
Ajuntament de Montuïri
Num. 9567

Havent estat sol·licitat pels senyors GUILLEM I ANTÒNIA GARCIAS
POCOVI, l’expedició d’un nou títol de la sepultura nº 12 del polígon 8 del
cementiri municipal, registrada actualment a nom de la seva mare Jerònia
Pocoví Cerdà, s’ha acordat seguir els tràmits reglamentaris i sotmetre aquest
edicte a exposició pública per un termini de 15 dies a partir del següent al de la
publicació d’aquest anunci al B.O.C.A.I.B. perquè totes les persones que es cre-
guin amb dret sobre l’esmentada titularitat puguin formular reclamacions.

Transcorregut l’esmentat termini sense cap reclamació, s’expedirà nou
títol a nom de Guillem i Antònia Garcias Pocoví.

Montuïri, 20 de maig de 2008.   EL BATLE, Gabriel Matas Alcover.

— o —

Ajuntament de Muro
Num. 9374

De conformitat amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú, amb la nova redacció donada per la Llei 24/ 2001, de 27 de desembre,
i atès que ha estat impossible notificar al Sr. Baltasar Perelló Moragues, es pro-
cedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació, que resulta del
següent tenor literal:

‘Per la present, us notific que, en data 15 d’octubre de 2007, la Junta de
Govern en sessió ordinària va prendre, entre d’altres, el següent acord:

C-DESISTIMENT I ARXIU DE LES SEGÜENTS LLICÈNCIES
URBANISTIQUES:

- Expt. 100/06.- Baltasar Perelló Moragues, per a legalització d’obres de
reforma i ampliació d’habitatge existent al polígon 9, parcel·la núm. 57, atès
l’informe del TAG de l’Àrea d’Urbanisme de dia 4 d’octubre de 2007, que diu
així:

Vist el Decret de Batlia de 16 de maig de 2007 notificat al Sr. Baltasar
Perelló Moragues, en el qual s’amplia en 8 dies hàbils més el termini perquè
presenti la documentació que, mitjançant escrit de 10 de maig de 2006,
l’Ajuntament li va requerir perquè es pugui tramitar la seva sol·licitud de lli-
cència de legalització ( expedient 100/2006).

Atès que aquesta documentació és necessària perquè la sol·licitud de lli-
cència municipal d’obres compleixi amb els requisits exigits per la legislació
específica aplicable.

Atès que a dia d’avui no s’ha presentat davant l’Ajuntament de Muro
aquesta documentació.

Atès que l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
disposa que, en el supòsit exposat, es tendrà als interessats per desistits de la
seva petició, prèvia resolució.

Es considera ajustada a Dret la resolució de l’expedient de llicència urba-
nística núm. 100/06 consistent en tenir per desistit el sol·licitant de la seva peti-
ció de llicència i arxivar les actuacions.

En aquest punt es va absentar per causa d’abstenció legal, tal com esta-
bleix l’art. 76 de la Llei 7/85, el batle-president, Sr. Jaume Perelló Moragues.

Contra aquest acord que esgota la via administrativa es poden interposar,
alternativament, els recursos següents:

Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que
resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent de la notificació del present acord.

El recurs de reposició potestatiu davant la batlia, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la notificació del present acord. 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, en el ter-
mini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació pre-
sumpta.

En cas d’interposar recurs de reposició no es podrà interposar recurs con-
tenciós-administratiu fins que es resolgui expressament o s’hagi produït la des-
estimació presumpta del recurs de reposició interposat.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és 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 del procediment administra-
tiu comú.

Muro, 18 de desembre de 2007.
El secretari, Fco. Sabater Mulet
Muro, 19 de maig de 2008
El batle, P.S. El 1r tinent de batle, Miquel Barceló Riutort.

— o —

Ajuntament de Pollença
Num. 9357

1r. Havent transcorregut el termini per presentar al·legacions a l’acord
d’establiment de l’ordenança reguladora de la taxa pel servei de subministra-
ment d’aigua a través de xarxa domiciliària, aprovada provisionalment en ses-
sió plenària de dia 27 de març de 2008, i resultant que contra l’acord provisio-
nal no s’ha presentat cap tipus de reclamació, queda elevat a definitiu i, de con-
formitat amb l’article 17.4 del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text
íntegre de l’ordenança:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI
DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A TRAVÉS DE XARXA
DOMICILIÀRIA

Article 1.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució

i d’acord amb el que disposen els articles 15 i 19 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament aplicarà la ‘Taxa pel servei de subminis-
trament d’aigua a través de xarxa domiciliària’, que es regirà per la present
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 57 de
l’esmentat Text Refós.

Article 2.- Fet Imposable.
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de públic de

competència local i titularitat municipal de subministrament d’aigua a través de
la xarxa domiciliària.

Article 3.- Subjectes Passius.
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i

les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pel servei que constitueix el fet
imposable de la taxa

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el
propietari dels habitatges o locals, que podrà repercutir, en el seu cas, les quo-
tes satisfetes sobre els usuaris d’aquelles, beneficiaris del servei.

Article 4.- Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei
General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei
General Tributària.

Article 5.- Exempcions i bonificacions.
No serà d’aplicació cap exempció o bonificació en l’exacció d’aquesta

taxa.

Article 6.- Quota tributària.
La quota tributària serà la resultant de l’aplicació de les tarifes aprovades

per als respectius gestors del servei públic en cada una de les zones del munici-
pi, vigents en el moment de meritació de la taxa. Aquestes tarifes són les espe-
cificades a l’annex de la present ordenança.

Article 7.- Meritació I terminis d’ingres.
1. Es merita la Taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què

s’inicia la prestació del servei, essent l’obligació de pagament de periodicitat
bimensual.

2. El termini d’ingrés en període voluntari serà el més següent al de l’in-
grés en període bimensual facturat.

3.Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi satisfet la quota
tributària, s’iniciarà el període executiu i el procediment administratiu de cons-
trenyiment per al seu cobrament, amb el recàrrec de constrenyiment i meritació
d’interès de demora inherents a dit procediment.

Article 8.- Infraccions i sancions.
En tot allò que es referent a la qualificació d’infraccions tributàries, així

com de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’actuarà d’acord amb
el que disposen els articles 181 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà en vigor fins a la seva modi-
ficació o derogació expresses.

QUADRE DE TARIFES ANNEX

183BOIB 31-05-2008Num. 76



Pollença i Port de Pollença (excepte Cala Sant Vicenç)
CONCEPTE
1.- Quota de consum €/m³
1.1.- Tarifa general (locals de negoci, restauració, obres, etc.). 0,84
1.2.- Els primers 10 m³ bimensuals per vivenda o els primers 5 m³
bimensuals per plaça turística). 0,47
1.3.- Excessos de consum per sobre de 10 m³ fins 20 m³ bimensuals
per vivenda o per sobre de 5 m³ fins 10 m³ bimensuals per plaça hotelera. 0,94
1.4.- Excessos de consum per sobre de 20 m³ fins 40 m³ bimensuals
per vivenda o per sobre de 10 m³ fins 20 m³ bimensuals per plaça hotelera. 1,41
1.5.- Excessos de consum per sobre de 40 m³ fins 80 m³ bimensuals
per vivenda o per sobre de 20 m³ fins 40 m³ bimensuals per plaça hotelera. 1,88
1.6.- Excessos de consum per sobre de 80 m³ bimensuals per
vivenda o per sobre de 40 m³ bimensuals per plaça hotelera. 2,35
1.7.- Subministraments a embarcacions i piscines. 1,41
2.- Quota de servei €/bimestre
2.1.- Per vivenda unifamiliar o comunitària. 10,01
2.2.- Per plaça d’allotjament turístic. 5,00
2.3.- Per lloc d’amarrament a ports esportius 2,50
2.4.- Resta d’usuaris
2.4.1.- Amb comptador Ø 13 o 15 mm. 20,02
2.4.2.- Amb comptador Ø 20 mm. 80,08
2.4.3.- Amb comptador Ø 25 mm. 150,15
2.4.4.- Amb comptador Ø 30 mm. 170,17
2.4.5.- Amb comptador Ø 40 mm. 620,62
3.- Manteniment de comptador (€/bimestre) Decret

55/2006
3.1.- Comptador 13 o 15 mm. 0
3.2.- Comptador 20 mm. 0
3.3.- Comptador 25 mm. 0
3.4.- Comptador 30 mm. 0
3.5.- Comptador 40 mm. 0
4.- Drets de connexió:
Aplicable únicament a les sol·licituds de noves escomeses, el seu valor s’obtindrà de mul-
tiplicar per vint-i-quatre (24) la quota de servei corresponent a cada tipus d’abonat.
Aquest import s’incrementarà al cost d’execució material de l’escomesa damunt la qual
no es carregarà cap benefici.

NOTA : Quan els locals de negocis s’alimentin mitjançant un comptador comunitari d’un
edifici d’habitatges, es computaran com un habitatge més a tots els efectes.

2n. Contra el present acord definitiu, els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el
dia següent a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa.

Pollença, 19 de maig de 2008
El Batle, Joan Cerdà Rull

— o —

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Num. 9517

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 79/2008
SOL·LICITUD DE PROVISIÓ DE PLAÇA DE SECRETARI I NOME-

NAMENT DE SECRETARI ACCIDENTAL (PROVISIONAL)
Mateu Puigròs Sureda, batle president de l’Ajuntament de Sant Llorenç

des Cardassar.
Per resolució 73/2008 aquesta batlia va donar conformitat a la comissió de

serveis del secretari Miquel Ballester Oliver per ocupar la plaça de secretari
adjunt de l’Ajuntament de Palma. Esta previst que, prèvia autorització de la
Conselleria competent de la CAIB, el proper dia 6 de maig es materialitzi aques-
ta comissió de serveis.

D’acord amb el procediment legalment previst i les converses mantingu-
des amb els funcionaris posteriorment esmentats.

En compliment del que determinen la D.A. 2a 5.3 i D.T. 7a de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, Estatut Bàsic de l’empleat públic, i els articles 30 i
següents del RD 1732/1994, de 29 de juliol sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacio-
nal, i segons la competència que la legislació vigent m’atribueix.

RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Conselleria de Presidència de la Comunitat

Autònoma la provisió de la plaça de secretari de l’Ajuntament de Sant Llorenç
des Cardassar per alguna de les formes reglamentàriament previstes.

Segon.- A partir del dia en que es faci efectiva la comissió de serveis i
excepcionalment mentre la Conselleria no proveeixi la plaça, actuarà com a
secretari accidental provisional el funcionari, lletrat assessor jurídic de
l’Ajuntament, Sr. Josep Melià Ques.

Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Conselleria de Presidència de la
Comunitat Autònoma, als interessats i publicar-la al BOIB i a la pàgina web.

Sant Llorenç des Cardassar, 30 d’abril de 2008
El batle, Mateu Puigròs Sureda

— o —

Ajuntament de Santa Eugènia
Num. 9403

Com a conseqüència de l’expedient incoat en aquest Ajuntament per pre-
sumpta infracció urbanística a D. Luis Cañas Maldonado com a propietari del
polígon 2 parcel.la núm. 764, i atès que s’ha intentat la notificació sense resul-
tat positiu, pel present edicte es notifica a D. Luis Cañas Maldonado, de con-
formitat amb els arts. 59-4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; i
194 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, del reglament d’organitza-
ció, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, que transcrit diu:

La Sra. Batlessa-Presidenta de l’Ajuntament de Santa Eugènia en data 20
de febrer de 2007, va dictà el següent Decret:

Atenent que en el polígon 2 parcel.la núm. 764 d’aquest terme municipal
propietat de D. Luis Cañas Maldonado, s’han realitzat obres de les relacionades
en l’article 2n de la Llei 10/90 de 23 d’octubre de Disciplina Urbanística de la
C.A.I.B. consistent en la construcció d’una caseta d’eines que consta de planta
baixa de planta rectangular (3,50 x 2,50 m) de 8,75 m.2, les quals s’han realit-
zat sense la preceptiva llicència municipal, vist l’informe de l’Arquitecte
Municipal, que qualifica les obres com greus i vists els articles 61 i s.s. de la Llei
de Disciplina Urbanística de la C.A.I.B.

He resolt:
1r.- Concedir un termini de dos mesos a D. Luis Cañas Maldonado, comp-

tats desde el dia següent al d’haver rebut la notificació d’aquesta resolució per-
què sol.liciti l’oportuna llicència.

2n.- Transcorregut aquest termini sense haver sol.licitat l’anterior llicèn-
cia, es donarà compte al Ple de l’Ajuntament perquè acordi la demolició de les
obres o restitució en el seu estat primitiu.

3r.- D’acord amb el que disposa l’article 8.1.f) del Decret Autonòmic
14/1994, de 10 de febrer, es designen instructor i secretari de l’expedient al Sr.
Mateu Crespí Perelló i al Sr. Juan Manuel Campomar Isern, respectivament, als
quals sel’s notificarà en legal forma la designació, i ambdós podràn esser recu-
sats en els termes prevists a l’art. 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de l’Administració Pública i del Procediment Administratiu
Comú; així mateix l’acord d’iniciació es notificarà als inculpats.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa es poden inter-
posar, alternativament, els recursos següents:

a)Directament el recurs contenciòs-administratiu davant el Tribunal que
resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent de la notificació del present acord.

b)El recurs de reposició potestatiu davant la Junta de Govern, en el termi-
ni d’un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació del present
acord. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produi-
rà 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 contenciòs-admi-
nistratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la des-
estimació presumpta.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és 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 noviembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

Santa Eugènia a 21 de febrer de 2007
El Secretari,

_____________

Como consecuencia del expediente incoado en este Ayuntamiento por pre-
sunta infracción urbanística a D. Luis Cañas Maldonado como propietario del
polígono 2 parcela núm. 764, y habiéndose intentado la notificación sin resulta-
do positivo, por el presente edicto se notifica a D. Luis Cañas Maldonado, de
conformidad con los artículos 59-4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común; y 194 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del
reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corpora-
ciones locales, que transcrito dice:

La Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Santa Eugènia en fecha
20 de febrero de 2007, dictó el siguiente Decreto:

Atendiendo que en el polígono 2 parcela núm. 764 de este término muni-
cipal propiedad de D. Luis Cañas Maldonado, se han realizado obras de las rela-
cionadas en el artículo 2.º de la Ley 10/90 de 23 de octubre de Disciplina
Urbanística de la C.A.I.B. consistente en la construcción de una caseta de ape-
ros que consta de planta baja rectangular (3,50 x 2,50 m) de 8,75 m.2, las cua-

184 BOIB Num. 76 31-05-2008


