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3.1 La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà fixada a
les tarifes que s’especifiquen seguidament:
125,00 euros/mensuals els alumnes empadronats al municipi de
Capdepera
75,00 euros/quinzenals els alumnes empadronats al municipi de
Capdepera
160,00 euros/mensuals els alumnes no empadronats al municipi de
Capdepera
80,00 euros/quinzenals els alumnes no empadronats al municipi de
Capdepera
3.2 Quan es presti el servei a dos germans, el preu serà de 100,00
euros/mensuals cada un o de 55,00 euros/quinzenals per a cada germà
3.3 Quan es presti el servei a mes de dos germans, a partir del tercer el servei serà gratuït.
3.4 La direcció del centre es reserva el dret d’anul·lar algun curs si no hi
ha un mínim d’alumnes matriculats
Article 4.- Normes de gestió.El pagament del preu públic es farà a les pròpies instal·lacions municipals
mitjançant domiciliació bancària, o ingrés a comptes restringits d’ingressos.
L’organització informarà de les formes d’ingrés.
Les tarifes mensuals o quinzenals es meritaran el primer dia de cada mes
i es satisfaran dins els deu primers dies del respectiu mes.
Les altes que es produeixin dins els primers cinc dies de cada mes suposaran el pagament de la quota mensual que es satisfarà dins els deu dies
següents. Les que es produeixin després del dia cinc de cada mes suposaran quotes pels dies que faltin fins al final de mes i es liquidaran aplicant la proporció
corresponent.
Clàusula addicional.
Els preus públics es revisaran anualment i automàticament incrementant o
reduint una quantitat igual al d’aplicar percentualment l’índex de preus al consum (IPC) arrodonint-se a la fracció més propera del 0,5 euros i en cas d’equivalència es tria el de més baix valor.
Disposició final.Aquesta Ordenança ha estat aprovada per l’Ajuntament el Ple el dia
08/06/05 i ha quedat definitivament aprovada en la data de publicació definitiva . Entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació definitiva al BOIB i hi
romandrà fins a la seva modificació o derogació expressa.
V.- EXP. Nº 6/05 INTER.: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA D’ESTIU.- El Consistori examina
l’expedient 6/2005 (Inter), relatiu a la modificació de l’ordenança reguladora del
preu públic per l’escola d’estiu.
Vist l’informe emès per Intervenció i per Secretaria amb data 19 de maig
de 2005.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda en sessió de dia 2
de juny de 2005.
Vistos els articles 15 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Obert el debat, el Sr. Fernando Peñalver Vico diu que està satisfet perquè
l’equip de govern ha acceptat les propostes presentades pel seu grup. Aquesta
modificació dóna l’oportunitat que cap nen del poble quedi sense el servei per
motius econòmics.
No havent-hi més intervencions, per UNANIMITAT dels reunits, sent
tretze el nombre legal de membres del Consistori i tretze els assistents,, S’ACORDA:
Aprovar provisionalment i exposar al públic, pel termini de trenta dies per
a possibles reclamacions, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del
preu públic per l’escola d’estiu. Aquesta aprovació provisional esdevindrà definitiva, de forma automàtica, si transcorregut l’esmentat termini d’exposició no
s’hi interposen reclamacions.
L’entrada en vigència queda prevista per al dia següent de la seva publicació en el BOIB.
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Ajuntament d'Esporles
Num. 13162
Havent-se publicat en el BOIB núm. 63 de dia 23.04.2005, anunci relatiu
a l’aprovació provisional de la següent ordenança:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
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PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINA, PABELLO POLIESPORTIU,
PISTES POLIESPORTIVES I CAMP DE FUTBOL.
Article 1er. Concepte.
De conformitat amb el previst a l’article num. 117, en relació amb l’article 41.b), ambdós de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació
dels serveis de la piscina, pabello cobert, pistes poliesportives cobertes, pistes
poliesportives descobertes, pista de tenis i camp de futbol, especificades a les
tarifes contingudes a l’apartat 2 de l’article num 3º , que es regirà per la present
ordenança.
Article 2on Obligats a pagar.
L’obligació de contribuir neix per l’entrada a las instal·lacions esportives
de propietat municipal, així com l’utilització dels diferents serveis existents a les
mateixes.
Estan obligats a pagar el preu públic regulat en aquesta ordenança qui es
benefici de l’entrada i dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest
Ajuntament, a que es refereix l’article anterior.
Article 3er Quantia.
1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada a
la tarifa continguda a l’apartat següent, per cada un dels distints serveis o activitats.
2.- La tarifa d’aquesta preu públic serà la següent:
Piscina Municipal
Entrades de 4 a 14 anys a 0,75 euros/dia
Abonaments de 10 entrades a 5 euros
Entrades majors de 14 anys a 1 euros/dia
Entitats Esportives d’Esporles o euros
Pabello cobert
Utilitzacions residents
Utilitzacions no residents
Utilitzacions residents amb llum
Utilitzacions no residents amb llum
Entitats esportives d’Esporles

6 euros/hora
12 euros/hora
12euros/hora
.24 euros/hora
0 euros

Pistes Poliesportives descobertes
Utilitzacions residents
Utilitzacions no residents
Utilitzacions residents amb llum
Utilitzacions no residents amb llum
Entitats Esportives d’Esporles

0 euros/hora
6 euros/hora
3 euros/hora
12 euros/hora
0 euros

Pistes de Tennis
Utilitzacions residents
Utilitzacions no residents
Utilitzacions residents amb llum
Utilitzacions no residents amb llum
Entitats Esportives d’Esporles

3 euros/hora
6euros/hora
12 euros/hora
24 euros/hora
0 euros

Camp de Futbol
Futbol:
Utilitzacions residents
Utilitzacions no residents
Utilitzacions residents amb llum
Utilitzacions no residents amb llum
Entitats Esportives d’Esporles

25 euros/hora
80 euros/hora
40 euros/hora
120 euros/hora
0 euros

Futbol-7
Utilitzacions residents
Utilitzacions no residents
Utilitzacions residents amb llum
Utilitzacions no residents amb llum
Entitats Esportives d’Esporles

20 euros/hora
60 euros/hora
30 euros/hora
90 euros/hora
0 euros

Article 4t. Obligació de pagar.
1. La obligació de pagar al preu públic regulat en aquesta ordenança neix
des de que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificades a
l’apartat 2 de l’article anterior.
2.- El pagament del preu públic s’afectuarà en el moment d’entrar al recinte de que es tracti o al sol×licitar l’alquiler dels objectes a que es refereix l’apartat 2 de l’article anterior.
Disposició Final.
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Bolletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, parmeneixent en
vigor fins 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 presentat cap
reclamació o suggerencia, s’entenen de conformitat amb el que disposa l’art.
17.3 de la Llei 39/88 reguladora les Hisendes Locals, definitivament aprovades.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes perti-
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nents de conformitat amb allò establert a l’art. 17.4 de l’esmentat texte legal.
Esporles, 15 de juliol de 2005
El batle, Miquel Ensenyat Riutort

—o—
Num. 13362
Aprovat per la Junta del Consorci Plan-D Esporles sessió extraordinària
de dia 20 d’abril de 2005, el Pressupost i la Plantilla de Personal per a 2005,
queda exposat al públic pel termini de 15 dies, d’acord amb l’article 150 de la
Llei 39/88, per a que els interessats puguin examinar-lo i presentar reclamacions
durant aquest termini.
Esporles, 19 de juliol de 2005.
El PRESIDENT DEL CONSORCI PLAN-D ESPORLES
Sr. Miquel Ensenyat Riutort.

—o—

Ajuntament de Felanitx
Num. 13220
Atès que no ha pogut tenir efecte la notificació de la resolució d’expedient
sancionador per haver infringit l’Ordenança municipal per a la inserció dels animals de companyia a la societat urbana, 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 la persona relacionada el seu contingut :
Vos notific que la batlessa d’aquesta corporació municipal, ha dictat en
aquesta data, el següent decret que transcric literalment:
‘DECRET NÚM. 944-2005
A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, dia 6 de juny de 2005, la batlessa que
subscriu, Sra. Catalina Soler Torres, en presència del secretari de la corporació,
venc a dictar la següent
RESOLUCIÓ
Aquesta Batlia mitjançant denuncies de la Policia Local efectuades el dia
11 de febrer de 2005, ha tengut coneixement que el Sr. Francisco Fernández
Pavo, amb DNI núm. 30 494 432 C, domiciliat al passeig Ernest Mestre, 23-2ºA, de Felanitx, es el titular d’un ca de raça husky siberià, i ha realitzat davant el
núm. 64 del passeig Ernest Mestre de Felanitx els següents fets:
Dia 11 de febrer, a les 16,40 hores, no prendre les mesures necessàries
perquè el ca abans citat no puguin acudir lliurement a la via o espai públic.
Dia 11 de febrer, a les 18,10 hores, passejava el ca de raça husky siberià,
pel carrer, sense fermà, intimidant greument a les persones.
Segons estableix l’art. 47 del Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i l’aplicació de la Llei 1/1992, de 8
d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà, obliga els propietaris o posseïdors d’animals de companyia a adoptar les mesures necessàries
perquè els animals no puguin accedir lliurement sense ser conduïts, a les vies i
espais públics o privats, o a les persones que hi circulen. En termes semblants
s’expressa l’art. 56 de l’Ordenança municipal per a la inserció dels animals de
companyia a la societat urbana, on s’estableix que els cans que circulin per les
vies i espais lliures públics o privats hauran d’anar subjectes mitjançant corretges o cadenes i collars i conduïts per una persona.
En la qualificació d’aquestes infraccions, s’ha d’atendre al grau de culpabilitat, l’entitat de la falta comesa, reincidència i altres circumstàncies atenuants
o agreujants que concorrin.
Per a les infraccions assenyalades, i sense perjudici del que en resulti de
la instrucció, pot correspondre les següents sancions pecuniàries:
-No prendre les mesures necessàries perquè els cans no puguin acudir lliurament a la via o espai públic: 150 euros.
-Per passejar el ca pel carrer, sense fermar intimidant greument a les persones: 150 euros.
Aquesta Batlia és l’òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment
sancionador, d’acord amb el que estableix l’art. 133 i següents de la Llei del
Procediment Administratiu.
D’acord amb l’esmentada normativa aplicable, i vist l’art. 7è del
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Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, amb el que s’aprova el
Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la potestat sancionadora,
R E S O L C:
Primer. Iniciar expedient sancionador al Sr. Francisco Fernández Pavo,
per determinar les infraccions en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, en el seu
cas, de les sancions que en Dret s’escaiguin.
Segon. Es nomena instructora d’aquest expedient a la Sra. Antònia Rigo
Mas, administrativa, adscrita a Secretaria. De conformitat amb l’establert a l’art.
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, els interessats
podran promoure la seva recusació en qualsevol moment del procediment, si
concorren les causes expressament enumerades a l’art. 28.
Tercer. Notificar aquest acord d’incoació a l’instructor de l’expedient, i
traslladar-li totes les actuacions que hi hagi al respecte.
Quart. Si l’inculpat reconeix la seva culpabilitat, en els termes establerts
en aquest document acusatori, es podrà resoldre l’expedient amb la imposició de
la sanció que s’escaigui i sense perjudici de la possible interposició dels recursos que contra dita resolució hi corresponguin.
Cinquè. El pagament voluntari per part de l’imputat, de la sanció pecuniària, en qualsevol moment anterior a la resolució, podrà implicar la resolució
del procediment, sense perjudici de la interposició de recursos.
Sisè. El procediment sancionador es desenvolupa d’acord amb el principi
d’accés permanent. Per tant, en qualsevol moment els interessats tenen dret a
conèixer l’estat de la tramitació, a accedir i obtenir còpies dels documents en ell
continguts.
Setè. Notificar aquest Decret d’incoació al denunciat amb la indicació que
durant el termini de 15 dies des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, pot
formular al·legacions a la iniciació i proposar prova, tot concretant els mitjans
de què pretengui valer-se. En el cas de no efectuar al·legacions dins el termini
establert sobre el contingut d’aquest Decret, es podrà considerar com a proposta de resolució 13, 14 i 15 del Decret 14/1994. La batlessa.- Davant meu, el
secretari.’
Felanitx, 13 de juliol de 2005
La Batlessa, Catalina Soler Torres

—o—

Ajuntament de Llucmajor
Num. 13202
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 23 de febrero de 2005, acordó ceder gratuitamente al ‘Servei Balear de la Salut’ de la
Consellería de Salut i Consum de la CAIB, una porción de terreno de 677’10
metros cuadrados en la urbanización Bahía Grande, para ampliación del Centro
de Salud Badies. Lo que se expone al público por el plazo de quince días, para
que se puedan presentar las alegaciones y reclamaciones que se estimen oportunas.
————————--------El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el pasta día 23 de febrer de
2005, va acordar cedir gratuitament al ‘Servei Balear de la Salut’ de la
Consellería de Salut i Consum de la CAIB, una porció de terreny de 677’10
metres quadrats a la urbanització Bahía Gran, per a l’ampliació del Centre de
Salut Badies. La qual cosa s’exposa al públic pel termini de quinze dies, perquè
s’hi puguin presentar les al·legacions i les reclamacions que s’estimin oportunes.
Llucmajor, 13 de juliol de 2005
El batle, Lluc Tomàs Munar
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Num. 13205
ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO
REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS BAJO CONTROL HORARIO, EN DIVERSAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE LLUCMAJOR.
1.ENTIDAD ADJUDICADORA.
Organismo: Ajuntament de Llucmajor.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Expt. Nº.: 041/2005
2.OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de regulación del estacionamiento de vehículos bajo control horario, en diversas vías del municipio de
Llucmajor.
Plazo de ejecución: 4 años

