
Ajuntament de Pollença
Num. 16869

Aprovat el projecte de les obres relatives a ‘Adaptació al Decret 20/2003
de l’edifici Casa Consistorial de l’Ajuntament de Pollença ‘ redactat per l’ar-
quitecte dels STM Sr. Xavier Oliver Simarro es sotmet l’esmentat projecte tèc-
nic a exposició pública pel termini de 15 dies comptats a partir del següent al de
la publicació d’aquest edicte en el BOIB, per tal que pugui examinar-se i, en el
seu cas, ser formulades les al·legacions pertinents, d’acord amb el que estableix
l’article 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears.

Pollença, 8 de setembre de 2008
EL BATLE, Joan Cerdà Rull

— o —

Ajuntament de Sencelles
Num. 16868

El Ple de l’Ajuntament en Sessió Extraordinària i Urgent de data 4 de
Setembre de 2008 va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament del Nucli de Sencelles (Modificació de l’àmbit de
la UAC-1 i petita reordenació de la mateixa amb la finalitat de poder executar
un accés independent al nou Col·legi Públic).

S’obre un termini d’informació pública d’un mes, a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, també
s’exposarà a un diari de tirada major, durant el decurs del qual, totes les perso-
nes que es mostrin interessades podran consultar la documentació en horari d’o-
ficina i en dies hàbils a les dependències municipals situades a la Plaça
d’Espanya, nº7, Sencelles, així com també fer ús del seu dret a presentar les
al·legacions que estimin adients.

Sencelles, 9 de Setembre de 2008.
El Batle-President, Joan Carles Verd Cirer

— o —

Ajuntament de Santanyí
Num. 16835

En compliment d’allò que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992 de
règim jurídic de les adminsitracions públiques i de procediment administratiu
comú, i davant la impossibilitat de practicar notificació personal (intentada per
dues vegades) a JOANA ADROVER VALLBONA, en la seva condició d’inte-
ressada en l’expedient de disciplina urbanística 25/2006, se li notifica la següent
resolució de batlia adoptada en data 18 de juny de 2008, oïda la Junta de Govern
Local:

De conformitat amb l’article 66 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de
disciplina urbanística de les Illes Balears, es nomena a Pedro Herrero Moya com
a secretari i a Llorenç Sebastià Galmés Verger com a instructor dels expedients
de disciplina urbanística a partir d’aquesta data. El secretari i l’instructor s’hau-
ran d’abstenir o podran ser recusats si els interessats entenen que incorren en
alguna de les causes previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Us ho comunic perquè en tingueu coneixement.

Santanyí, 16 de juliol de 2008
El secretari, Pedro Herrero Moya

— o —

Num. 16836
Aprovada definitivament en sessió plenària d’aquest Ajuntament de data

13 d’agost de 2008, la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la
taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques
municipals (ORA), d’acord amb el previst a l’article 17.4 de la Llei d’Hisendes
Locals es publica el texte íntegre de la modificació assenyalada:

Fracció horària Abans Ara

15 minuts (mínim) 0,15 € 0,15 €
30 minuts (mínim) - 0,50 €
60 minuts 0,60 € 1,00 €

120 minuts (màxim) 1,20 € 2,00 €
Fraccions de temps intermèdies 0,05 € 0,10 €
Targeta o tiquet post pagable (anul.lació) 3,00 € 5,00 €

L’operació de regulació d’estacionament serà des del dia 1 d’abril al 31
d’octubre de cada any, de dilluns a dissabte de les 10.00 h a les 13.30 h i de les
16.30 h a les 20.00 h, excepte els dissabtes horabaixa, diumenges i festius lliu-
re.

Aquesta modificació entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2009.

Santanyí, 19 d’agost de 2008
El batle, Miquel Vidal Vidal

— o —

Ajuntament de Selva
Num. 16696

Per acord de Ple de data 25 d’agost de 2008, s’aprovà l’adjudicació pro-
visional del contracte d’obres de ‘Reforma i Ampliació de l’Escola Infantil ‘Es
Putxet’ de Selva’, el què es publica als efectes de l’article 135.3 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic:

1.- Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Selva
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient.

2.- Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Administratiu
b) Descripció de l’objecte: ‘Reforma i Ampliació de l’Escola Infantil ‘Es

Putxet’ de Selva’
c) Data de publicació de l’anunci de licitació: 17/06/08

3.- Tramitació, procediment.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Procediment obert, oferta econòmicament més avantatjo-

sa, diversos criteris d’adjudicació.

4.- Preu del Contracte.
Preu: 667.754,82 euros i 106.840,77 euros d’IVA.

5.- Adjudicació Provisional:
a) Data: 25/08/07.
b) Contractista: UTE Baseosa (Balear de Servicios y Obras S.A.) -Decasa

Construcciones y Contratas S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import d’adjudicació: 602.317,84 euros i 96.370,37 euros d’IVA.

Selva, a 26 d’agost de 2008.
El Batle.- Signat.: Joan Rotger Seguí

— o —

Ajuntament de Ses Salines
Num. 16800

Aprovat inicialment pel ple d’aquest Ajuntament del passat 9 de juliol de
2008, el Reglament de l’agrupació de voluntaris de protecció civil d’aquest
municipi, i exposat al públic mitjançant la publicació de l’anunci corresponent
en el BOIB núm. 175 de data 24 de juliol de 2008 pel termini d’un mes per la
presentació de reclamacions i suggeriments, i transcorregut aquest termini sense
que se n’hagi presentat cap, es publica el text íntegre de l’esmentat reglament,
que entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació:

REGLAMENT DE L’AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

SECCIÓ PRIMERA: OBJECTIUS
ARTICLE 1.
1. L’Agrupació Local de Voluntaris de PROTECCIÓ CIVIL (AVPC) és

una organització de caire humanitari i altruista, que actua de manera desinteres-
sada i solidària.

2. L’AVPC no empara activitats de finalitat religiosa, política o sindical.
ARTICLE 2.
1. L’AVPC estarà constituïda per persones físiques, majors d’edat (18

anys), residents i empadronats al municipi de Ses Salines, i que voluntàriament
desitgin integrar-s’hi.
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