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Ajuntament d’Alaró
Núm. 12367

 Informació pública modificació preu públic
Escoleta Infantil Municipal

Per acord del Ple de l’Ajuntament d’11 de maig de 2000 s’ha aprovat la
modificació del preu públic del servei d’Escoleta Infantil Municipal per proper
curs 2000-20001.

Els preus per assistències seran els següents:

de 9 a 13 h.: 10.000 ptes./mes
de 9 a 13 h. i de 15 a 17 h.: 13.300 ptes./mes
de 8 a 9 h.: 1.100 ptes./mes
de 13 a 15 h.: 1.350 ptes./mes
una hora diària per un mes: 3.300 ptes.
una hora solta un dia: 350 ptes.

Preus amb descomptes (famílies nombroses o assistència de germans; no
acumulatius):

de 9 a 13 h.: 7.500 ptes./mes
de 9 a 13 h. i de 15 a 17 h.: 10.000 ptes./mes
de 8 a 9 h.: 850 ptes./mes
de 13 a 15 h.: 1.000 ptes./mes

L’esmentat acord, expt. municipal núm. 1779-00, es sotmet a informació
pública per termini de quinze dies, comptadors a partir del següent al de la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les
persones interessades puguin formular reclamacions o suggerències.

En el cas de no presentar-se reclamacions s’entendrà definitivament
adoptat l’acord.

Alaró, 31 de maig de 2000.
El Batle,
Josep Gomila i Benejam
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Núm. 12453
 Aprovació definitiva modificació Ordenança fiscal
Impost sobre contruccions, instal·lacions i obres
(bonificació tancament de solars)

Finalitzat que ha estat el període d’informació pública de l’expt. 880-00
sense que s’hagin presentat reclamacions, d’acord amb allò que preveu l’art. 17,3
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s’entén
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.

Nova redacció de les normes afectades:

Art.3r.- Base imposable, quota i meritació.
(S’introdueix el següent punt)
“5. Es bonifica en el 95 per 100 de la quota de l’impost les obres de

tancament de solars, les quals es declaren d’especial interés o utilitat municipal
per concòrrer circumstàncies socials, com són la millora estètica, de seguretat i
de salubritat que suposaran.

La bonificació s’aplicarà d’ofici a totes les sol·licituds.”

Disposició final.
La modificació d’aquesta Ordenança Fiscal, la redacció definitiva de la

qual s’entén aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 9 de març de 2000
(art. 17,3 Llei 39/1988, de 28 de desembre) entrarà en vigor el mateix dia que es
publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i estarà en vigor fins que es
modifiqui o es derogui expressament.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Recursos.
Contra la modificació d’aquesta ordenança, que és definitiva en via

administrativa, sols es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptador a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Alaró, 2 de març del 2000.
El Batle,
Josep Gomila i Benejam
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Núm. 12454
 Aprovació definitiva modificació Ordenança fiscal
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat

lucrativa

Per acord del Ple de l’Ajuntament d’11 de maig de 2000 s’ha aprovat
definitivamentla modificació de l’Ordenança fiscal de la Taxa per ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Nova redacció de les normes afectades:

Art. 4t.- Quota tributària.
Plaça de la Vila: la quota serà de 1.800 ptes./m2/any.
Resta del poble: la quota serà de 1.650 ptes./m2./any.

Disposició final.
La modificació d’aquesta Ordenança Fiscal, aprovada definitivament pel

Ple de la Corporació en sessió de dia 11 de maig de 2000, entrarà en vigor el
mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i estarà vigent
fins que es modifiqui o es derogui expressament.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Recursos.
Contra aquesta ordenança, que és definitiva en via administrativa, sols es

pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justicia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Alaró, 31 de maig de 2000.
El Batle,
Josep Gomila i Benejam
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Ajuntament de Búger
Núm. 12280

Miquel Amengual Martorell, Batle-President de l’Ajuntament de Búger
(Illes Balears), fent ús de les atribucions conferides per la legislació de Règim
Local:

* Llei 7/85, de 2 d’Abril, modificada per Llei 11/1.999, de 21 d’Abril. *
R.D.L. 781/86, de 18 d’Abril; I * R.D. 2.568/86, de 28 de Novembre; i com a
continuació dels tràmits corresponents a l’aprovació de l’organització Munici-
pal, iniciats amb l’acord adoptat pel Ple del Consistori en sessió de data 25 de
Maig de 2.000, mitjançant la creació de la Comissió de Govern, amb data d’avui
he dictat la següent Resolució:

“Primer.- Nomenar el Sr. Pere Perelló (PSM):
Tinent-Batle 1r., i membre de la Comissió de Govern; i el Sr. Francesc

Sebastià (UM):
Tinent-Batle 2n., i membre de la Comissió de Govern.
Segon.- Delegar l’exercici de les atribucions de la Batlia en la Comissió de

Govern; llevat de les competències següents:
- Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Comissió de Govern, decidir

els empats amb vot de qualitat, concertació d’operacions de crèdit, exercir com
a cap superior de tot el personal, la separació del servei de funcionaris i
acomiadament de personal·laboral, i les enunciades als apartats a)., e)., k)., l)., i
m)., del nº. 1 de l’article 21 i a l’article 71 de la Llei 7/1.985, de 2 d’Abril,
reguladora del règim local.

Tercer.- Nomenar els Regidors delegats que es relacionen per als càrrecs
que s’indiquin; la delegació decretada es refereix a la facultat de dirigir els serveis
corresponents a l’àrea encomenada i gestionar-los en general, sense que això
suposi la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers,
sinó que es dictaran propostes per al seu examen per la Batlia, la Comissió de
Govern o el Ple:

- Regidor Delegat d’Hisenda, Comptes, Obres i Urbanisme:
Francesc Sebastià.
- R.D.:


