada
any,
(Pel 2011 la pensió mínima fixada en els pressuposts generals de l’Estat
és de 593,70€/mes. Quota 3.25%= 20.78€,)
2) De Dissabtes, Diumenges i Festius:
a) La quota a pagar per dia corresponent a dissabtes, diumenges o festius
serà del 3.75% de la pensió mínima mensual fixada en els pressuposts generals
de l’Estat per a cada any,
(Pel 2011 la pensió mínima fixada en els pressuposts generals de l’Estat
és de 593,70€/mes. Quota 3.75%= 22.26€,
3) Servei de menjador: Dinar : 4,50 €
B) QUOTA CENTRE DE NIT
La quota a pagar per dia serà del 3.25% de la pensió mínima mensual
fixada en els pressuposts generals de l’Estat per a cada any amb una quota mínima de 12€ per dia.
(Pel 2011 la pensió mínima fixada en els pressuposts generals de l’Estat
és de 593,70€/mes. Quota 3.25%= 20.78€,)
Article 5.- Bonificacions

Vista la demanda de prestació del Servei d’Estades Diürnes i Nocturnes
al Centre de Dia i Nit que s’ha traduït en una diversitat de casos per atendre, procedents de diferents condicions econòmiques, però amb dret a ser ateses, i conformement amb el principi d’universalització dels serveis, es fa necessari procedir a la regulació econòmica de les prestacions a través de l’aplicació d’una
ordenança municipal, en la qual es regularitzin i formalitzin les característiques
de prestació dels serveis, els seus costos i les aportacions dels seus usuaris, amb
la previsió de les reduccions que s’hagin d’aplicar per raó de les condicions
socials, econòmiques, etc. dels sol·licitants i/o usuaris.
En conseqüència, conforme amb el que estableix la Llei 7/85 sobre competències municipals, les potestats reglamentàries que es reconeixen als ajuntaments al RD 781/86, així com la consideració d’aquests serveis segons preveu
el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el tex refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix la present Ordenança de preus
públics per a la prestació del Servei d’Estades Diürnes i Nocturnes al Centre de
Dia i Nit que es regirà per les següents normes:
Article 1.- Fonament i naturalesa
D’acord amb el que es preveu a l’art. 15 i següents en relació amb l’art.
41 i següents, ambdós el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el tex
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Esporles,
estableix el preu públic per a la prestació del Servei d’Estades Diürnes i
Nocturnes al Centre de Dia i Nit, especificat a les tarifes corresponents i que es
regirà per la present ordenança.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta ordenança l’estada Diürna i/o
Nocturna al Centre de Dia i Nit, gestionat per l’ajuntament d’Esporles

A instància de part i en tot cas previ informe tècnic favorable dels serveis
socials municipals, el Batle pot atorgar bonificacions a les quotes, quan les circumstàncies socioeconòmiqes del sol×licitant manifestin una situació no adequada a les normes o l’ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència
Article 6.- Exempcions
La persona beneficiària o que sol·liciti el servei podrà demanar l’exempció de la quota sempre que justifiqui la petició d’incapacitat econòmica del subjecte passiu i dels seus familiars per atendre el seu pagament. Els serveis socials
municipals, una vegada comprovades les circumstàncies al·legades, informaran
i n’elevaran la proposta corresponent i el Batle podrà atorgar l’exempció.
Article 7.- Liquidació i cobrament de les quotes
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança
neix en el moment en què s’iniciï la prestació del servei.
A principi de cada mes els serveis socials municipals responsables del
Servei d’Estades Diürnes i Nocturnes al Centre de Dia i Nit comunicaran als serveis econòmics les dades corresponents a cada usuari, relatius al mes anterior, i
per part dels serveis econòmics de la corporació es procedirà a la corresponent
liquidació i al seu càrrec en compte bancari.
L’incompliment del pagament de les quotes en el termini establert, així
com l’ocultament de la quantia dels ingressos de la unitat de convivència, donarà lloc a la baixa de la prestació del servei, sense perjudici del corresponent
expedient per liquidar les quotes no cobrades i imposar les sancions a les quals
dóna lloc.
Disposició final

Article 3.- Subjectes passius
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La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i restarà en vigor
fins a la seva modificació o derogació expressa.
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, 13 de juny de 2011
El batle, Miquel Ensenyat Riutort

—o—

Ajuntament de Felanitx
Num. 13328
Atès que no han pogut tenir efecte les notificacions de denuncies i sancions per infraccions a la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial
(Llei 18/2009 de 23 de novembre), ó Ordenança Reguladora del Servei
d’Estacionament de Vehicles a la vía pública (ORA)(C.INF: 1094226 ó
1094227), 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 la Policia Local formula la següent proposta de sancions:
Exped.
20110372
20110376
20110377
20110381
20110383
20110384
20110386
20110387
20110388
20110389
20110391
20110393
20110394
20110398
20110399
20110400
20110401
20110402
20110407
20110408
20110410
20110414
20110419
20110424
20110425
20110426
20110430
20110434
20110435
20110437
20110446
20110449
20110450
20110452
20110457
20110462
20110464
20110468
20110469
20110471
20110476
20110477
20110479
20110480
20110481
20110482
20110486
20110487
20110489
20110490
20110492

C.Inf
1094116
1094169
1094226
1094029
1094220
1094226
1094220
1094220
1094220
1094176
1094226
1094226
1094226
1094226
1094116
1094226
1094226
1094226
1094226
1094174
1094169
1094226
1094226
1094169
1094169
1094226
1094226
1095000
1094116
1094226
1094114
1094226
1094169
1094166
1094226
1094226
1094226
1094169
1094226
1094116
1094174
1094227
1094226
1094226
1094119
1094226
1094176
1094226
1094226
1094226
1094226

Titular
Santiago Cortes Antonio
Artigues Nicolau Micaela
Gomez Mu¥Oz Elena
Aroca Navia Andrea Alejand
Schnurch Dieter
Rodriguez Aguirre Carlos
Garrido Sanchez Ramon
Viz Blanco Jose Luis
Keppers Monika Antoinete
Lozano Garcia Domingo
Antich Adrover Pedro
Bolufer Campello Jose
Policarpio Y Rafael Sl Constr. Y Ref.
Haddouti Nourdine
Crucera Diaz Angel
Millan Olmedo Nuria
Alias Rodriguez Maria D.Carmen
Gomez Alfaya Jope
Llado Sagrera Maria
Aguilar Gonzalez Fco Javier
Baron Von Korff Sandro
Vidal Mas Sebastian
Rodriguez Sanchez Montserrat
Barcelo Martorell Antonio
Mi¥Arro Jorquera Rosa Maria
Gonzalez Mu¥Oz Patricia
Taller D’arquitectura Es Port S L
Borrachero Urbina Maria Jose
Tapia Collado Jose Luis
Cabrera Gomez Noelia
Beverley James Christie
Cabrera Gomez Noelia
Fajardo Tirado Maria Jose
Sampol Galmes Maria Antonia
Forteza Blanco Francisca
Romero Martinez Felix
Gomez Mu¥Oz Miguel
Garzon Jimenez Enrique
Gonzalez Perez Fermin
Yanchak Oleksandr
Construcciones Y Reformas Polio
Silva Frances Antonio
Ca¥A Valderrama Rosario
Mesquida Lopez Carmen
Mansilla Garcia Guadalupe
Walz Rosemary Theodora
Franco Justo Francisco
Alcon Escrich Jose Ismael
Ca¥As Sanz Maria Del
Encofrados Pedro Gallardo Carvl
Vazquez Collado Felix

Matricula
Importe
Ib-1684-Dj
84,00
Ib-8221-Df 84,00
Ib-5666-Cm 50,00
3070-Grr
84,00
7664-Dkd
200,00
M-3345-Xu 50,00
Ib-9987-Ct
200,00
Ib-0566-Dg 200,00
Ib-8706-Ck 200,00
Ib-8664-Cn 100,00
1444-Bcb
50,00
2280-Bfl
50,00
4688-Frw
50,00
8463-Flb
50,00
8210-Bkt
84,00
1776-Cgl
50,00
7914-Fyv
50,00
9264-Fvy
50,00
8807-Fhm
50,00
7145-Bhx
84,00
6847-Dxp
84,00
2001-Fhs
50,00
4223-Ccd
50,00
7369-Fwc
84,00
3539-Dks
84,00
8476-Dtr
50,00
6512-Dck
50,00
4891-Fwh
200,00
Ib-5046-Dm 84,00
9393-Fls
50,00
4794-Gbt
200,00
9393-Fls
50,00
5126-Fhj
84,00
9557-Chz
84,00
3060-Gln
50,00
Ib-4576-Bw 50,00
0763-Fsx
50,00
6117-Gwc
84,00
7348-Ffj
50,00
1770-Ctb
84,00
4688frw
84,00
2688cjs
50,00
9063fhd
50,00
1479fpl
50,00
Ib4422bx
200,00
7770gcp
50,00
Ib7603cf
100,00
2673cmn
50,00
6442ftl
50,00
Ib8423dj
50,00
Z5866bg
50,00
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Considerant que els fets ressenyats al corresponent butlletí de denúncia,
constitueixen una infracció a la llei de Seguretat Vial, de conformitat amb l’art.
73, següents i concordants de l’esmentada llei,ó a l’Ordenança Reguladora del
Servei d’Ordenació d’Estacionament de Vehicles a la Via Pública (ORA)
(C.INF.1094226, 1094227)
1r) Nomenar instructor dels expedients el Sr. Jaume Piña Sirer, als efectes
de possible abstenció o recusació prevists en els articles 28 i 29 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre de RJAPPAC (Règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú).
2n) Concedir un termini de quinze dies, des de la publicació d’aquest
anunci al BOIB, per identificar el conductor responsable de la infracció, i comunicar les seves dades, advertint-vos que, de no fer-ho, estareu obligats al pagament de la sanció.
3er) Cas de ser el conductor del vehicle denunciat, atorgar-vos el mateix
termini indicat a l’apartat 2n), per al·legar per escrit el que estimin convenient
per a la seva defensa, amb aportació o proposició d les proves que considerin
oportunes. Si no presenten descàrrec, els fets que es consignen no podran ser
combatuts en el recurs contenciós-administratiu.
4rt) Concedir-vos, cas d’estar conforme amb la denúncia, el benefici de
reducció d’un 50% de la multa, fent efectiu l’import dins del termini de 15 dies
naturals, des de la publicació d’aquest anunci al BOIB.
Formes de pagament:
A) A la tresoreria municipal (Casa Consistorial), dies hàbils de 8 a 14
hores, en metàl·lic ó xec bancari degudament conformat.
B) Al Compte ‘Ajuntament’ de Sa Nostra 2051-0050-89-1048987062 ò
CAM 2090-6440-71-0200001364 ò Banca March 0061-0011-640024230181,indicant el núm. d’expedient.
C) Transferència bancària per abonament al compte ‘Ajuntatment’ de
l’entitat anomenat a l’apartat b. D) Gir postal. Observacions: En efectuar el
pagament es recomana la presentació d’aquesta notificació.
Així mateix se’ls comunica que poden consultar-ne els expedients respectius a les dependències de la Policia Local.
Felanitx, 13/06/2011
El Batle/ El Alcalde. Gabriel Tauler Riera
___________________
Dado que no se ha podido notificar las denuncias y sanciones por infracciones a la Ley de Tránsito y Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial(Ley 18/2009 de 23 de noviembre), ó de la Ordenanza Reguladora del
Servicio de Estacionamiento de Vehículos en la via pública (ORA) (C.INF:
1094226 ó 1094227),de acuerdo con el artículo 59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, mediante el presente anuncio se comunica a las personas relacionadas el contenido:
Dado que la Policia Local formula la siguiente propuesta de sanciones:
(Ver versión en catalan)
Teniendo en cuenta que los hechos reseñados en el correspondiente boletín de denuncia, constituyen una infracción a la ley de Seguredad Vial, de conformidad con el art. 73, seguientes y concordantes de la mencionada ley, o a la
Ordenanza Reguladora del Servicio de estacionamiento de vehículos a la Via
Pública (ORA)
(C.INF.1094226,1094227)
1) Nombrar instructor de los expedientes al Sr. Jaume Piña Sirer, a los
efectos de posible abstención o recusación previstos en los articulos 28 y 29 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de RJAPPAC (Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común).
2) Conceder un plazo de quince dias, desde la publicación de este anuncio al BOIB, para identificar al conductor responsable de la infracción, y comunicar sus datos, advirtiendole que, de no hacerlo, estará obligado al pago de la
sanción.
3) Caso de ser el conductor del vehículo denunciado, otorgarle el mismo
plazo indicado en el apartado 2), para alegar por escrito lo que estime conveniente para su defensa, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas. Si no presenta descargo, los hechos que se consignan no podran
ser combatidos en el recurso contencioso administrativo.
4) Concederle, caso de estar conforme con la denuncia, el beneficio de
reducción de un 50% de la multa, haciendo efectivo el importe en el plazo de
15 dias naturales, desde la publicación de este anuncio en el BOIB.
Formas de pago:
A) En la tresoreria municipal (Casa Consistorial), dias habiles de 8 a 14

