BOIB

Núm. 2 0

TIPO DE LICITACIÓN: 39.100 Euros(TREINTA Y NUEVE MIL CIEN
EUROS IVA incluido)
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El plazo para la presentación de proposiciones será de 27 días naturales a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el B.O.I.B., en el departamento de
Administración del Instituto Municipal de Informática sito en la C/ Joan
Maragall nº 3, de Lunes a Viernes, de 9 a 14 horas.
APERTURA DE PLICAS: La Mesa se constituirá a las doce horas del día
hábil siguiente a la finalización del plazo de admisión de ofertas.
Los gastos del presente anuncio serán a cuenta del adjudicatario.
LA PRESIDENTA Fdo: María Antonia Carrasco Martí
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LA PRESIDENTA Fdo: Maria Antonia Carrasco Martí
L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA DE PALMA
L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA DE PALMA CONVOCA
CONCURS PÚBLIC PEL SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS
DOCUMENTS EN PAPER PREIMPRÈS, PER PROCEDIMENT OBERT.
C.P.1/02
RÈGIM JURÍDIC: Aquest contracte es regirà per la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques i pel Plec de Clàusules Administratives Particulars
i Prescripcions Tècniques segons autorització de la Junta Rectora de l’Institut a
la seva reunió de data 05 de febrer de 2002.
OBJECTE: Subministrament de diversos documents en paper preimprès.

L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA DE PALMA
L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA DE PALMA CONVOCA
CONCURS PÚBLIC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA
PER PROCEDIMENT OBERT.C.P.2/02
RÈGIM JURÍDIC: Aquest contracte es regirà per la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques i pel Plec de Clàusules Administratives Particulars
i Prescripcions Tècniques segons autorització de la Junta Rectora de l’Institut a
la seva reunió de data 05 de febrer de 2002.
OBJECTE: Contractació del servei de neteja dels locals de l’IMI i comerç
de “La Casa del Mapa”.
DOCUMENTACIÓ: Les empreses interessades podran recollir la
documentació al departament d’Administració de l’IMI, c/Joan Maragall, 3, en
dies hàbils de 9 a 14 hores a partir del dia següent al de la publicació del present
anunci al BOIB. També estarà disponible a la Web de l’Ajuntament de Palma de
Mallorca: www.a-palma.es
TIPUS DE LICITACIÓ: 39.100 •.(IVA inclòs). (TRENTA NOU MIL
CENT EUROS)
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: El termini de presentació de
proposicions serà de 27 dies naturals a comptar des del dia següent al de la
publicació del present anunci al BOIB, al departament d’administració de
l’Institut Municipal d’Informàtica ubicat al carrer Joan Maragall 3, de dilluns a
divendres i de 9 a 14 hores.
OBERTURA DE PLECS: La Mesa es constituirà a les dotze hores del dia
hàbil següent a la finalització del termini d’admissió d’ofertes.
Les despeses del present anunci seran a càrrec de l’adjudicatari
LA PRESIDENTA Sgt. Maria Antònia Carrasco Martí
— o —Núm. 2291
INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMATICA DE PALMA
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE PALMA CONVOCA CONCURSO PÚBLICO PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSOS
DOCUMENTOS EN PAPEL PREIMPRESO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. C.P. 1/02
REGIMEN JURIDICO: Este contrato se regirá por la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y por el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Prescripciones Técnicas, aprobado por la Junta Rectora del
Instituto en su reunión de fecha 05 de febrero de 2002.
OBJETO: Suministro de diversos documentos en papel preimpreso.
DOCUMENTACION: Las empresas interesadas podrán recoger la documentación en el departamento de administración del IMI, C/. Joan Maragall, 3,
en días hábiles de 9 a 14 horas a partir del día siguiente a la la publicación del
presente anuncio en el B.O.I.B. También estará disponible en la Web del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca : www.a-palma.es
TIPO DE LICITACION: 45.000 Euros (CUARENTA Y CINCO MIL
EUROS. , IVA incluido)
PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: El plazo para la presentación de proposiciones será de 27 días naturales a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el B.O.I.B., en el departamento de
Administración del Instituto Municipal de Informática sito en la C/ Joan
Maragall nº 3, de Lunes a Viernes, de 9 a 14 horas.
APERTURA DE PLICAS: La Mesa se constituirá a las doce horas del día
hábil siguiente a la finalización del plazo de admisión de ofertas.
Los gastos del presente anuncio serán a cuenta del adjudicatario.

DOCUMENTACIÓ: Les empreses interessades podran recollir la
documentació al departament d’Administració de l’IMI, c/Joan Maragall, 3, en
dies hàbils de 9 a 14 hores a partir del dia següent al de la publicació del present
anunci al BOIB. També estarà disponible a la Web de l’Ajuntament de Palma de
Mallorca: www.a-palma.es
TIPUS DE LICITACIÓ: 45.000 Euros(IVA inclòs). (QUARANTA CINC
MIL EUROS)
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: El termini de presentació de
proposicions serà de 27 dies naturals a comptar des del dia següent al de la
publicació del present anunci al BOIB, al departament d’administració de
l’Institut Municipal d’Informàtica ubicat al carrer Joan Maragall 3, de dilluns a
divendres i de 9 a 14 hores.
OBERTURA DE PLECS: La Mesa es constituirà a les dotze hores del dia
hàbil següent a la finalització del termini d’admissió d’ofertes.
Les despeses del present anunci seran a càrrec de l’adjudicatari
LA PRESIDENTA Sgt. Maria Antònia Carrasco Martí
— o —-

Ajuntament d’Alaró
Núm. 2204
Informació pública projecte tècnic de l’obra municipal
“Aparcament a Son Tugores”
El projecte tècnic de l’obra “Aparcament a Son Tugores”, aprovat per acord
de la Comissió de Govern de 10 de gener de 2002, s’exposa al públic per termini
de vuit dies, comptadors a partir del següent a la publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè puguin presentar-se al.legacions o
suggeriments.
L’expedient, núm. 5482-01, podrà ser examinat a la Secretaria de
l’Ajuntament (Pl. de la Vila, núm. 17, de dilluns a divendres, de 8 a 14’30 h.
Alaró, 11 de gener de 2002.
El Batle, Josep Gomila i Benejam.
— o —Núm. 2205
Informació pública del Plec de clàusules administratives del
contracte d’obra “Aparcament a Son Tugores” amb procediment
negociat.
L’esmentat Plec de condicions, aprovat per la Comissió de Govern en
sessió de 10 de gener de 2001, s’exposa al públic per termini de vuit dies,
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè puguin presentar-se al.legacions.
L’expedient (núm. 5482-01) podrà ser examinat a la Secretaria de
l’Ajuntament (Pl. de la Vila, núm. 17), de dilluns a divendres, de 8 a 14’30 h.
Alaró, 11de gener de 2002.
El Batle; Josep Gomila i Benejam
— o —Núm. 2206
Aprovació definitiva modificació Ordenança fiscal taxa de
Cementeri Municipal (concessions temporals)
Finalitzat que ha estat el període d’informació pública de l’expt. 4779-01
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BOIB

Núm. 2 0

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. 6è.- Quota tributària.
Per concessió de nínxol per 5 anys ... 150’25 euros (25.000 ptes.)”
Disposició final.
Aquesta Ordenança Fiscal, la redacció de la modificació definitiva de la
qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 8 de novembre
2001, entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, i vigirà 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 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, 10 de gener de 2002.
El Batle, Josep Gomila i Benejam
— o —Núm. 2207
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal taxa parades,
llocs, casetes de venda, espectacles o atracccions, situats en terrenys d’ús
públic
Finalitzat que ha estat el període d’informació pública de l’expt. 4785-01
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. 6è.- Quotes.
Solar lloc públic: 0’60 euros/m2/dia
Solar lloc públics durant tots els dies de festes: 2 euros/m2/dia
Disposició final.
Aquesta Ordenança Fiscal, la redacció de la modificació definitiva de la
qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 8 de novembre
2001, entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, i vigirà 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 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, 10 de gener de 2002.
El Batle,
Josep Gomila i Benejam
— o —Núm. 2208
Aprovació definitiva modificació impost sobre vehicles de tracció
mecànica
Finalitzat que ha estat el període d’informació pública de l’expt. 4786-01
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. 6è.- Quota tributària.
Les quotes fixades a l’apartat 1 de l’art. 96 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s’incrementaran mitjançant
l’aplicació del quoficient 1’1.
Les quotes del vehicles de classe “Ciclomotors” s’incrementaran mitjançant
l’aplicació del quoficient 1’6.
Disposició final.
Aquesta Ordenança Fiscal, la redacció de la modificació definitiva de la
qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 8 de novembre
2001, entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, i vigirà 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
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pot interposar 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, 10 de gener de 2002.
El Batle, Josep Gomila i Benejam
— o —Núm. 2209
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal taxa expedició de
documents
Finalitzat que ha estat el període d’informació pública de l’expt. 4784-01
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. 4t.- Quota tributària.
Cèdules urbanístiques ... 60 euros
Certificats d’antiguitat ... 60 euros
Disposició final.
Aquesta Ordenança Fiscal, la redacció de la modificació definitiva de la
qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 8 de novembre
2001, entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, i vigirà 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 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, 10 de gener de 2002.
El Batle, Josep Gomila i Benejam
— o —Núm. 2210
Aprovació definitiva modificació preu públic servei Escoleta
Infantil Municipal, curs 2002-2003
Transcorregut que ha estat el termini d’informació pública sense que
s’hagin presentat reclamacions, s’entén definitiu l’acord del Ple de l’Ajuntament
de 8 de novembre de 2001, pel qual s’aprovà la modificació del preu públic del
servei d’Escoleta Infantil Municipal.
Nova redacció dels arts. 3r. i 6è. de l’Ordenança:
de 9 a 13 h.:
de 9 a 13 h. i de 15 a 17 h.:
de 8 a 9 h.:
de 13 a 15 h.:
una hora diària per un mes:
una hora solta un dia:

63’50 euros/mes (10.566 ptes.)
84 euros/mes (13.976 ptes.)
7 euros/mes (1.165 ptes.)
9 euros/mes (1.497 ptes.)
21 euros (3.494 ptes.)
2’50 euros (416 ptes.)

Preus amb descomptes (famílies nombroses o assistència de germans; no
acumulatius):
de 9 a 13 h.:
de 9 a 13 h. i de 15 a 17 h.:
de 8 a 9 h.:
de 13 a 15 h.:

47’50 euros/mes
63’50 euros/mes
5’50 euros/mes
6’50 euros/mes

(7.903 ptes.)
(10.566 ptes.)
(915 ptes.)
(1.082 ptes.)

Entrada en vigor: curs 2002-2003.
Cosa que es fa pública per a general coneixement.
Recursos.
Contra aquest acord definitiu de modificació del preu públic del servei
d’Escoleta Infantil Municipal, i conforme allò que disposa l’art. 52,1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, les persones
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justicia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptat a partir
de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Alaró, 10 de gener de 2002.
El Batle, Josep Gomila i Benejam

