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- Grup G, 1 categoria D).
8.- Presentació d’ofertes: Durant 26 dies naturals a partir del dia següent de
la publicació d’aquest anunci, fins a les 14 hores del darrer dia.
- Documentació a presentar: la que s’estableix al Plec de clàusules
administratives particulars.
- Lloc de presentació: Ajuntament de Ciutadella, plaça des Born, s/n
Ciutadella. Registre d’entrada.
9.- Obertura d’ofertes: A les 12 hores del dia següent del darrer per presentar
instàncies a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Ciutadella es qualificarà la
documentació. La proposició econòmica s’obrirà en el mateix dia i lloc a les 12’30
hores, en acte públic.
10.- Despeses.- Correrà a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses
d’anuncis d’aquesta licitació.
11.- Mesa de contractació: Els membres assignats a la Resolució corresponent.
Ciutadella de Menorca, 12 de desembre de 2002
L’alcalde,
Sgt. Pau Lluch Mesquida.
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dice «Transcurrido cualquiera de los dos plazos, (para iniciar las obras y
acabarlas), el Ayuntamiento iniciará el expediente de caducidad de la licencia
otorgada». En el caso que nos ocupa el plazo máximo de terminación de las obras
era Diciembre de 1.990.
Por tanto, estos SS.TT. entienden que han transcurrido los plazos mencionados y en cumplimiento del aparatado 2 del art. 8 de la señalada Ley 10/1990,
procede: La Incoación de Expediente de Caducidad de la Licencia de Obra Mayor
3/88.»
En uso de las facultades que legalmente me vienen conferidas, y en concreto
el artº. 8.2 y 8.3 de la Ley 10/90 de 23 de octubre de Disciplina Urbanística de la
CAIB, por medio de la presente vengo en incoar expediente de caducidad de la
licencia nº 3/88, dando audiencia a los interesados para que en el plazo de diez
días puedan presentar las alegaciones y justificaciones que se estimen pertinentes».
Lo que se notifica a los oportunos efectos, significando que a partir de su
publicación en el BOIB, dispone de Diez Días para presentar las alegaciones y
justificaciones que se estimen pertinentes.
El Alcalde, P.D. El Delegado de Urbanismo, Fdo. Juan Boned Roig.

— o —-

— o —-

Ajuntament de Ferreries

Ajuntament de Sant Josep

Núm. 25834
Feim públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data
28.11.2002, va APROVAR INICIALMENT la liquidació de les quotes provisionals
de cooperació per a la urbanització de l’àmbit d’ampliació del POIFE (que
inclouen reparcel·lació i urbanització), tal i com consten a l’expedient; així com
les normes que regiran el projecte de cooperació, les quals es sotmeten a
informació pública durant el termini de quinze dies (15) a contar des de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci, per a que les persones interessades puguin
presentar les al·legacions que creguin adients.

Núm. 25748
Durant el període d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions
contra l’acord provisional sobre la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per llicències d’autotaxis i altres vehicles de lloguer amb conductor,
publicat al BOIB núm.133, del dia 5 de novembre de 2002. D’acord amb l’article
173 de la Llei reguladora de les hisendes locals, es dóna per aprovada definitivament,
i es publica a continuació el text íntegre d’aquesta Ordenança:

L’ALCALDE
Román Sintes Serra
Ferreries, 11 de desembre de 2002
Caterina Barceló Martí
Ferreries, 11 de desembre de 2002
— o —-

Ajuntament d’Eivissa
Núm. 25836
Intentada notificación a D. Mariano Roig Sala, en repr. De Consba S.L., de
conformidad con lo dispuesto en el artº 59.4 de la Ley 30/02 de R.J.A.P. y P.A.C.,
adjunto se remite notificación relativa a la incoación de expediente de caducidad
de la licencia de obra mayor 3/88:
Providencia.- Recibido informe nº 925/02 emitido por los Servicios Técnicos Municipales del tenor literal siguiente:
«Asunto: Incoación de Expediente de Caducidad de Licencia de Obra
Mayor 3/88 para la construcción de un edificio en planta sótano, baja y plantas
pisos 1º y 2º, situado en la C/. Joan Xico nº 16, cuyo promotor es Consba S.L.,
representado por D. Mariano Roig Sala.
Informe
Examinado el expediente, con licencia de obras nº 3/88, se comprueba lo
siguiente:
- La licencia de obras fue concedida por Decreto de Alcaldía de fecha
27.01.88, con un plazo de ejecución de 24 meses, mediante la presentación el
11.06.87 del proyecto básico visado nº 3/546/87 y el 2.12.87 el de ejecución
visado 3/546/87 con una prórroga de seis meses concedida de fecha 29.06.90.
- El informe de fecha 20.01.88 de los SS.TT. de este Ayuntamiento
indicaban que el expediente fue aprobado por la C.P.H.A. de fecha 27.10.87 con
la cláusulas siguientes: «2ª - Dar cuenta con la debida antelación, del inicio de las
obras al Museo Arqueológico para su previa inspección arqueológica y 3ª - Hacer
las cesiones que legalmente correspondan».
- Desde la concesión de la licencia en Octubre de 1.994 este Ayuntamiento
lleva adelante una modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación, una Norma Complementaria de Capacidades de Población y una
Suspensión de Licencias acordad por el Pleno del 13.07.01 de este Ayuntamiento, todas ellas afectando al proyecto que mereció la licencia 3/88.
- Se ha comprobado el 10.05.89 y se paralizaron en agosto de 1.989, y en
la actualidad no hay ninguna actividad de construcción.
Conclusiones
La Ley 10/1990 de Disciplina Urbanística de 23 de Octubre, en su art. 8.2

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS I DE LA RESTA DE VEHICLES DE LLOGUER
AMB CONDUCTOR.
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
L’Ajuntament de Sant Josep, de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 de la Llei 39/98, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
i fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i
art.106 de la Llei 7/85 , de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix la “taxa per llicències d’autotaxis i de la resta de vehicles de lloguer amb
conductor”, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen a allò previst a l’art.58 de l’esmentada Llei 39/88.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la
realització de les activitats que, en relació amb les llicències d’autotaxis i altres
vehicles de lloguer amb conductor a què es refereix el Reglament aprovat pel Reial
decret 763/1979, de 16 de març, s’assenyalen a continuació:
a)
Autorització per a la transmissió de llicències, quan sigui precedent
el seu atorgament, d’acord amb la legislació vigent.
b)
Autorització per a la substitució dels vehicles afectats a les
llicències ja sigui aquest canvi de tipus voluntari o per imposició.
c)
Expedició del permís local de conductor.
Article 3r.- Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius
contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats següents a què es
refereix l’article 33 de la Llei general tributària, següents:
1.- La persona o entitat a favor de la qual s’autoritza la transmissió de
l’esmentada llicència.
2.- El titular de la llicència, el vehicle del qual sigui substituït.
3.- La persona a favor de la qual s’expedeixi el permís local de conductor.
Article 4t.- Responsables.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39
de la Llei general tributària.
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2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
sindicats, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i d’acord amb el que assenyala l’article 40 de la Llei general
tributària.
Article 5è.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa segons la naturalesa
del servei o activitat, d’acord amb la següent tarifa:
Epígraf primer: Autorització per a la transmissió de llicències.
a)

Transmissió classe B:

a.1. A favor del cònjuge o parent de primer grau: 150,00 Eur.
a.2. Transmissió a favor de persones no incloses en l’apartat anterior:
1.803,00 Eur.
Epígraf segon: Substitució de vehicles.
a)

De llicències classe B: 150, 00 Eur.

Epígraf tercer : Expedició del permís local de conductor 25,00 Eur.
Article 6è.- Exempcions i bonificacions.
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament d’aquesta taxa.
Article 7è.- Meritació.
1.- Es meritarà la taxa i neix l’obligació de contribuir, en els casos que
assenyalen les lletres a),b) i c) de l’article 2: en la data que aquest Ajuntament
autoritzi la transmissió
corresponent de la llicència; en la data que autoritzi la substitució del
vehicle, i/o en la data que expedeixi el permís local de conductor.
Article 8è.- Declaracions d’ingrés.
1.- La realització de les activitats i la prestació dels serveis subjectes a
aquesta taxa es duran a terme a petició dels interessats.
2.- Totes les quotes seran objecte de liquidació per ingrés directe, una
vegada concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i realitzats els
serveis sol.licitats, procediran a fer-ne el pagament els contribuents en el termini
establert d’acord amb el Reglament general de recaptació.
Article 9è.- Infracciones i sancions.
En tot allò relacionat amb la qualificació d’infraccions tributàries, així com
de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’estarà segons el que disposen
els articles 77 i següents de la Llei general tributària.
Disposició final.- La present modificació de l’ordenança fiscal, entrarà en
vigor el dia següent al de la seva publicació en el BOIB, i continuarà en vigor fins
que no es modifiqui o derogui expressament.
Sant Josep de sa Talaia, 12 de desembre de 2002.
L’ALCALDE,
Sgt.Josep Serra Escandell.
— o —Núm. 25837
EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
SOBRE PROCEDIMENT EXECUTIU DE CONSTRENYIMENT
ADMINISTRATIU CONTRA ELS DEUTORS QUE S’ESMENTEN
CAROLINA LEON SANCHEZ, cap del Servei de Recaptació de
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
FAIG SABER:Que no havent estat possible practicar notificació als
deutors que a continuació es detallen, per resultar desconeguts en el domicili
fiscal que consta en les actuacions (o per haver-se absentat de l’esmentat domicili
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i ignorar-se el seu parador actual, havent-se intentat per dues vegades), d’acord
amb el que disposa l’article 105 de la Llei 230/1963, general tributària, de 28 de
desembre, en la seva nova redacció donada per la Llei 66/1997, de 30 de
desembre, mitjanÇant el present anunci se’ls cita perquè compareguin per si
mateixos o per mitjà d’un representant en el lloc i durant el termini que a
continuació s’indica, per tal que els siguin notificades les actuacions portades a
terme en el procediment que afecti a cada un.
PROCEDIMENT:Procediment executiu de constrenyiment administratiu.
ACTUACIO QUE ES NOTIFICA:Provisió de constrenyiment i requeriment
de pagament de dèbits perseguits.
LLOC I TERMINI DE COMPAREIXENÇA:Els deutors o els seus
representants hauran de comparèixer per ser notificats en l’oficina de Recaptació,
situada al carrer de Pere Escanellas, número 33 de Sant Josep de sa Talaia, en el
termini de deu dies comptats a partir del seguent a la publicació d’aquest anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, advertint-los que si no compareixen en
l’esmentat termini, la notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals,
des del dia seguent al seu venciment.
Havent finalitzat el venciment del termini per a l’ingrés en període
voluntari del deute perseguit contra cada un dels deutors interessats, als quals
afecta aquest anunci i que a continuació s’expressen, sense que s’hagi efectuat
el pagament del deute, en compliment del que disposa l’article 105 del Reglament
general de recaptació, aprovat per Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre
(BOE 03/01/91), fou dictat pel tresorer el títol executiu «provisió de
constrenyiment» a l’efecte de despatxar l’execució contra cada un d’ells, d’acord
amb l’article 127 de la Llei 230/1963, general tributària, en la seva redacció
donada per la Llei 25/1995, de 20 de juliol, del tenor literal que igualment
s’indica.
TERMINIS D’INGRÉS.Art. 108 del RGR.
a) Si el dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer
està comprès entre els dies 1 i 15 del mes, el termini d’ingrés serà fins al dia 20
de l’esmentat mes o de l’immediat hàbil posterior.
b) Si el dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer
està comprès entre els dies 16 i darrer del mes, el termini d’ingrés serà fins al dia
5 del mes seguent, o immediat hàbil posterior.
LLOC I FORMA DE PAGAMENT.
En aquestes oficines de Recaptació, situades al carrer de Pere Escanellas
33 de Sant Josep de sa Talaia en horari de 9.00 a 13.30 hores, tots els dies
laborables excepte els dissabtes.
ADVERTIMENT.
1.En cas de no efectuar l’ingrés en el termini indicat, es procedirà sense més
ni més a l’embargament dels seus béns o a l’execució de les garanties existents,
d’acord amb el que determinen els articles 98.2 i 111 del Reglament general de
recaptació.
2.Des del dia següent al del venciment del termini per a ingrés en període
voluntari del deute i fins a la data del seu ingrés, seran liquidats els interessos de
demora corresponents al principal del deute i repercutides les costes del
procediment.
RECURSOS
Contra la procedència de la via de constrenyiment, que no posa fi a la via
administrativa, podrà interposar RECURS DE REPOSICIO davant el tresorer en
el terminid’un mes que s’ha de comptar des del dia següent al de la seva
notificació, d’acord amb el que estableix l’article 14.2 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podrà
interposar-se recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciososadministratius d’aquesta província, en el termini de dos mesos comptats des del
dia següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició, si és
exprés,i si no fos exprés, sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi
d’entendre desestimat el referit recurs de reposició de forma presumpta.
Això no obstant, podrà interposar qualsevol altre recurs que consideri
convenient.
SUSPENSIO DEL PROCEDIMENT
La interposició de qualsevol recurs no paralitza la tramitació del procediment,
que només podrà suspendre’s en els casos i condicions prevists en l’article 101
del Reglament general de recaptació.
MOTIUS D’OPOSICIO
Només són admissibles els motius valorats en l’article 138 de la Llei
general tributària, modificat per la Llei 25/1995, de 20 de juliol, i 99 del
Reglament general de recaptació:
a) Prescripció.
b) Anul.lació, suspensió o falta de notificació reglamentària de la liquidació.

