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Ajuntament de Sineu
Num. 7204
Guillermo Fuster Alomar, Batle en funcions de l’Ajuntament de Sineu,
per la present fa saber:
Que el Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió ordinària celebrada el dia 28
de març de 2005, va acordar, per unanimitat, aprovar els projectes, expedient i
plec de condicions econòmic – administratives que ha de regir la contractació
administrativa i adjudicació mitjançant concurs obert de les obres de remodelació del Polisportiu Municipal, amb tramitació urgent, amb reducció de terminis a la meitat.
El que es fa públic per a general coneixement, assenyalant-se que l’esmentada documentació es trobarà exposada al públic a les oficines de la casa
Consistorial de Sineu, C/ Sant Francesc, 10. Sineu. 07510, per a la seva consulta i presentació de pliques per les empreses interessades durant el termini màxim
de 14 dies hàbils, comptats des de la publicació del present edicte al BOIB.
A Sineu a 20 d’abril de 2005.
EL BATLE EN FUNCIONS,
Sgt: Guillermo Fuster Alomar

—o—

Ajuntament de Maó
Num. 7245
ESTUDIO DE DETALLE ES MURTAR, Nº 75
El Pleno municipal, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2005, adoptó los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle es Murtar nº
75, del término municipal de Maó, de iniciativa privada, promovido por el Sr.
Nicolás Fernández Pons, redactado por el arquitecto Sr. Jordá García, visado
núm. 2/1609/04 de 9 de junio de 2004.
SEGUNDO: Comunicar el anterior acuerdo al Consell Insular de Menorca
en el plazo de 10 días.
TERCERO: Publicar y notificar el acuerdo de aprobación definitiva en la
forma reglamentariamente establecida.
Contra la aludida resolución se podrá interponer recurso ContenciosoAdministrativo, señalado en el artículo 46 de la Ley 29/98 de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
al de la publicación del presente acuerdo en el BOIB, salvo que se presente
recurso previo potestativo de reposición del artículo 116 de la Ley 30/92 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, en el plazo de un mes a
contar del día siguiente de la presente publicación; pudiendo, no obstante, utilizar otros recursos si se considera procedente.
Maó, a 31 de marzo de 2005
LA TENIENTA DE ALCALDE DE CIUDAD
Y MEDIO AMBIENTE,
MARGARITA PETRUS MELIÁ
-----------------ESTUDI DE DETALL ES MURTAR, NÚM. 75
El Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el dia 10 de març de 2005, va
adoptar els següents acords:
PRIMER: Aprovar definitivament l’Estudi de detall es Murtar, 75, del
terme municipal de Maó, d’iniciativa privada, promogut pel Sr. Nicolás
Fernández Pons, redactat per l’arquitecte Sr. Jordá García, visat núm. 2/1609/04,
de 9 de juny del 2004.
SEGON: Comunicar l’anterior acord al Consell Insular de Menorca en el
termini de 10 dies.
TERCER: Publicar i notificar l’acord d’aprovació definitiva en la forma
reglamentàriament establerta.
Contra l’al·ludida resolució es podrà interposar el recurs contenciós administratiu assenyalat en l’article 46 de la Llei 29/98, de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a partir del dia següent al de la
publicació del present acord en el BOIB, llevat que es presenti el recurs previ
potestatiu de reposició de l’article 116 de la Llei 30/92, del règim jurídic de les
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administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/99, en el termini d’un mes a comptar del dia següent de la present
publicació; es podran, no obstant, utilitzar altres recursos, si es considera procedent.
Maó, 31 de març de 2005
LA TINENTA D’ALCALDE DE CIUTAT
I MEDI AMBIENT
MARGARITA PETRUS MELIÁ

—o—

Ajuntament d'Alaior
Num. 7191
Havent-se detectat errades en la publicació de l’edicte número 5652 del
BOIB 55 de data 9 d’abril de 2005, relatiu al projecte d’urbanització del sector
Np. 1-2 denominat ‘ampliació del polígon industrial La Trotxa’, s’ha de substituir pel següent edicte:
‘Feim públic que l’Ajuntament d’Alaior per Junta de Govern en sessió
extraordinària celebrada el dia 10 de març de 2005, va aprovar inicialment el
projecte d’urbanització del sector Np. 1-2 denominat ‘Ampliació del Polígon
Industrial La Trotxa’ el promotor del qual és la Junta de Compensació del sector NP 1-2, la qual cosa s’exposa a informació pública per el termini de 15 dies
des de la publicació d’aquest Edicte al BOIB, perquè les persones interessades
puguin presentar al·legacions o suggeriments.’
El batle
Pau Morlà Florit
Alaior, 18 d’abril de 2005

—o—

Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Num. 7192
El dia 04.04.05, ha quedat definitivament aprovada la modificació de
L’ordenança municipal reguladora de la Venda Ambulant en el terme municipal
de Ciutadella de Menorca, aprovada inicialment per l’Ajuntament ple en sessió
ordinària celebrada el dia 13 de gener de 2005, essent les modificacions les
següents:
Modificar l’apartat tercer de l’article 15 el qual queda redactat de la
següent manera:
‘Article 15
Les persones que estiguin a càrrec de la venda hauran de tenir, en lloc ben
visible, el carnet que les acrediti com a autoritzades per vendre per l’Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, amb la seva fotografia, activitat de la parada i lletra
i número de parcel·la. Les autoritzacions es concediran pel termini d’un any
màxim, excepte que el mercat tengui una durada inferior d’activitat, que quedarà automàticament sense efecte en acabar aquest.
Els titulars han d’estar sempre present en el seu lloc. En cas d’absentar-se,
l’autoritat municipal en podrà exigir la justificació.
Es produirà la caducitat de les llicències quan:
Els titulars de parades hagin faltat sense justificar més de 25 vegades a
l’any. Aquestes absències inclouen vacances i demés necessitats personals o
professionals, sense que aquestes 25 faltes s’hagin de justificar. En cas d’absència per malaltia es podrà justificar amb el ‘parte’ de baixa expedit per un metge
de la Seguretat Social. La caducitat per absències no justificades serà apreciada
i declarada d’ofici per l’Ajuntament en acabar cada any i sancionable d’acord
amb el previst en el règim sancionador de la present ordenança.
Anualment es produirà la caducitat automàtica de totes les llicències a 31
de desembre de cada any.
Serà determinant per renovar la llicència estar al corrent dels dèbits municipals per a aquest concepte i no trobar-se incurs en expedient disciplinari en la
matèria.
L’Ajuntament crearà un arxiu amb les matrius dels carnets i les fotocòpies
dels DNI per al control i la comprovació dels titulars de les parades.
Incloure un nou apartat en l’article 25 del capítol Vè de l’ordenança municipal en consonància amb la modificació de l’article 15, el qual queda amb el
següent contingut:
Article 25
Es consideren faltes MOLT GREUS, que seran sancionades amb multes
de 301 a 600 euros i amb possibilitat de revocació de l’autorització les següents:
la reincidència en la comissió de faltes greus
la instal·lació sense autorització municipal
la resistència, coacció o amenaça al personal municipal o al públic en el
compliment de les seves funcions de vigilància del mercat

BOIB

28-04-2005

Num. 65

l’absència no justificada en 26 o més vegades anuals al lloc de venda per
part del titular. Aquesta infracció donarà lloc a més de les sancions a dalt indicades, a la no renovació del permís.
Qualsevol altre incompliment de l’ordenança amb aquest caràcter.
Com a mesura cautelar que no té caràcter de sanció, en les situacions de
falta molt greu podrà procedir a retirar els productes.
Les presents modificacions s’aplicaran a partir de la publicació del present
edicte i romandrà en vigor mentre el Ple de l’Ajuntament no acordi la seva
modificació o derogació.
Tot el que es publica de conformitat amb el disposat a l’article 17.4 de la
Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals.
Ciutadella de Menorca, a 4 d’abril de 2005.
L’Alcalde, Llorenç Brondo Jover.
---------------------------El día 04.04.05, ha quedado definitivamente aprobada la modificación de
la ordenanza municipal reguladora de la Venta Ambulante en el término municipal de Ciutadella de Menorca, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 13 de Enero de 2005, siendo las modificaciones las siguientes:
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Num. 7252
La Junta de Govern en sessió ordinària de dia 13.04.05 va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment el canvi de sistema d’actuació del sector B-9 (ampliació
del polígon industrial), passant de cooperació a compensació.
S’exposa al públic l’expedient corresponent, per tal que en el període de
20 dies, comptat a partir del següent al de la publicació d’aquest edicte en el
BOIB, es puguin presentar les al·legacions que s’estimin pertinents
Ciutadella de Menorca, 13 d’abril de 2005
L’alcalde, Sgt. Llorenç Brondo Jover.
______________________
La Junta de Gobierno en sesión ordinaria de día 13.04.05 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el cambio de sistema de actuación del sector B-9
(ampliación del polígono industrial), pasando de cooperación a compensación.
Se expone al público el expediente correspondiente, para que en el plazo
de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en
el BOIB, se puedan presentar las alegaciones que se crean oportunas.
Ciutadella de Menorca a 13 de abril de 2005
El Alcalde, Fdo. Llorenç Brondo Jover

—o—
Modificar el apartado tercero del artículo 15 quedando redactado de la
siguiente manera:
‘Artículo 15
Las personas que estén a cargo de la venta habrán de tener, en lugar bien
visible, el carnet que les acredite como autorizadas para vender por el
Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, con su fotografía, actividad de la parada y letra y número de parcela. Las autorizaciones se concederán por el plazo de
un año máximo, excepto que el mercado tenga una duración inferior de actividad, que quedará automáticamente sin efecto al acabar éste.
Los titulares han de estar siempre presentes en su sitio. En caso de ausentarse, la autoridad municipal podrá exigir la justificación.
Se producirá la caducidad de las licencias cuando:
Los titulares de paradas hayan faltado sin justificar más de 25 veces al
año. Estas ausencias incluyen vacaciones y demás necesidades personales o profesionales, sin que estas 25 faltas se tengan que justificar. En caso de ausencia
por enfermedad se podrá justificar con el ‘parte’ de baja expedido por un médico de la Seguridad Social. La caducidad por ausencias no justificadas será apreciada y declarada de oficio por el Ayuntamiento al acabar cada año y sancionable de acuerdo con lo previsto en el régimen sancionador de la presente ordenanza.
Anualmente se producirá la caducidad automática de todas las licencias a
31 de diciembre de cada año.
Será determinante para renovar la licencia estar al corriente de los débitos
municipales por este concepto y no hallarse incurso en expediente disciplinario
en la materia.
El Ayuntamiento creará un archivo con las matrices de los carnets y las
fotocopias de los DNI para el control y la comprobación de los titulares de las
paradas.
Incluir un nuevo apartado en el artículo 25 del capítulo V de la ordenanza municipal en consonancia con la modificación del artículo 15, el cual queda
con el siguiente contenido:
Artículo 25
Se considerarán faltas MUY GRAVES, que serán sancionadas con multas
de 301 a 600 eros y con posibilidad de revocación de la autorización las siguientes:
la reincidencia en la comisión de faltas graves
la instalación sin autorización municipal
la resistencia, coacción o amenaza al personal municipal o al público en
el cumplimento de sus funciones de vigilancia del mercado
la ausencia no justificada en 26 o más veces anuales al lugar de venta por
parte del titular. Esta infracción dará lugar además de las sanciones más arriba
indicadas, a la no renovación del permiso.
Cualquier otro incumplimiento de la ordenanza con este carácter.
Como medida cautelar que no tiene carácter de sanción, en las situaciones
de falta muy grave podrá procederse a la retirada de los productos.
Las presentes modificaciones se aplicarán a partir de la publicación del
presente edicto y estarán en vigor mientras el Pleno del Ayuntamiento no acuerde su modificación o derogación.
Todo lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4
de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.
Ciutadella de Menorca, a 4 de Abril de 2005.
El Alcalde, Llorenzo Brondo Jover

—o—

Ajuntament de Sant Lluís
Num. 7206
S’ha intentat dur a terme les notificacions per correu certificat amb acusament de rebut i no s’ha pogut fer a causa que s’ignora el domicili o no s’hi ha
trobat els interessats que es relaciones.
Per aquest motiu, i en compliment del que estableix l’article 59.4 de la
Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú –BOE de 27 de novembre- es procedeix a
la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de la present proposta de
resolució.
En compliment del que disposa l’art. 13.2 del Reglament de procediment
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
vial(BOE de 21.04.94) l’instructor de l’expedient sancionador per infracció de
trànsit vial que sa indica, i basant-se en els fonaments que de manera específica
i succinta han estat explicades a l’esmentat expedient, proposa la imposició
d’una multa en la quantia especificada. D’acord amb l’art.21 del Reial Decret
320/1994, es procedirà de la següent manera:
A).CONFORMITAT AMB LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
L’import de la multa fixada es farà efectiu durant el període de Quinze
dies, contats a partir del següent a la recepció de la present notificació, amb una
reducció del 30% d’acord amb l’article 67.1 de la llei 19/2001 de 19 de desembre utilitzant qualsevol d’aquests mitjans:
1.-En metàl·lic o mitjançant xec o taló de compte corrent, acompanyant la
present notificació, al servei de Recaptació municipal (Pla de sa Creu s/n, Sant
lluís)
2.-Gir postal, dirigit al Servei de Recaptació de l’Ajuntament de Sant
Lluís, consignant-hi el número d’expedient i la matrícula del vehicle.
3.-Ingrés bancari a Sa Nostra (c/c 2051.0056.56. 1010840379 consigna-hi
el número d’expedient i matrícula )
Si feis efectiu l’import de la multa abans de 15 dies a patir del dia següent
a la publicació, se us concedirà el benefici del 30% de reducció de la multa, d’acord amb l’article 67.1 de la Llei 19/2001 de 19 de desembre, i se us aplicarà
l’import que figura a ‘Quantia Reduïda’.
B) DISCONFORMITAT AMB LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
A la proposta de resolució hi podreu formular quantes al·legacions considereu oportunes, en el termini de 15 dies comptats a partir del següent al de la
recepció de la present notificació., que es podrà presentar al Registre General
d’aquest Ajuntament(Pla de sa Creu s/n, Sant Lluís).Durant el mateix termini i
directament o per mitjà de representant que reuneixi el requisits exigits a l’art.
32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE DE 27.11.92) podrà examinar
l’indicat expedient que es troba a la vostra disposició al Servei de Recaptació
Municipal (Pla de sa Creu s/n Sant Lluís). El que us comunic per al vostre coneixement i als efectes pertinents.
El batlle de Sant Lluís
Llorenç Carretero Tudurí
Sant Lluís a 18 de abril 2005
(VER ANEXO VERSIÓN EN CASTELLANO)
---------------------Intentada sin efecto las notificaciones por correo certificado con acuse de

