BOIB

04-08-2011

Num. 117

per dur el ca sense corretja i sense morral.
Segon: S’informa que el pagament de la sanció se realitzarà mitjançant
liquidació emesa pel Departament de Gestió Tributaria de l’Ajuntament de
Capdepera, que pròximament rebrà al seu domicili. En aquesta liquidació se li
comunicarà el termini, forma i lloc de pagament.
Tercer: Que del present Decret es doni compte al Ple a la propera sessió
ordinària que es celebri a partir d’aquesta data, i que es notifiqui als interessats
amb indicació dels recursos que podran interposar.
Capdepera, 18 de juliol de 2011.
Joan Ferrer Flaquer.

—o—
Num. 16605
S’ha interposat pel Sr. Antonio M. Nogales Muñoz-Torrero, recurs contenciós-administratiu procediment abreujat 0000299/2011, davant el Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 2, contra resolució de la Junta de Govern Local
de dia 26 de gener de 2011, de l’Ajuntament de Capdepera.

tarifa continguda a l’apartat següent:
3) Servei de menjador: Dinar : 4,50 €
Ha de dir:
Article 4.- Quantia:
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada a la
tarifa continguda a l’apartat següent:
3) Servei de menjador: Dinar : 5 €
La qual cosa es fa publica pel general coneixement i els efectes pertinents
d’acord amb l’art. 17 del R.D.L. 2/ 2004 de 5 de març, pel que s’aprova el
T.R.L.R.H.L.
Esporles a 20 de juliol de 2011.
EL BATLE
Miquel Ensenyat Riutort

—o—

El que es fa públic perquè qualsevol interessat es pugui personar a procediment.
Capdepera, 26 de juliol de 2011.
El Batle, Joan Ferrer Flaquer.

—o—
Num. 16606
S’ha interposat pel Sr. Juan José López Carbonell, recurs contenciósadministratiu procediment abreujat 0000289/2011, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 2, contra l’Ajuntament de Capdepera per no abonar complement de millora.
El que es fa públic perquè qualsevol interessat es pugui personar a procediment.
Capdepera, 26 de juliol de 2011.
El Batle, Joan Ferrer Flaquer

—o—

Ajuntament de Consell
Num. 16632
El Ple de l’Ajuntament de Consell en sessió ordinària celebrada en data 26
de juliol de 2011 va prendre el següent acord per majoria absoluta dels membres
presents:
1- Aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora del consum de
begudes alcohòliques a la via pública.
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.
49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 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’entendrà definitivament aprovat i
s’exposarà en el BOIB el text íntegre de l’ordenança.
Consell, 28 de juliol de 2011.
El Batle, Andreu Isern Pol

—o—

Ajuntament d'Esporles
Num. 16512
Havent-se publicat al BOIB núm. 90 de dia 18/06/2011, anunci relatiu a
l’aprovació definitiva de l’ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU
PUBLIC PER EL SERVEI D’ESTADES DIURNES I NOCTURNES AL CENTRE DE DIA I NIT, s’ha detectat el següent error material:
Que a Article 4.- Quantia diu:
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada a la

75

Ajuntament de Felanitx
Num. 16498
Per desconèixer la localització de la persona titular de l’animal que a continuació es relaciona, pel present edicte se’l notifica que, mitjançant informe del
responsable de la Canera Municipal s’ha posat de manifest que ha ingressat en
el citat Centre, el següent animal recollit a la via pública:
Nº TRANSPONDER IDENTIFICATIU
981098100881908
A tal efecte, i d’acord amb el que disposa la llei 1/1992, de 8 d’abril, de
protecció dels animals que viuen a l’entorn humà i en el Reglament de desenvolupament, disposa d’un termini de 8 dies, comptats a partir del següent al de
la publicació de la present notificació per a la recollida de l’animal indicat,
previ abonament de les taxes reportades corresponents per la recollida i trasllat
de l’animal des de la via pública fins a la Canera Municipal, més les taxes per
manutenció i dipòsit.
Transcorregut el citat termini sense que s’hagi personat a la Canera
Municipal per a la recuperació de l’animal previ pagament de les taxes reportades, l’animal podrà ser cedit en adopció o sacrificat, transcorreguts 7 dies més,
segons la normativa d’aplicació.
El que es fa públic, en compliment de l’establert a l’article 35 i els apartats 3º i 4º de l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu Comú
i a l’article 194 del RD 2568/86, de 28 de novembre, Reglament d’Organització,
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Felanitx, 22 de juliol de 2011
El batle
Gabriel Tauler Riera

—o—
Num. 16502
DECRET NÚM. 770-2011
A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, dia 8 de juliol de 2011, el batle que
subscriu, Sr. Gabriel Tauler Riera, en presència del secretari de la Corporació,
venc a dictar la següent
RESOLUCIÓ
Atès que per acord plenari dle passat dia 27 de juny es van crear, vuit places de personal eventual per donar cobertura a la contractació dels representants
de la Batlia als distints nuclis de població i llogarets del municipi.
Atès que consider indispensable proveir aquestes places tota vegada que
la figura del representant de la Batlia als nuclis i llogarets és l’enllaç directe
entre el ciutadà i l’Ajuntament.

