190

BOIB

Num. 112

Num. 17123
ELEVACIÓ AUTOMÀTICA A DEFINITIUS DE L’ACORD PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Primer. Passat el termini d’exposició pública dels acords adoptats pel Ple
de l’Ajuntament de Muro de data 17 de maig de 2010 d’aprovació provisional
de modificació de l’Ordenança fiscal per la prestació del servei de subministrament
d’aigua potable, i no havent-se presentat reclamacions, s’eleven a definitius
els esmentats acords conforme el que disposa l’article 17.3 del RDLeg
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de
les Hisendes Locals, sobre elaboració, publicació i publicitat de les ordenances
fiscals.
Segon. El text modificat de l’Ordenança Fiscal corresponent es publicarà
al
BOIB, conforme l’establert a l’article 17.4 del RDLeg 2/2004.
Tercer. Contra el present acord definitiu d’aprovació de la modificació de
l’Ordenaça Fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu
davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir
del dia
següent al de la publicació del present anunci en el BOIB.
Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixada a les tarifes contingudes a l’apartat següent.
Les tarifes de la taxa seran les següents:
CONCEPTE

IMPORT
Euros

1. QUOTA DE CONSUM PER M3
1.1 Inferior o igual a 60m3
1.2 Entre 61 i 240 m3
1.3 Superior o igual a 241 m3
2. QUOTA DE SERVEI. PER TRIMESTRE
2.1 Comptador fins 13 mm
2.2 Comptador superior a 13 mm
3. LLOGUER DE COMPTADORS
3.1 Comptador fins 13 mm
3.2 Comptador superior a 13 mm

0,98
2,26
3,97
12,39
20,12
1,80
5,40

Muro, 19 de juliol de 2010
El batle
Martí Fornés Carbonell

—o—

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Num. 16585
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria
c) Número d’expedient: 19/2010
2. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: obres
b) Descripció de l’objecte: Centre de Dia de Son Carrió 2a fase.
c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
BOIB núm.16 de 2 de febrer de 2010
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: Negociat amb publicitat
4. Pressupost base de licitació o cànon d’explotació. Import Total:
250.000 euros, IVA inclòs.
Adjudicació:

29-07-2010
a) Data: 1 de juliol de 2010
b) Contractista: Ca meva Ca teva SL
c) Import d’adjudicació:214.292,55 euros, IVA inclòs
Sant Llorenç des Cardassar, 13 de juliol de 2010
El batle, Mateu Puigròs Sureda.
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Ajuntament de Santa Margalida
Num. 16584
Per la present vos comunic que l’Instructor de l’expedient d’infracció
núm. 1/2010 el Sr. Bernat Amengual Mulet, en data 17 de juny de 2010, ha proposat la següent resolució que sustitueix a l’ anterior proposta per error material:
‘PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A L’EXPEDIENT DE DISCIPLINA
URBANÍSTICA
1/2010
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: que formula el Sr. Bernat Amengual
Mulet, instructor de l’expedient sancionador es segueix contra el Sr. Joan
Frontera Morey de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 39 de la Llei
10/1990 de Disciplina Urbanística de la CAIB.
RESULTANT: Que per resolució de batlia de data 2 de febrer de 2010 es
va disposar la incoació d’expedient sancionador al Sr. Joan Frontera Morey
(promotor) per obres sense llicència municipal consistents en realitzar una edificació de 20m2 destinada a magatzem i una altre d’uns 70 m2 amb us d’habitatge sense la preceptiva llicència municipal a la parcel·la 62 del polígon 12 de
Santa Margalida
Atès que en data 19 d’abril de 2010 i amb registre d’entrada 2362, els Sr.
Frontera Morey va presentar al·legacions que foren informades pels serveis tècnics de l’Ajuntament en data 26 de maig de 2010 i pel TAG d’urbanisme en data
31 de maig de 2010 el sentit de estimar-les parcialment fixant una valoració
definitiva a efectes de calcular la Sanció a imposar de 27.657’41 Euros.
RESULTANT: Que de les actes d’inspecció, informes municipals i la resta
de documentació obrant a l’expedient es desprèn que les obres sense llicència
no han estat legalitzades.
CONSIDERANT: Que les esmentades actuacions són constitutives d’una
infracció urbanística de l’art. 27 de la Llei 10/1990 de disciplina urbanística de
la CAIB que, de conformitat amb el que disposa l’art. 28 de la mateixa Llei té
la qualificació de greu.
CONSIDERANT: Que no s’aprecia la concurrència de cap circumstància
modificativa de la responsabilitat contreta pels esmentats fets, de conformitat
amb el que disposa l’art. 45 de la Llei 10/1990 de disciplina urbanística, cal sancionar al promotor amb una multa del 50% del valor de les obres, això és la
quantitat de TRETZE MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS D’EURO (13.828’70 Euros).
CONSIDERANT: Els articles citats i els que siguin de general aplicació,
l’instructor formula la següent proposta de sanció i,
PROPOSA A LA BATLIA
‘PRIMER.- ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades pel Sr.
Frontera Morey19 d’abril de 2010 i amb registre d’entrada 2362.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. Juan Frontera Morey, en qualitat de promotor
i com a responsable d’una infracció urbanística de l’art. 27 de la Llei 10/1990
de disciplina urbanística, qualificada com a greu per l’art. 28.2 del mateix text
legal, consistents en realitzar una edificació de 20 m2 destinada a magatzem i
una altre d’ uns 70 m2 que no han estat legalitzades, una multa del 50% del valor
de les obres executades, per l’import de TRETZE MIL VUIT-CENTS VINT-IVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS D’EURO (13.828’70 Euros).
Amb caràcter previ a la resolució:
CONCEDIR.- A Joan Frontera Morey un termini improrrogable de 15
dies perquè formulin totes les al·legacions que considerin oportunes a la proposta de sanció com a la proposta de demolició.’
Per la qual cosa se notifica la present per efectes oportuns.

