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Recursos:
Contra aquest acte que posa fi a la via administrativa els interessats
podran interposar recurs de reposició (amb caràcter potestatiu) o impugnar-lo
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa (art.109 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre).
Si s’opta per la interposició del recurs de reposició, es farà davant l’òrgan
municipal que va dictar l’acte i en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a aquell en què en tengui lloc la notificació, havent de tenir en compte que
la interposició impedirà, fins a la seua resolució expressa o desestimació presumpta, la utilització de la via contenciosa administrativa. El recurs haurà de
resoldre’s i notificar-se en el termini d’un mes, entenent-se desestimat i quedant
expedida la via contenciosa administrativa en cas contrari. En el cas que es vulgui interposar recurs contenciós administratiu directament es farà davant el
Jutjat del Contenciós Administratiu corresponent, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà a aquell que es publiqui aquesta convocatòria en el
BOIB. Tot això sense perjudici que els interessats podran exercitar qualsevol
altra acció o recurs que estimi convenient en defensa dels seus drets.
Eivissa, 8 d’abril de 2008
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete, Regidor de Benestar Social

—o—

Ajuntament de Sant Josep
Num. 6154
NOMENAMENT ALCALDESSA ACCIDENTAL
Atès que he d’absentar-me del municipi de Sant Josep de sa Talaia des del
dia 8 d’ abril de 2008 fins al dia 11 del mateix mes, per tal d’assistir convidat
pel ‘Club Mediterraneo de Prensa de Tetuán’ a unes conferències que es portaran a terme els propers dies 9, 10 i 11 d’abril de 2008 a Tetuan, de conformitat
amb l’article 47 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, RESOLC:
Que durant els dies 8 d’abril de 2008 fins a l’11 del mateix mes, ambdós
inclosos em substitueixi en totes les meves funcions la primera tinent d’alcalde, Sra. M. ÁNGELES MOSTAZO CAMACHO.
Així ho dispòs, que es notifiqui a la Sra. M. Ángeles Mostazo Camacho,
que se’n doni compte en el proper ple a celebrar i es publiqui al BOIB sense perjudici de la seva efectivitat a partir del període abans esmentat.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Josep Marí Ribas.
Sant Josep de sa Talaia, 7 d’abril de 2008. = Signat: L’Alcalde, Josep Marí
Ribas.= Davant meu, La Secretària, Maria Domingo García.’
La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement
Sant Josep de sa Talaia, 7 d’abril de 2008.
L’ALCALDE, Josep Marí Ribas

—o—
Num. 7026
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària feta el dia 7 de novembre
de 2007, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, la qual, una vegada finalitzat el termini d’exposició pública sense
haver-se presentat cap reclamació, d’acord amb l’art. 49 de la LRBRL, es dóna
per aprovada definitivament i es publica a continuació el seu text íntegre:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC PER TAULES I CADIRES
AMB FINALITAT LUCRATIVA.
Art.1r.- Fonament i naturalesa.
L’Ajuntament de Sant Josep, de conformitat amb el que disposen els arti-

24-04-2008

cles 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 l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i
cadires amb finalitat lucrativa’, 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.
Art. 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa, el aprofitament especial que te lloc
per l’utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb taules i
cadires (Hosteleres o Comercials) i d’altres elements analegs amb finalitat
lucrativa.
Art.3.- Subjecte passiu.
1.- Tendran la condició de subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte
de contribuients, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’art.33 de la Llei general tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències
per disfrutar de l’aprofitament especial, o els qui es beneficiin de l’aprofitament,
si aquet es va disfrutar sense l’oportuna autorització.
Art.4t. Responsables.
1.- En seran responsables tributaris les persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei General Tributària.
Art. 5è. Beneficis Fiscals
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries
assenyalades a la Tarifa d’aquesta Taxa.
Art. 6è.Quota tributària.
1.- Les tarifes d’aquet preu públic serà la següent:
* Per metre quadrat o fracció ...........................60 €/any
2.- Als efectes prevists per a l’aplicació de l’apartat 1, es tendrà en compte el següent:
a) Si el número de metres quadrats de l’aprofitament no fos sencer s’arrodonirà per excés per tal d’obtindre la superfície ocupada.
b) Els aprofitaments seran anuals
Art.7è.- Normes de Gestió.
1.- Les quantitats exigibles d’acord a les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pel període de temps
assenyalat.
2.- Les persones o entitats interesades en la concessió d’aprofitaments
regulats en aquesta Ordenanza hauran de sol·licitar prèviament la corresponent
llicència, realitzar el dipòsit previ a que es refereix l’article següent i formular
declaració en la que consti la superfície de l’aprofitament, acompanyat d’un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del
Municipi.
3.- Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran les declaracions
formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions, cas de no trobar-se
diferències les peticions de Llicències; si es donassin diferències es notificaran
les mateixes als interessats, i es giraran, en el se cas, les liquidacions complementàries que procedeixin, concedint-se les autoritzacions una vegada subsanades les diferències pels interessats, i en el seu cas, realitzats els ingresos complementaris que procedeixin.
4.- En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució de l’import ingressat.
5.- No es permetrà l’ocupació de la via pública fins que s’hagi obtingut la
corresponent Llicència.
6.- Una vegada concedida la llicència s’entendrà prorrogada mentre
expressament no s’acordi el contrari.
7.- La presentació de la baixa surtirà efectes a partir del dia primer del
perìode natural de temps següent assenyalat a la tarifa. La no presentació de la
baixa determinarà l’obligació d’abonar el preu públic.
Art. 8è.- Declaració i Ingrés.
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació el primer exercici, passant
a formar part del padró municipal a partir de l’exercici següent
Art.9è.- Infraccions i sancions.
En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i
també a la determinació de les sancions que per aquestes corresponguin en cada
cas, s’acturarà d’acord amb allò que disposen els articles 77 i següents de la Llei
general tributària, conforme al que ordena l’article 11 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals.
.-Disposició final.
La present Ordenança fiscal comencarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2008, i continuarà en vigor fins que es modifiqui o derogui expressament.
Sant Josep de sa Talaia, 21 d’abril de 2008
L’ALCALDE
Sign: Josep Marí Ribas
———————————————————
El pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el dia 7 de
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noviembre de 2007, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa para la utilización de la Piscina Municipal, la cual, una vez
finalizado el plazo de exposición pública sin haberse presentado ninguna reclamación, de acuerdo con el artículo 49 de la LRBRL, se da por aprobada definitivamente y se publica a continuación su texto íntegro:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA LA
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO PARA MESAS I SILLAS
CON FINALIDAD LUCRATIVA.
Art.1. Fundamentos y naturaleza.
El Ayuntamiento de Sant Josep, de conformidad con lo que disponen los
artículos 15 a 19 de la Ley 39/98 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, y haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución, y artículo 106 de la Ley 7/85, de dos de abril reguladora de las bases de régimen local, establece la ‘tasa para la ocupación de terrenos de uso público para mesas y sillas con finalidad lucrativa’, que se regulará
por la presente Ordenanza fiscal, las normas de la cual se atienen en lo previsto
al artículo 58 de dicha Ley.
Art. 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, el aprovechamiento especial que
tiene lugar para la utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía
pública con mesas y sillas (Hoteleras o comerciales) y de otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
Art. 3. Sujeto Pasivo.
Tendrán la condición de sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, a favor de las cuales se otorguen las
licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, o los que se beneficien del
aprovechamiento, si este se disfrutó sin la oportuna autorización.
Art. 4. Responsables.
1 Serán responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales a la Ley General Tributaria
Art. 5. Beneficiarios Fiscales.
No se concederá ninguna bonificación de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa.
Art. 6. Cuota tributaria.
1. Las tarifas de este precio público serán las siguientes:
- Por metro cuadrado o fracción 60 € /año
2. A efectos previstos para la aplicación del apartado 1, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Si el número de metros cuadrados de aprovechamiento no fuese entero
se redondeará por exceso por tal de obtener la superficie ocupada.
b) Los aprovechamientos serán anuales.
Art. 7. Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles de acuerdo a las tarifas se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período de
tiempo señalado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento regulado en esta Ordenanza tendrán que solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el deposito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento,
acompañado de un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de
su situación dentro del Municipio.
3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobaran las declaraciones formuladas por los interesados concediéndose las autorizaciones, en caso
de no encontrarse diferencias en las peticiones de licencias; si se diesen diferencias se notificarán las mismas a los interesados, y se giraran, en su caso, las
liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones
una vez subsanadas las diferencias por los interesados, y en su caso, realizados
los ingresos complementarios que procedan.
4. En el caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
5. No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta que haya obtenido
la correspondiente licencia.
6. Una vez concedida la licencia se entenderá prorrogada mientras expresamente no se acuerde lo contrario.
7. La presentación de la baja surgirá efectos a partir del primer día del
período natural de tiempo siguiente señalado en la tarifa. La no presentación de
la baja determinará la obligación de abonar el precio público.
Art. 8. Declaración y ingreso.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación el primer ejercicio,
pasando a formar parte del padrón municipal a partir del ejercicio siguiente.
Art. 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo que se refiere a la calificación de las infracciones tributarias y
también a la determinación de las sanciones que por estas correspondan en cada
caso, se actuará de acuerdo con lo que disponen los artículos 77 y siguientes de
la Ley general Tributaria, conforme lo que ordena el artículo 11 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal empezará a aplicarse a partir del dia 1 de
enero de 2008 y continuará en vigor hasta que se modifique o derogue expresamente.
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Sant Josep de sa Talaia, 21 d’abril de 2008
EL ALCALDE
Fdo: Josep Marí Ribas

—o—
Num. 7034
ANUNCI CONVOCANT CONCURS PEL PROCEDIMENT OBERT
PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE TRACTAMENT I MILLORA DE SEGURETAT VIÀRIA CARRETERA DE CALA
VEDELLA’, segons plec de condicions aprovat per la Junta de Govern d’aquest
Ajuntament, en sessió feta el dia 7 d’abril de 2008.
1r. Entitat adjudicadora :
Organisme : Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
Dependència que tramita l’expedient : Secretaria.
Núm. Expedient:19/08.
2n. Objecte del concurs:
Descripció: ‘Projecte de tractament i millora de seguretat viària carretera
Cala Vedella’.
3r. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma de contractació: concurs.
4t. Pressupost base de licitació:
Pressupost de l’obra: 458.225,76 € (IVA inclòs).
5è. Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
C/ Pere Escanellas núm. 33-39
07830 Sant Josep de sa Talaia (Balears)
Telèfon : 971800125
Fax : 971800221
-Termini d’obtenció de documentació: 26 dies naturals comptats a partir
de la publicació del present anunci en el BOIB.
6è. Presentació d’ofertes:
Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats a partir de la publicació del present anunci en el BOIB de 9.00 a 14.00 hores.
Documentació que s’ha de presentar: la que ja s’especifica en el Plec de
condicions facultatives, juridicoadministratives que regirà el concurs.
- Lloc de presentació:
Entitat: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Domicili: C/ Pere Escanellas, 33-39
Localitat i codi postal: Sant Josep de sa Talaia (Balears) 07830
7è. Obertura de les ofertes :
Entitat : Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
Domicili : C/ Pere Escanellas, 33-39.
Localitat : Sant Josep de sa Talaia (Balears)
Data i hora : A les 12 hores del següent dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de proposicions.
8è. Despeses dels anuncis:
-Les despeses de l’anunci del present concurs seran a càrrec dels adjudicataris.
Sant Josep de sa Talaia, 8 d’abril de 2008.
L’ALCALDESSA ACCTAL
Sign: Maria Angeles Mostazo Camacho.
——————————————————ANUNCIO CONVOCANDO CONCURSO POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL ‘PROYECTO
DE TRATAMIENTO Y MEJORA DE SEGURIDAD VIÁRIA DE LA CARRETERA DE CALA VEDELLA’, según pliego de condiciones aprobado por la
Junta de Gobierno en sesión celebrada el dia 7 de abril de 2008.
1ro. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Sant Josep de Talaia.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Núm. Expediente: 19/08

