
tractant de la pagina web www.ajdeia.net
10. Presentació de les ofertes. Data límit de presentació: 13 dies naturals

comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, de
dilluns a divendres de 9 a 14 hores, si el darrer dia fos dissabte o festiu, el ter-
mini finalitzarà a la mateixa hora del primer dia hàbil següent.

11. Documents a presentar. L’esmentada en el plec de condiciones.
12. Lloc de presentación. Ajuntament de Deia c/ Porxo nº4.
13. Obertura d’ofertes. Ajuntament de Deia, es comunicarà dia i hora de

l’acte públic d’obertura dels sobres B (proposició econòmica i documentació
tècnica) als licitadors, per telèfon, i per fax o correu electrònic, i públicament pel
tauler d’anuncis de la corporació.

Desoeses d’anuncis i cartell d’obra a càrrec de l’adjudicatari

Deià, 12 de desembre de 2011.
El Batle, Jaume Crespí Deyá.

— o —

Ajuntament de Llucmajor
Num. 25692

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de dia 28 de setembre de 2011, va acor-
dar aprovar inicialment i, en el cas que no es produeixin al·legacions en el perí-
ode d’informació pública, també definitivament, la modificació del reglament
municipal del parc infantil de tràfic de la Policia Local de LLucmajor.

Un cop publicat l’anunci en el BOIB número 164, de data 01/11/2011, no
s’ha formulat cap reclamació contra l’esmentat acord, durant el termini d’expo-
sició de 30 dies, per la qual cosa l’acord d’aprovació de les mateixes son defi-
nitiu, i els text íntegre quedarà redactat així:

‘1.1.1 El municipi de Llucmajor compta amb devuit nuclis de població,
sent necessari disposar d’un parc infantil de tràfic mòbil per donar cobertura a
les necessitats d’aquests nuclis.

1.1.2 El parc infantil de Llucmajor està situat en la plaça Rufino Carpena’

Llucmajor, 09 de desembre de 2011.
El Regidor de la Policía Local, Guillermo Luis Veñy Vidal.
(Delegació per Decret de Batlia 19/09/2011)

______________

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de septiembre de
2011 acordó aprobar inicialmente y en el supuesto de que no se produzcan ale-
gaciones en el periodo de información pública, también definitivamente, la
modificación del reglamento municipal del parque infantil de tràfico de la
Policia local de Llucmajor.

Publicado anuncio en el BOIB número 164 de fecha 01/11/2011, no se
ha formulado reclamación contra el mencionado acuerdo durante el plazo de
exposición por espacio de 30 días, por lo que el acuerdo de aprobación es defi-
nitivo, de tal manera que el texto íntegro de la modificación del reglamento que-
dará redactado como sigue:

‘1.1.1 El municipio de Llucmajor cuenta con dieciocho núcleos de pobla-
ción, siendo necesario disponer de un parque infantil de tráfico móvil para dar
cobertura a las necesidades de estos núcleos.

1.1.2 El parque infantil de Llucmajor se ubica en la plaza Rufino Carpena’

Llucmajor, 09 de diciembre de 2011.
El Regidor de la Policía Local, Guillermo Luis Veñy Vidal.
(Delegación por Decreto de Alcaldía 19/09/2011).

— o —

Ajuntament de Marratxí
Num. 25789

Finalitzat el termini d’exposició pública dels acords d’aprovació provi-
sional de modificació de l’ Impost sobre Béns Immobles, la Taxa de cementiri
municipal, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris, Taxa per la presta-
ció del servei d’atenció al Centre de Dia de Marratxí Taxa per expedició de
documents administratius, Taxa per optar a proves de selecció de personal, Taxa
per utilització privativa o aprofitament del domini públic per entrades de vehi-
cles a traves de les voravies i reserves de la via pública per a aparcament i càrre-
ga i descàrrega de mercaderies de qualsevol casta, Taxa de matrimoni civil, Taxa
per l’ ocupació de terrenys d’ us públic amb mercaderies, materials de construc-
ció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlo-
gues, Taxa per instal·lació en terrenys d’ús públic local de parades, barraques,

casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d’ús públic local,
així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, Taxa per
ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres ele-
ments anàlegs amb finalitat lucrativa, Taxa per utilitzacions privatives o aprofi-
taments especials del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, Taxa pels ser-
veis especials de vigilància, Taxa de Recollida de Residus Urbans o Municipals,
Taxa per Serveis Relatius al tractament dels residus urbans, Taxa per serveis
prestats per la grua municipal i custòdia dels vehicles o altres objectes pesants
o voluminosos retirats per aquella de la via pública, o immobilització d’aquests,
Taxa per llicència d’autotaxis, Taxa per atorgament de llicència per a la tinença
d’animals perillosos, Taxa per inscripció en el Registre municipal d’animals
potencialment perillosos, Taxa per Llicències urbanístiques i Taxa per Llicència
de Obertura d’Establiments.

Resultant que en la sessió plenària d’aquest Ajuntament de data 25 d’oc-
tubre de 2011 s’ha dut a terme l’aprovació provisional d’aquestes modifica-
cions; resultant que no s’han formulat reclamacions o suggeriments contra les
esmentades modificacions durant el termini d’informació pública; i resultant
que, conseqüentment, per Decret de l’Alcaldia de data 12 de desembre de 2011,
s’han declarat a definitius els acords d’aprovació provisional abans referits, con-
formement amb el que disposa l’article 17.3 del Text Refús de la Llei regulado-
ra de les Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de març; d’acord
amb el que disposa l’article 17.4 de l’esmentat text legal, es disposa la publica-
ció dels acords provisionals elevats a definitius juntament amb les modifica-
cions de les Ordenances Fiscals corresponent.

Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Text que es modifica

Article 6è .- 
4- Tindran dret a una bonificació del 90 % de la quota resultant d’aplicar,

si s’escau, les bonificacions dels apartats anteriors d’aquest article, els subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, de conformitat
amb els requisits regulats en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de protecció a
les famílies nombroses, quan es compleixen simultàniament  els següents requi-
sits:

1) Que el domicili d’empadronament de tots els membres de la família
nombrosa coincideixi amb l’habitatge objecte de la petició de la bonificació.

2) El valor cadastral de l’habitatge no podrà superar els 150.000 €.

Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de cementiri municipal, conducció
de cadàvers i altres serveis funeraris

Text que es modifica

Art. 6.- Quota tributària.

Epígraf segon: permisos de construcció, modificació o reformes
a) Permís per a construir panteons
b) Permís per a construir sepultures c) Permís d’obres de modificació de

panteons, sepultures o nínxols
d) Permís d’obres de reparació o adecentament en panteons , sepultures o

nínxols
e) Permís d’adecentament i/o ornament de panteons, sepultures o nínxols

i/o col·locació làpides 40,00 

En les lletres a), b), c) i d) aquest epígraf s’ aplicarà la taxa per llicència
urbanística vigent en el moment de  la sol·licitud

Epígraf tercer: registre de permutes i transmissins.

a) Inscripció en els registres municipals de cada permuta que es
concedeixi, de sepultures o nínxols 27,60

b) Per expedició de duplicat de títol de propietat de drets funeraris 27,60
c) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de les

concessions a perpetuïtat  de tota classe de sepultures o nínxols, a títol
de herència entre pares, cònjuges i fills 4,58

d) Per inscripció de les demés transmissions de els concessions a perpetuïtat
de tota classe de sepultures o nínxols 4,58

Epígraf quart: Inhumacions.

a) Inhumacions de cadàvers o restes dins d’horari laboral 103,11
b) Inhumacions de cadàvers o restes fora d’horari laboral
(Horabaixes, dissabtes, diumenges o festius) 300,00

Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel
cadàver de la mare, es satisfaran els drets corresponents a una sola inhumació.

Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol classe de sepultura podran
passar l’ ossari , si així es sol·licita, sense pagament de drets de cap classe, sem-
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