
públic, a efectes de reclamacions, el Pressupost Municipal per l’exercici de
2008, amb les seves bases d’execució i la plantilla de personal, el qual va ésser
aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 6 de març de
2008.

Els interessats que estiguin legitimats segons el dispost en l’article 170.1
del RD Legislatiu citat, i pels motius taxativament enumerats en el dit article
170, poden presentar reclamacions amb subjecció els següents tràmits:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a
partir del següent a la data d’inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

b) Oficina de presentació: Registre General.
c) Òrgan davant el que es reclama: Ajuntament Ple.
En el suposat de què no sigui presentada cap reclamació, l’acord d’apro-

vació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d’adoptar nou acord.

Algaida, 7 de març de 2008
EL BATLE, Francesc Miralles Mascaró

— o —

Num. 4637
Aprovats provisionalment per l’Ajuntament Plenari en sessió de 6 de març

els expedients de:
Modificació Ordenança Fiscal de la Taxa per a la utilització privativa de

terrenys públics amb finalitats lucratives. 
Modificació Ordenança Fiscal de la Taxa per la prestació del Servei

d’Escoleta Municipal d’Infants ‘Flor de Murta’.
De conformitat amb el que disposa  la Llei  Reguladora de les Hisendes

Locals aprovada per RD-Legislatiu 2/2004 de 5 de març, s’exposa al públic i als
interessats a que es refereix la dita Llei, perquè en el termini de trenta dies,
pugui examinar l’expedient i presentar les reclamacions o suggeriments que
considerin oportú formular, en cas de no presentar-se reclamacions els acords
esdevindrien automàticament definitius.

Algaida 7 de març de 2008  EL BATLE, Francesc Miralles Mascaró

— o —

Ajuntament d'Artà
Num. 4645

Es comunica, a les persones que s’allisten, la instrucció dels expedients
sancionadors relacionats amb les denúncies que se’ls ha notificat i que o han
refusat o no se’ls ha lliurat perquè no eren al seu domicili o n’eren desconeguts,
per cometre infracció contra el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març,
pel qual s’aprova el text que articula la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat vial, d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. A més,
se’ls comunica que poden interposar un plec de descàrrec davant el batle de
l’Ajuntament d’Artà en el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’ende-
mà de la publicació d’aquest acord.

Any Expdt Matricula Precepte Import Titular
2007 007/7 IB-0573-DL 169 RGC 150 Bonnin Bonnin Antonia
2007 13787 -4292-DBK 171 RGC 80 Bastidas Daura Isabel
2007 14139 IB-4415-CD 60-1 301 Moncada Sudario Tito Yasmany
2007 14230 PM-1700-BK 56-2-1A 151 Mabel Fanny Lozano
2007 14244 IB-6449-DL 94-10-02 80 Huguet Rodriguez Olga
2007 14245 -1727-DHZ 94-10-02 80 Souto Flaquer Gabriel
2007 14247 PM-8645-CB 94-10-02 80 Colonna Carlo
2007 14253 IB-5966-DG 171 RGC 80 Ajerlund Sanda Elena
2007 14272 PM-5203-BK 94-10-02 80 Llobera Luis Margarita
2007 14332 -3828-BHW 154 RGC 80 Rayo Picon Juan Manuel
2007 14335 IB-3775-CZ 94-1B-08 80 De Luca Mario
2007 14365 -5810-DTL 154 RGC 80 Scabell Christiane
2007 14402 IB-3503-CZ 92-2-1A 80 Juan Riera Maria
2007 14614 IB-3734-BV 171 RGC 90 Wascher Geb Schmitt J
2007 14616 IB-9378-CT 92 80 Martin Lorenzo Cecilio
2007 14624 IB-9362-DF 94-10-02 80 Nicolau Riutort Jaume
2007 14639 -5558-BSH 154 RGC 90 Pavimentos Rufo Sl
2007 14705 C-8694-BRD 3-1-01 121 Febrer Carrio Jaume
2007 14765 PM-6603-BN 154 RGC 80 Tellez Gutierrez Isabel
2007 14766 -6710-BMT 154 RGC 80 Forteza Nicolau Jaime
2007 14768 -6794-DBG 154 RGC 80 Pacheco Benito Rafael
2007 14793 IB-6575-BM 154 RGC 80 Tierno Horacio Javier
2007 14800 -1064-CKM 94-2-1 80 Matamalas Morey Jorge

Artà, 27/02/2008
El batle, Rafel Gili Sastre

— o —

Ajuntament de Binissalem
Num. 4611

Transcorregut el termini d’exposició pública de les ‘Modificacions de
l’Ordenança Municipal de la Gestió dels Residus de la Construcció i
Demolició’, sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació ini-
cial s’ha transformat en definitiu i es transcriu a continuació el text íntegre de
les modificacions de l’esmentat Reglament, tot això en compliment de l’esta-
blert a l’article 70.2 de la LRBL, entrant en vigor una vegada transcorregut el
termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

Ordenança Municipal
De la Gestió dels Residus de la Construcció i Demolició

Article 3.
3. Dipositar una fiança al Consell de Mallorca, en el cas d’obra major, en

el moment d’obtenir la llicència municipal, l’import de la qual serà d’un 125%
dels costos estimats corresponents a una adequada gestió de residus generats en
l’obra per mitjà del certificat de l’autor del projecte. Quan l’Administració tin-
gui constància que la valoració econòmica del cost d’una gestió adequada dels
residus generats o el pressupost de l’obra no s’adapten a la realitat, o detecti
algun defecte en la base de càlcul, podrà efectuar una valoració econòmica addi-
cional, que serà la que es tindrà en compte per calcular l’import de la fiança.

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 14 de març de 2008
El Batle, Signat, Jeroni Salom Munar.

__________

Transcurrido el plazo de exposición pública de las ‘Modificaciones de la
Ordenanza Municipal de la Gestión de los Residuos de la Construcción y
Demolición’, sin que se haya presentado ninguna reclamación, el acuerdo de
aprobación inicial se ha transformado en definitivo y se transcribe a continua-
ción el texto íntegro de las modificaciones del mencionado Reglamento, todo
ésto en cumplimiento de lo establecido en el artículo 70.2 de la LRBL, entran-
do en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

Ordenanza Municipal 
De la Gestión de los Residuos de la Construcción y Demolicición

Artículo 3.
3. Depositar una fianza en el Consell de Mallorca, en el caso de obra

mayor, en el momento de obtener la licencia municipal, el importe de la cual
será de un 125% de los costes estimados correspondientes a una adecuada ges-
tión de residuos generados en la obra mediante certificado del autor del proyec-
to. Cuando la Administración tenga constancia de que la valoración económica
del coste de una gestión adecuada de los residuos generados o el presupuesto de
la obra no se adapten a la realidad, o detecte algún defecto en la base de cálcu-
lo, podrá efectuar una valoración económica adicional, que será la que se tendrá
en cuenta para calcular el importe de la fianza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Binissalem, 14 de marzo de 2008
El Alcalde, Firmado, Jeroni Salom Munar.

— o —

Num. 4838
En el BOIB (Boletín Oficial de las Islas Baleares) nº 19 de fecha 09 de

febrero de 2008, aparece inserto el anuncio para la provisión como laboral de
carácter fijo de una plaza de Encargado de Brigada de Obras, promoción inter-
na, por el procedimiento de concurso. Las bases íntegras de esta convocatoria
aparecen publicadas en el mencionado BOIB.

Por Junta de Gobierno ordinaria de fecha 17 de marzo de 2008, se acordó
la rectificación de éstas bases, procediéndose a la publicación única en el BOIB,
y estableciendo un plazo de 15 días para la presentación de instancias, a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Binissalem, 18 de marzo de 2008.
El Alcalde, Firmado, Jeroni Salom Munar.

__________________

En el BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears) nº 19 de data 09 de febrer
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