
Lo que se hace público para general conocimiento.
Recursos.
Contra esta ordenanza, que es definitiva en vía administrativa, sólo puede

interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palma, en el plazo de dos meses, contado a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

Alaró, 28 de mayo de 2008.
El Alcalde, Joan Simonet Pons

— o —

Num. 10183
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal
taxa per tramitació de llicències i instruments urbanístics

Finalitzat que ha estat el període d’informació pública de l’exp. núm.
1218-08 sense que s’hagin presentat reclamacions, d’acord amb allò que preveu
l’art. 17,3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, s’entén definitivament adoptat l’acord fins aleshores provi-
sional.

Nova redacció de les normes afectades:
S’afegeix un punt 2 a l’art. 2n. Fet imposable.
“2. Constitueix el fet imposable la taxa l’activitat municipal, tècnica i

administrativa, encaminada a tramitar els expedients i verificar si les actuacions
preteses s’ajusten a la normativa urbanística.”

“Art. 5è. Quota tributària.
Llicències urbanístiques menors: 35  €
Llicències urbanístiques majors: 100
Pròrrogues de llicències urbanístiques menors: 35
Pròrrogues de llicències urbanístiques menors: 100
Modificacions de llicències urbanístiques menors: 35
Modificacions de llicències urbanístiques majors: 100
Llicències de primera ocupació: 0’05 % sobre pressupost
Estudis de detall: 800
Estudis de detall (obligatoris segons normativa municipal): 500
Bases d’actuació i estatuts Juntes compensació 800
Projectes d’urbanització 800
Plans parcials 800
Plans especials 800
Convenis urbanístics 800 €”

La modificació d’aquesta Ordenança fiscal, que s’entén aprovada defini-
tivament pel Ple de la Corporació en sessió de dia 17 de març de 2008, entrarà
en vigor el dia següent al de la seva publicació 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 Jutjat del Contenciós
Administratiu de Palma, 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, 28 de maig de 2008.
El Batle, Joan Simonet Pons

___________________

Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal
tasa por tramitación de licencias e instrumentos urbanísticos

Finalizado el período de información pública del exp. nº 1218-08 sin que
se hayan presentado reclamaciones, de acuerdo con lo previsto en el art. 17,3 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas locales, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta enton-
ces provisional.

Nueva redacción de las normas afectadas:
Se añade un punto 2 al art. 2. Hecho imponible.
“2. Constituye el hecho imponible la tasa la actividad municipal, técnica

y administrativa, encaminada a tramitar los expedientes y verificar si las actua-
ciones pretendidas se ajustan a la normativa urbanística.”

“Art. 5. Cuota tributaria.
Licencias urbanísticas menores: 35 €
Licencias urbanísticas mayores: 100
Prórrogas de licencias urbanísticas menores: 35
Prórrogas de licencias urbanísticas mayores: 100
Modificaciones de licencias urbanísticas menores: 35

Modificaciones de licencies urbanísticas mayores: 100
Licencias de primera ocupación: 0’05 % sobre presupuesto
Estudios de detalle: 800
Estudios de detalle (obligatorios según normativa municipal): 500
Bases actuación y estatutos Juntas compensación 800
Proyectos de urbanización 800
Planes parciales 800
Planes especiales 800
Convenios urbanísticos 800 €”

La modificación de esta Ordenanza fiscal, entendida aprobada definitiva-
mente por el Pleno de la Corporación en sesión de día 17 de marzo de 2008,
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, y estará en vigor hasta que sea modificada o derogada expresa-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Recursos.
Contra esta ordenanza, que es definitiva en vía administrativa, sólo puede

interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palma, en el plazo de dos meses, contado a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

Alaró, 28 de mayo de 2008.
El Alcalde, Joan Simonet Pons

— o —

Ajuntament d'Andratx
Num. 10243

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Andratx, en sessió celebra-
da el día 2 de maig de 2008, ha dictat la Resolució següent:

1º Aprovar l’expedient de la convocatòria d’ajudes i subvencions  de
Cultura, Educació, Esports i de Serveis Socials per a l’any 2008 i de les Bases
que han de regir-la.

2º  Ordenar la publicació en el BOIB de la convocatoria i de les bases que
han de regir-la.

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES I
SUBVENCIONS DE CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS I DE SERVEIS
SOCIALS PER A L’ANY 2008.

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
L’objecte d’aquestes Bases és regular les ajudes i subvencions públiques

que concedeixi l’Ajuntament d’Andratx durant l’any 2008 a entitats, organismes
o particulars els serveis dels quals o activitats completin o supleixin els atribuïts
a la competència local.

SEGONA.- PETICIONARIS.
Podran sol·licitar subvencions:
Entitats i associacions sense finalitat de lucre inscrites en el Registre

Municipal d’associacions veïnals de l’Ajuntament i el domicili social del qual
estigui situat a Andratx que incloguin en algun dels àmbits següents:

CULTURA
EDUCACIÓ
ESPORTS
SERVEIS SOCIALS
PROMOCIÓ DE LA SALUT
PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL
Persones físiques en representació particular d’un grup per a iniciativa de

caràcter esporàdic, sense finalitat de lucre, amb residència en el Municipi. 
Particulars en nom propi empadronats en el Municipi. 

TERCERA.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS DE LES SUBVEN-
CIONS.

Estar empadronats en el municipi d’Andratx o, en el cas d’Entitats i
Associacions, estar inscrites en el Registre Municipal d’associacions veïnals de
l’Ajuntament. 

Estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb aquest Ajuntament, i
no ser deutors al mateix per qualsevol altre concepte no tributari. Amb aquesta
finalitat, una vegada finalitzat el termini per a la presentació de les sol·licituds,
el Tresorer de l’Ajuntament expedirà d’ofici certificació acreditativa de si els
peticionaris estan al corrent de les seves obligacions fiscals amb aquest
Ajuntament i no ser deutors al mateix per qualsevol altre concepte no tributari.
Els peticionaris que no estiguessin al 

corrent de les seves obligacions, tindran 5 dies hàbils per a subsanar la
deficiència detectada. En general, no podràn ser beneficiaris de la subvenció les
persones que es trobin culpables en algun dels motius establerts en l’art. 13.2 de
la Llei 38/2003.

Haver justificat les subvencions rebudes en anys anteriors.
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