
2.- Notificar el present Decret a l’interessat(s).

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot inter-
posar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictada, d’acord amb allò disposat a l’article 116 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, segons la redacció donada al mateix per la Llei 4/99, de
13 de gener, el termini per interposar-lo és d’un mes a comptar des del dia
següent al de la recepció de la present notificació, no podent en aquest cas, inter-
posar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu haurà de presentar-se en el Registre d’a-
quest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l’article 38.4 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, abans esmentada, i s’entendrà desestimat quan no
s’hagi resolt i notificada la resolució, en el termini d’un mes, a comptar des del
dia següent al de la seva interposició, quedant en aquest cas expedita la via con-
tenciosa administrativa.

Si no s’utilitzàs el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar direc-
tament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article abans indi-
cat i els articles 10, 45 i següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, davant la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termi-
ni de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la present
notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que consi-
deri convenient. 

Esporles,  24 de març de 2011
La Secretària, 
Mª Dolores Sureda Trujillo

— o —

Num. 7927
Per tal d’iniciar les oportunes autoritzacions de transmissió dels drets

funeraris de les sol·licituds que a continuació es detallen, es sotmeten a infor-
mació pública per termini de 15 dies, als efectes de que totes aquelles persones
que creguin tenir qualque dret exigible, puguin presentar les corresponents
reclamacions a la Secretaria de la Corporació.

Sol·licitud:
Unitat d’enterrament: :NINXOL 2-08 I 2-25
Titular/s anterior/s:
ROSSELLO MARTIN MIGUEL

Titular/s actual/s:
ROSSELLO MARTIN PEDRO

Esporles,  24 de març de 2011
El Batle,
Miquel Ensenyat Riutort

— o —

Ajuntament de Felanitx
Num. 7514

Atès que no ha pogut tenir efecte la notificació al titular del vehicle aban-
donat a la via pública i posteriorment portat al dipòsit municipal, d’acord amb
l’article 59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb el present anunci es
comunica el següent :

Atès que varen ser retirats de la via pública els vehicles més avall ressen-
yats els quals es troben en el dipòsit municipal de vehicles d’aquesta localitat i
ha transcorregut el termini reglamentari de dos mesos des de la seva retirada
segons l’establert a l’art. 71 del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació
de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel RDL 339/1990, de 2 de març,
i atès que el Batle  en el dia d’avui ha disposat la seva retirada del dipòsit en un
termini d’un mes

En compliment de l’art. 86 de la llei 18/2009 de 23 de novembre, sobre
modificacions en matèria de trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial, se us requereix perquè en el termini d’un mes comptats a partir de la publi-
cació d’aquest al BOIB, retireu l’esmentat vehicle del dipòsit, amb l’advertèn-

cia que de no fer-ho així es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà.

Nº EXP. MARCA-MODEL COLOR

11/11 Volkswagen Polo gris
12/11 Renault 11 gris

Felanitx, 29 de març de 2011
El batle, Gabriel Tauler Riera

— o —

Num. 7831
Per desconèixer la localització de les persones titulars dels animals que a

continuació es relacionen, pel present edicte se’l  notifica que, mitjançant infor-
me del responsable de la Canera Municipal s’ha posat de manifest que han
ingressat en el citat Centre, els següents animals recollits a la via pública:

Nº TRANSPONDER IDENTIFICATIU

982009105050419
982009105067182

A tal efecte, i d’acord amb el que disposa la llei 1/1992, de 8 d’abril, de
protecció dels animals que viuen a l’entorn humà i en el Reglament de desen-
volupament, disposen d’un termini de 8 dies, comptats a partir del següent al de
la publicació de la present notificació per a la recollida del animals indicats,
previ abonament de les taxes reportades corresponents per la recollida i trasllat
del animals des de la via pública fins a la Canera Municipal, més les taxes per
manutenció i dipòsit.

Transcorregut el citat termini sense que s’hagin personat a la Canera
Municipal per a la recuperació del animals previ pagament de les taxes reporta-
des, els animals podran ser cedits en adopció o sacrificats, transcorreguts 7 dies
més, segons la normativa d’aplicació.

El que es fa públic, en compliment de l’establert a l’article 35 i els apar-
tats 3º i 4º de l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu Comú
i a l’article 194 del RD 2568/86, de 28 de novembre, Reglament d’Organització,
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.

Felanitx, 31 de març de 2011
El batle 
Gabriel Tauler Riera

— o —

Ajuntament de Llucmajor
Num. 7472

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el passat dia 26 de
gener de 2011, acordà aprovar inicialment, i en el supòsit que no es produexin
al·legacions en el període d’informació pública, també definitivament, la modi-
ficació de l’Ordenança municipal de circulació. Un cop publicat l’anunci en el
BOIB núm. 25 de 19 de febrer de 2011, no s’ha formulat cap reclamació encon-
tra de l’esmentat acord en el termini de 30 dies, per la qual cosa l’acord d’apro-
vació és definitiu, i el text de la modificació de l’Ordenança queda redactat així:

Article 55. El Servei d’estacionament regulat de vehicles a la via pública
o en vies i terrenys privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat indetermi-
nada d’ususaris (ORA) és un servei públic local que pretén regular els espais
d’aparcament en superficie disponibles a la ciutat fixant els temps màxims de
permanencia per aconseguir una rotació de vehicles que permeti distribuir racio-
nalment i optimizar l’ús del domini públic dedicat a tal fi.

Article 56.1. La Batlia pot establir zones d’estacionament regulat, per
mitjà de qualsevol sistema de control horari, que permeti l’ocupació d’un espai
senyalitzat a la via pública o en vies i terrenys privats que siguin utilitzats per
una col·lectivitat indeterminada d’usuaris amb aquesta finalitat durant un temps
màxim determinat.

L’establiment d’una zona d’estacionament regulat implica la determinació
i la identificació dels sectors que la integren.

Article 57.3. L’estacionament s’efectua mitjançant un tiquet horari obtin-
gut als expenedors col·locats a aquest efecte, en el qual ha de constar, com a
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mínim, l’import, la data i el límit horari de l’estacionament autorizat.
Les tarifes a abonar en concepte de taxa són establertes anualment a la

corresponent Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehi-
cles de tracció mecànica en les vies públiques o en vies i terrenys privats que
siguin utilitzats per una col·lectivitat  indeterminada d’usuaris del municipi de
Llucmajor.

Article 57.4. Per tal de garantir el compliment d’aquesta Ordenança, el
Servei d’estacionaments regulats de vehicles estarà dotat dels mitjans materials
i personals necessaris, com també dels mitjans de control que assegurin l’eficà-
cia i l’efectivitat del servei. El servei esmentat es podrà gestionar de manera
directa o indirecta mitjançant concessió administrativa.’

Llucmajor, 28 de març de 2011
El batle, Juan C. Jaume Mulet

— o —

Num. 7748
La Batlia-Presidència en data 23 de març, ha dictat la següent resolució:

Vist l’article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, que
literalment diu ‘Els Ajuntaments donaran de baixa d’ofici, per inscripció inde-
guda, a les persones que figurin empadronades incomplint els requisits esta-
blerts en l’article 54 d’aquest reglament, un cop comprovada aquesta circums-
tància en el corresponent expedient, en el que es donarà audiència a l’interessat.
Aquest haurà de comunicar el municipi o país en el que viu habitualment i
sol·licitar, per escrit, l’alta al padró municipal o registre de Matrícula de l’ofici-
na o Secció consular corresponent. L’esmentada sol·licitud serà tramitada per
l’ajuntament que acordi la baixa d’ofici. Si l’interessat no manifesta expressa-
ment la seva conformitat amb la baixa, aquesta només es podrà dur a terme amb
l’informe favorable del Consell d’Empadronament.

Vist l’article 63 del mateix cos legal que diu ‘Tota persona que visqui a
Espanya, està obligada a inscriure-se al padró del municipi on resideix habi-
tualment qui visqui a més d’un municipi s’haurà d’inscriure únicament al que
habiti durant més temps a l’any.

Atès que, en els casos de referència s’ha donat audiència als interessats,
tal com queda reflexat als corresponents expedients de baixa.

Atès que el consell d’empadronament ha informat favorablement els refe-
rits expedients, en data 15 de març de 2011

Vist l’article 21.1.n de la llei 7/1985 de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases
de Règim Local, que atorga a l’alcalde una competència residual quan estableix:
‘les demés atribucions que expressament li atribueixen les lleis i aquelles que la
legislació de l’Estat o de les Comunitats Autònomes assignin al Municipi i no
atribueixen a altres òrgans municipals’.

Per tot això, 

HE RESOLT:

Primer.- Declarar la baixa d’ofici, per inscripció indeguda, a les següents
persones:

Nº NOM 1.LLINATGE 2.LLINATGE DNI-NIE
677 MARIAJOANA ARANTES POMBO Y0007419G
677 FEILIPE MIGUEL FAUST DO NASCIMENTO ESTEVAO Y0143713T
678 ALI MOUSTAKIM A375970
680 LUIS HERNAN VELASQUEZ X9900457S
680 MARIAESPERANZA RAMIREZ DE VELASQUEZ X9900478J
681 MIGUEL BARRACHINA ULIAQUE 43135089S
681 MAURO ANTONIO RIILLO X7624253Y
685 ANGELADANIELLA SARATEANU 458147517
685 BHAGWAN SINGH F4209089
686 JOAO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS X5025629Z
687 DANIEL CAPARROS MORENO 43053550B
687 ABIS MENILCE CASTILLO RODRIGUEZ X8000826T
687 JAVIER CONTRERAS CASTILLO SC3087200
687 ERICA LEAL PIÑEIRO 36171728L
688 BABACAR DIOP 16889900039
688 MBAYE DIOP X1676414J
688 BAMBA FALL 92025G01
690 ADIL MOUBTASSIM C799006
691 MAFATME DIOP 17517213567
692 RAISAANELISSE ZAMBRANO MACIAS
693 KEVIN SULLY X2147930Y

693 CHRISTLE ALINE MOYSAN X3294983A
693 MELYSSAMYLENE SULLY MOYSAN
693 MONICAALEXANDRA NARVAEZ UBIDIA X5273529C
693 LUIGI STEFANO SANTAGATI NARVAEZ
695 NDEYE NDACK FALL 2756199205851
696 MARCOS ANDRES VALENZUELA 28297352N
696 BETIANAYANINA ACOSTA 32471992N
697 ALIOUNE DIALLO 12519906038
698 FATIMALOURDES CERNA LOPEZ X8448662A
699 MONTHIRA PUENGYANG 3100900849197
700 KULDEEP SINGH F8538517
700 ENCARNACION JIMENEZ JIMENEZ 43173470D
701 MARIADEL CARMEN ALTUNA URQUAGA 0739410
702 ADRIAN TOVAR CHIRITA 45692268P
703 DEVKI GOBIND SHIVDASANI A8391293
703 GOBIND NENUMAL SHIVDASANI A7642406
704 ISABEL MAMANI MAMANI 2550367
705 CRISTIAN DRAJNEANU Y0241210T
706 MARIADEL MAR MAS FUSTER 43189429Y
707 HUSSEIN SHERIN HASSAN GAFFAR X1014164W
708 COLLEEN MARIAFRANCE TRESNAN 701505747
709 SELMA METZKER NASCIMENTO X3307323S
711 ELEONORAILIEVA DYANKOVA X6903337W
712 CONSTANTIN IACOB 1840222270843
712 TIBERIU GHEORGHE GRIGORIU X8681372E
712 OKSANA GRIGORIU X8681341Z
712 SPASKAMIHAYLOVA YANAKIEVA X7708741S
712 ALICE ELENA HUCI Y0061403F
712 ION ENACHE 1890108046231
713 BALLA MBENGUE 17399408676
713 MASSECK MBENGUE 1742200000327
713 OMAR TRAORE X4324061S
715 DOROTHEE MARIE LOUIS HAENLE 673979693
715 CARLOS ANIBAL MARTINEZ KESOVIJA 45609416W
716 MIRTACONCEPCION FRANCO 5480008F
718 JAIME GERONIMO HURTADO CHICA 43227332M
720 ANTA THIAM 2765197902883
721 DARKO KRAJLIN 001457634
722 YOUQIONG LUO G28459383
722 MICHAEL HAAG X9227483K
722 JULIAVALENTINA HAAG X9227520N
722 SILVIA ESCUDERO PASTOR 43122590M
725 CAROLA SCHEERER X3279899F
725 CAROLINA BOHRMANN
727 FRANCISCO MANUEL CORDOBA ZAMORA 24150648G
727 MIGUEL JIMENEZ GOMEZ 74498660G
727 GINES LOPEZ HERNANDEZ 42963902V
729 PETER ZIJLSTRA 101921135
730 VANESSA CIFRE NAVAS 43151611T
730 VANESSA ROSA CIFRE
731 SERGIO MORILLAS AJO 43122032E
732 MARIAJOSEFA PLAZA DIAZ 43076349V
733 ROUMIANAMARKOVA TANTCHEVA X8844054W
733 ENCHO DINEV E272941
733 TODOR BONCHEV GEORGIEV X9677269L
733 MARCO SIMEONI AE392726
733 BOYANAROSENOVA SLAVCHEVA 8001224397
734 SARA RODRIGUEZ VILLA 43462013V
736 HARMINDERJIT SINGH B2112597
736 MIGUELANGEL ZOPPI CAMAUTA V13814413
736 MARGARITA GAYA POMAR 18237779K
737 MOHAMED MEKID X1396280L
741 DAMIAN FLAVIO PAROLIN X5545744F
741 CECILIABEATRIZ GRAF Y1003793H
741 HUMBERTO FRANCISCO PAROLIN Y1003883Q
742 SALIOU DIOUF 14848700299
743 MIGUEL ORTEGA GOMEZ 43201053S

Segon.- Comunicar la present resolució als interessats, advertint-los que
exhaureix la via administrativa (art. 52.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril i disposi-
cions concordants) i que podran interposar recurs contenciós-administratiu,
regulat pels art.57 i ss de la Llei Jurisdiccional, en el termini de 2 mesos comp-
tadors des del dia següent al de la recepció de la notificació de la present reso-
lució, davant la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, sense perjudici de exercir qualsevol altra acció o
interposar altres recursos que estimi procedents en defensa del seus interessos.

Llucmajor, 23 de març de 2011.
El Secretari, Rafael Martínez Barrios

———————————-

La Alcaldía-Presidencia en fecha 23 de marzo, ha dictado la siguiente
resolución:
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