
Num. 1194
Onofre Mas Xamena, ha sol·licitat la inscripció a favor seu, dels drets

funeraris de la sepultura número 219 de la Via Verge de Fàtima del Cementiri
Municipal de Campos, per cessió del seu pare Pedro Mas Obrador.

La precedent sol·licitud es fa pública perquè qualsevol persona interessa-
da pugui presentar en aquest Ajuntament, en hores d’oficina, durant el termini
d’un mes –comptat a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci
en el BOIB-, les al·legacions que consideri oportunes.

Campos, 12 de gener de 2012
El batle, Sebastià Sagreras Ballester.

— o —

Num. 1205
Maria Carmen Nadal Casasnovas, ha sol·licitat la inscripció a favor seu,

de la meitat dels drets funeraris de la sepultura número 437- AD de la Via Beat
Ramón Llull del Cementiri Municipal de Campos, per herència del cotitular
Tomàs Garcias Oliver, quedant com a titular de la totalitat dels drets.

La precedent sol·licitud es fa pública perquè qualsevol persona interessa-
da pugui presentar en aquest Ajuntament, en hores d’oficina, durant el termini
d’un mes –comptat a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci
en el BOIB-, les al·legacions que consideri oportunes.

Campos, 12 de gener de 2012
El batle, Sebastià Sagreras Ballester

— o —

Ajuntament de Felanitx
Num. 1253

DECRET 44-12
A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, dia 17 de gener de 2012, el batle que

subscriu, Sr. Gabriel Tauler Riera, en presència del secretari de la corporació,
venc a dictar la següent 

RESOLUCIÓ
Atès que demà, en exercici de les funcions pròpies de la Batlia, he d’as-

sistir a una reunió amb el conseller del Departament d’Urbanisme i Territori del
Consell de Mallorca, i en virtut del que preveu l’article 43.3 del Reglament d’or-
ganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

RESOLC
Primer. Delegar en el segon tinent de batle, Sr. Pedro Acosta Durán, per

absència del primer tinent de batle, la presidència de la sessió de la Junta de
Govern Local que s’ha convocat per a demà dia 18 de gener a les 12 del mig-
dia. 

Segon. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació, i publi-
car-la en el BOIB, en aplicació de l’article 44 del ROF. 

El batle                     Davant meu 
El secretari 

— o —

Ajuntament d'Inca
Num. 1276

1r.- Acabat el termini d’exposició al públic de l’acord provisional de
modificació de l’Ordenança Reguladora dels preus públics per a la realització
d’activitats i prestación de serveis en l’Organisme Autònom de la Residència
Geriàtrica Miquel Mir d’Inca. Resultant que contra l’ordenança descrita no s’ha
presentat cap tipus de reclamació, el referit acord, que a continaució es publica
íntegrament, queda elevat a defintiu de conformitat amb l’article 49 de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local i de conformitat amb l’article
102, d) de la Llei Municipal i Règim Local de les Illes Balears (Llei 20/2006 de
15 de desembre)

Texte annex que es descriu en l’acord anterior:

‘ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PUBLICS REGULA-
DORS DELS SERVEIS I ACTIVITATS DESENVOLUPATS A LA

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MIQUEL MIR.

Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament

1. De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article
41 ambdós del R.D. Legislatiu2/2004, de 5 de març, text refós de la llei regula-
dora de les hisendes locals , l’Ajuntament d’Inca continua exigint el preu públic
per a la realització d’activitats de serveis de Residència Geriàtrica.

2. Objecte. Constitueix l’objecte d’aquest preu públic l’assistència i rea-
lització de les activitats que posteriorment es relacionen. 

Article 2n. Subjecte passiu

1. Estan obligats al pagament dels preus públics, regulats en aquesta orde-
nança, els qui es beneficiïn per la realització de les activitats i els serveis pres-
tats per l’Organisme Autònom Miquel Mir d’Inca

2. També restaran obligats al pagament les persones físiques que sol·lici-
tin per a elles o per a terceres persones (en els supòsits d’incapacitat jurídica per
a contractar directament els beneficiaris) qualsevol dels serveis, prestacions o
activitats assenyalats a l’article 3er. d’aquesta ordenança, inclòs els hereus dels
sol·licitants, de conformitat amb els articles 142 i següents del Codi Civil o a
consequència de la signatura de qualsevol contracte que reconeix obligacions
dels hereus amb l’Organisme Autònom; així mateix les persones o institucions
que tinguin l’obligació legal o pactada d’atendre als usuaris del servei.

Article 3r. Tarifes

Les tarifes mensuals a aplicar seran les següents:

- Assistència Geriàtrica completa 770,82€/mes (25,27€/dia)
- Centre de dia 389,27€/mes (18,54€/dia)
- Estades temporals 1.000 €/mes (33,33€/dia)

Article 4
En les quotes que esdevinguin per aplicació d’aquesta ordenança no es

comprenen les despeses que causi l’usuari en concepte de medecines i material
sanitari de cures encara que tals despeses deuran figurar a la factura que serà
expedida per l’Administració de la Residència Geriàtrica Municipal.

NORMES DE GESTIO

Article 5

a) L’exacció es considerarà meritada simultàniament a la prestació del ser-
vei, i la seva liquidació i recaptació es durà a efecte per les oficines administra-
tives del Centre.

b) Els residents abonaran la quantitat fixada en concepte de quota per
mesos avançats i durant els deu primers dies del mes. 

Article 6
Després d’acceptat l’ingrés i abans de fer se efectiu, el resident haurà de

lliurar un dipòsit o aval bancari per una quantia equivalent a dues mensualitats
de la seva aportació amb l’objecte de garantir el pagament. Els òrgans de la
Fundació Pública podran excloure del compliment d’aquesta obligació a aque-
lles persones que ho sol·licitin i que justifiquin documentalment que la seva
situació socioeconòmica no els permet fer front a la esmentada despesa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Tot lo que no estigui previst en aquesta Ordenança es regirà pel
Reglament d’Admissió, Econòmic i Règim Intern de la Residència. I el que
s’estableix en la vigent Llei de règim local i altres disposicions.

Disposició final:

La present modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la
seva publicació íntegra en el butlletí oficial de la comunitat utònoma de les Illes
Balears (B.O.I.B.), i hagi transcorregut el termini que senyala l’article 113 de la
Llei municipal i Règim Local de les Illes Balears (Llei 20/2006 de 15 de des-
embre). El seu període de vigència s’ha de mantenir fins que s’ esdevingui la
seva modificació o la seva derogació expressa. 

2n.- El referit acord de modificació i les normes reguladores referides es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i s’aplicaran a partir del termini que marca la disposició final de les normes de
gestió esmentades.

3r.- Contra el present acord definitiu de modificació de les normes de ges-
tió dels preus públics per la prestació dels serveis de la piscina municipal cober-
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ta (Piscines d’Inca),de conformitat amb l’article 52.1 de la llei 7/1985, de dos
d’abril, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del
present acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol de 1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Inca, 17 de gener de 2012.
El Batle, Sg.Rafel Torres Gómez

———————————-

ACUERDOS DEFINITIVOS:

1º. Finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de
modificación de la Ordenanza Reguladora de los precios públicos por la reali-
zación de actividades y prestación de servicios en el Organismo Autònomo de
la Residencia Geriàtrica Miquel Mir d’Inca. Resultando que contra las normas
descritas no se han presentado alegaciones ni reclamaciones, dicho acuerdo
queda elevado a definitivo de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985,
reguladora de les bases de régimen local y de conformidad con el artículo 102,d)
de la Ley Municipal y Régimen Local de les Illes Balears (Ley 20/2006 de 15
de diciembre), según los términos que a continuación se transcriben:

Texto anexo que se describe en el acuerdo anterior:

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS REGU-
LADORES DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DESARROLLA-

DAS EN LA RESIDENCIA GERIÁTRICA MIQUEL MIR.

Artículo 1º. Naturaleza, objecto i fundamento.

1. De conformidad con lo que prevee el artículo 127 en relación con el
artículo 41 ambos del R. D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido
de la ley reguladora de las haciendas locales, el Ayuntamiento d’Inca continua
exigiendo el precio público para la realización de actividades de servicios de
Residencia Geriátrica.

2. Objeto. Constituye el objeto de este precio público la asistencia y rea-
lización de las actividades que posteriormente se relacionan.

Artículo 2º. Sujeto pasivo

1. Están obligados al pago de los precios públicos, regulados en esta orde-
nanza, los que se benefician para la realización de las actividades y los servicios
prestados por el Organismo Autónomo Miquel Mir d’Inca.

2. También restarán obligados al pago las personas físicas que soliciten
para ellas o para terceras personas (en los supuestos de incapacidad jurídica para
contratar directamente los beneficiarios) cualquiera de los servicios, prestacio-
nes o actividades señaladas en el artículo 3º de esta ordenanza, incluidos los
herederos de los solicitantes, de conformidad con los artículos 142 y siguientes
del Código Civil o a consecuencia de la firma de cualquier contrato que reco-
nozca obligaciones de los herederos con el Organismo autónomo; así mismo las
personas o instituciones que tengan la obligación legal o pactada de atender a
los usuarios del servicio.

Artículo 3º. Tarifas

Las tarifas mensuales a aplicar serán las siguientes:
- Asistencia Geriàtrica completa 770,82 €/mes (25,27 €/día)
- Centro de día 389,27 €/mes (18,54 €/día)
- Estancias temporales 1.000 €/mes (33,33 €/día)

Artículo 4º

En las cuotas resultantes de la aplicación de esta ordenanza no se com-
prenden los gastos que cause el usuario en concepto de medicamentos y mate-
rial sanitario de curas aunque tales gastos deberán figurar en la factura que será
expedida por la Administración de la Residencia Geriàtrica Municipal.

NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 5º

1. La exacción se considerará devengada simultáneamente a la prestación
del servicio, y su liquidación y recaudación se llevará a efecto por las oficinas
administrativas del Centro.

2. Los residentes abonarán la cantidad fijada en concepto de cuota por
mesos avanzados y durante los diez primeros días del mes.

Artículo 6º

Después de aceptado el ingreso y antes de hacerse efectivo, el residente
presentará un depósito o aval bancario por una cuantía equivalente a dos men-
sualidades de su aportación, con el objeto de garantizar el pago. Los órganos de
la Fundación Pública podrán excluir del cumplimiento de esta obligación a
aquellas personas que lo soliciten y que justifiquen documentalmente que su
situación socioeconómica no les permite hacer frente al mencionado gasto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Todo lo que no este prevista en esta Ordenanza se regirá por el
Reglamento de Admisión, Económico y Régimen Interno de la Residencia y se
aplicará lo que establezca la vigente Ley de régimen local y otras disposiciones
de régimen local.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación en el boletín oficial de la comunidad autónoma de las Illes Balears
(BOIB), y haya transcurrido el plezo que señala el artículo 113 de la Ley muni-
cipal y régimen Local de les Illes Balears (Ley 20/2006 de 15 dediciembre). Su
período de vigencia se ha de mantener hasta que se produzca su modificación o
derogación expresa. 

2º.- El referido acuerdo de modificación y las normas reguladoras referi-
das se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears y se aplicrán a partir del plazo que marca la disposición final de las nor-
mas de gestión mencionadas.

3º.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación de las normas
de gestión de los precios públicos para la prestación de los servicios de la pisci-
na municipal cubierta (Piscines d’Inca), de conformidad con el artículo 52.1 de
la Ley 7/1985, de dos de abril, los interesados podran interponer recurso con-
tencioso administrativo ante la Sala del Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dentro del plazo de dos meses desde
el día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de les Illes Balears, de conformidad con los artículos 10
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

Inca a 17 de enero de 2012
El Alcalde, Rafel Torres Gómez

— o —

Ajuntament de Manacor
Num. 439

Mitjançant Decret de batlia de 10 de gener de 2012, s’ha aprovat l’expe-
dient de contractació del servei de retirada de vehicles de les vies públiques,
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en
funció de diversos criteris.

Conformement amb allò que estableix l’article 188 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els plecs de con-
dicions reguladors d’aquesta contractació s’exposen al públic durant el termini
de 10 dies naturals, comptadors a partir del següent al de la inserció d’aquest
anunci en el BOIB, perquè puguin presentar-s’hi reclamacions.   

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Manacor.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria (Contractació).

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de retirada de vehicles de les vies públi-

ques
b) Durada: 2 anys, sense possibilitat de pròrroga

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinaria
b) Procediment: obert.
c) Forma: selecció en funció de diversos criteris.

4. Pressupost base de licitació
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