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criteris d’adjudicació): vint dies naturals.
9. Obertura d’ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Capdepera
b) Domicili: Pça. Sitjar, 5
c) Localitat: Capdepera
d) Data: el dia feiner següent a la fi del termini de presentació de proposicions(si fos dissabte, l’obertura es realitzarà el dia feiner següent).
10. Altres informacions. El projecte de les obres es podrà consultar a
l’Ajuntament i obtenir-ne còpia a la copisteria DUPLICAT: C/ 31 de març
48(ARTÀ).
Telèfon: 971-83-69-95.
11. Despeses d’anuncis. Seran a compte del contractista les despeses derivades dels anuncis de licitació, fins a un màxim de 500€.
12. Portal informàtic o pàgina web on figuren les informacions relatives a
la convocatòria o on pugui obtenir-se el plec.
La pàgina web de l’Ajuntament de Capdepera on es pot obtenir el plec de
clàusules administratives particulars és: www.ajcapdepera.net, secció perfil del
contractant.
Capdepera, 5 de març de 2009
El Batle, Bartomeu Alzina Sureda

—o—
Num. 6316
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 105.6 de la Llei
230/1963, de 28 de Desembre, General Tributària, segons la redacció donada a
l’article 28.1 de la Llei 66/1997, de 30 de Desembre, atès que no és possible fer
notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració Tributària, després d’haver-ho intentat dues vegades,
citem en virtut d’aquest anunci als subjectes passius que a continuació relacionem perquè, en el termini de DEU DIES, comptats a partir del següent anunci
al BOIB, compareguin a les oficines municipals, situades a la Plaça Es Sitjar nº
5 de Capdepera, de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores, per notificar-li
les liquidacions per ingrés directe de l’import sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana del 3er i 4art trimestre de 2008.
Un cop transcorregut el termini assenyalat en aquest anunci, s’entendrà
que han estat notificats a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer.

0816000372
0816000393
0816000394
0816000399
0816000408
0816000478
0816000513
0816000524
0816000533
0816000075

Puczynski Wojciech
Acosta Castro Paul Larry
Llera Otero Jose Manuel
Schafer Rita
Vives Liberal Miguel
Blanes Gaya Isabel
Schromgens Angelika Maria
Lawrence Dean Patrick
Martínez Fernandez Francisco
Sa Tafona 2002 S.L.

877,40 €
107,62 €
93,26 €
364,57 €
88,99 €
194,74 €
17,55 €
128,84 €
63,12 €
32,17 €

Capdepera, 13 de març de 2009
El Batle Acctal, Josep Andreu Gallego Méndez

—o—

Ajuntament d'Estellencs
Num. 5879
Adoptat per la Corporació Plenària, en sessió extraordinària de data 24 de
febrer de 2009, acord definitiu d’ aprovació de l’Ordenança Fiscal municipal
reguladora de la ‘Taxa per entrades de vehicles per les voravies i les reserves de
via publica per aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol classe’, es publica el citat acord i el text de
les seves modificacions als efectes previstos en el Artº17.4 del RDL 2/2004, de
5 de març (text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals).
Acord definitiu:
‘Dins el termini legalment establert s’han presentat al·legacions per la
modificació de les tarifes establertes a la citada ordenança.
Revisades les citades al·legacions he resolt proposar al Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord:
-Aprovar de forma definitiva l’ordenança fiscal amb les modificacions
presentades en relació a l’annex I relatiu a les tarifes.
Dur a terme la seva publicació al BOIB i tauler d’edictes de
l’Ajuntament.’
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ORDENANÇA
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i conforme al que es disposa als articles del 15 a 19 de la
Real Decret legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per entrades de vehicles a través
de les voravies i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, prohibició d’estacionament, càrrega i descàrrega de qualsevol classe, que es regirà per
la present ordenança fiscal, les normes de la qual s’avenen amb el que es preveu
a l’article 58 del Real Decret legislatiu 2/2004.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o el aprofitament especial dels terrenys d’ús públic local per les entrades de vehicles a través de les voravies i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, prohibició d’estacionament, càrrega i descàrrega de qualsevol classe.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària,
a favor dels quals s’atorguin les concessions o autoritzacions, o les que es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense l’autorització oportuna.
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent els propietaris de
les finques i locals als que donin accés les esmentades entrades de vehicles, els
quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es l’article 42 de la Llei 58/2003,
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concurs, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei
58/2003, General Tributària.
Exempcions
ARTICLE 5
S’aplicarà una bonificació del 100% a les persones amb possessió de la
targeta de minusvàlid.
Quota tributària
ARTICLE 6
1. Les quotes a pagar seran les contingudes en l’annex de l’ordenança.
Normes de gestió
ARTICLE 7
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les Tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de
temps, assenyalats als respectius epígrafs.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió dels aprofitaments
regulats en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència
corresponent, fer el depòsit previ al qual es refereix l’article següent i formular
una declaració amb la qual haurà d’anar un plànol detallat de l’aprofitament i la
situació d’aquest dins el municipi.
3. Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les
declaracions formulades pels interessats, i es concediran les autoritzacions si no
troben diferències amb les peticions de les llicències; si se n’hi trobessin, es
notificaran aquestes als interessats i es giraran, si escau, les liquidacions complementàries que pertoquin, i es concediran les autoritzacions una vegada que
els interessats hagin esmenades les diferències i, si escau, una vegada que s’hagin realitzats els ingressos complementaris que pertoquin.
4. En cas que se’ls denegui l’autorització, els interessats podran demanar
a aquest Ajuntament la devolució de l’import ingressat.
5. Una vegada autoritzada l’ocupació s’entendrà que finalitza el darrer dia
de autorització mentre que l’interessat no demani prorroga.
6. La presentació de la prorroga tindrà efecte a partir del darrer dia de
autorització. La no presentació de la prorroga determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa si es continua ocupant la via pública.
7. Per les autoritzacions de entrada de vehicles una vegada autoritzada
s’entendrà prorrogada mentre l’interessat no presenti declaració de baixa.
7.1 La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del dia primer del
semestre natural següent al de la seva presentació. La no presentació de la baixa
determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.
Meritació i període impositiu
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ARTICLE 8
1. Neix l’obligació de contribuir:
a) Si es tracta de concessions d’aprofitaments nous de la via pública, el
moment de demanar la llicència corresponent.
b) Si es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, dia primer de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’aprofitament especial, en
que s’aplicarà el següent:
b.1.) Quan s’iniciï l’activitat en el primer dia, s’abonarà en concepte de
taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
b.2.) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament es dona en el
segon semestre, no procedirà tornar cap quantitat.
Declaració i ingrés
ARTICLE 9
1. El pagament de la taxa es farà:
a).Si es tracta de concessions d’aprofitaments nous, mitjançant un ingrés
directe en la Dipositaria Municipal o allà on ho establís l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.
b).Si es tracta de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats,
una vegada que s’hagin inclòs en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per
anys naturals en les Oficines de Recaptació Municipal. Infraccions i sancions
ARTICLE 10
1. En tot quant faci referència a la qualificació d’infraccions tributàries, i
també sobre les sancions que els corresponguin a aquestes en cada cas, hom s’avindrà a allò que disposen els articles 181 i següents de la Llei General
Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació
al BOIB, quedant en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
ANNEX1
TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER AAPARCAMENT EXCLUSIU, PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
TARIFES.
1- Entrada de vehicles a través de les voravies:
70 Euros/any o fracció.
2.- Reserva de via pública per aparcament, càrrega, descàrrega de mercaderies o materials de qualsevol tipus:
- Fins a 4 m2: 40 Euros/dia o fracció.
- Per cada m2: d’excés: 15 Euros./dia o fracció.
3.- Ocupació de via pública amb mercaderies i materials de qualsevol
tipus, menys de materials de construcció y altres derivats de la mateixa:
- L’amplària màxima serà de 2m2.
- Fins a 4 ml.: 40 Euros/dia/fracció.
- Per cada ml. d’excés: 10 Euros/dia/fracció.
- Per cada dia d’excés: 20 Euros/ml.
4.- Ocupació de via pública amb materials de construcció i altres derivats
de la mateixa.
4.1 Materials de construcció.
- Fins a 6 m2 : 10 Euros/dia o fracció.
-Per cada m2 d’excés: 10 Euros/dia o fracció.
- Per cada dia d’excés: 5 Euros fins a un màxim de 15 dies, prorrogable
segons lo determini la batlia a traves dels informes dels serveis tècnics del ajuntament que revisaran els perjudicis ocasionats.
4.2 Altres derivats de la construcció (bastides…).
-L’amplària màxima serà de 2m2.
- Fins a 4 ml: 20 Euros/15 dies.
- Per cada ml de excés: 5 Euros/15 dies.
- Per cada dia de excés: 10 Euros/ml, en cas de bastides el període màxim
de ocupació serà de 6 mesos, prorrogables segons lo determini la batlia a traves
dels informes dels serveis tècnics del ajuntament que revisaran els perjudicis
ocasionats.

26-03-2009

Ajuntament de Felanitx
Num. 5614
Aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de febrerde
2009, el plec de clàusules administratives particulars que regirà el servei de
vigilància i socorrisme a les platges de Cala Ferrera, Cala Sa Nau, Cala Marçal
i s’Arenal, s’anuncia el següent procediment obert:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Felanitx.
b) Dependència que tramita l’expedient: Negociat de contractació.
c) Número d’expedient: 2009/004
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
VIGILÀNCIA I SOCORRISME A LES PLATGES DE CALA FERRERA,
CALA SA NAU, CALA MARÇAL I S’ARENAL DE PORTOCOLOM.
b) Lloc: Terme municipal de Felanitx
c) Termini: 4 anys, a comptar des del dia següent a la signatura del contracte.
3. Tramitació i procediment d’ajudicació:
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació: 81.034,48 € anuals, més l’IVA de
12.965,52 €
5. Garanties.
a) Provisional: 2.431,03 €
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Felanitx, (oficina del servei d’informació al ciutadà, SIAC).
b) Domicili: Plaça Constitució, 1
c) Localitat i Codi Postal: Felanitx, 07200.
d) Telèfon: 971 58 00 51.
e) Fax: 971 58 32 71.
f) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins el darrer dia
de l’assenyalat per a la presentació d’ofertes.
7. Requisits específics del contractista:
Els assenyalats en el plec de condicions.
8. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: el 13è dia natural, a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci al BOIB.
b) Documentació a presentar: La ressenyada a l’article 8 del plec de condicions.
c) Lloc de presentació: Registre General.
1ª. Entitat: Ajuntament de Felanitx.
2ª. Domicili: Plaça Constitució, 1.
3ª. Localitat i Codi Postal: Felanitx, 07200.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.
9. Obertura d’ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Felanitx.
b) Domicili: Plaça Constitució, 1
c) Localitat: Felanitx.
d) Data: El 3er dia hàbil següent a aquell en què acabi el termini de presentació de proposicions.
e) Hora: 12:00.

10. Altres informacions: la proposicions s’hauran d’ajustar al model inserit en el Plec de condicions econòmic-administratives.
11. Despeses d’anuncis: a càrrec de l’adjudicatari. Import màxim: 200 €

ANNEX 2
GUAL PERMANENT ESTELLENCS
Estellencs, 24 de febrer de 2009 .
El Batle, Bartolome Jover Sánchez

—o—

Felanitx, 5 de març de 2009.
El Batle, Gabriel Tauler Riera

—o—

