
habiendo caducado la tramitación, se informa que, al no haber prescrito la
acción, se inicia la tramitación de un nuevo procedimiento administrativo de
infracción urbanística conforme a la normativa vigente, en relación al espedien-
te num. 148/95, instruido contra el Sr. ANDRES PERELLO TORRENS, pro-
motor y a POZOS BENNASSAR, empresa constructora.

Comunicandoselo para su conocimiento i efectos. Marratxí, 29 de
noviembre del 2001. El Secretario,�

Marratxí, 11 de març del 2003.
EL BATLE,; Signat.: Miquel Bestard Parets.

� o �

Ajuntament de Montuïri
Num. 6718

Transcorregut el termini fixat per a la presentació de reclamacions i sug-
gerències sense que se n�hagi presentada cap, es considera aprovada definitiva-
ment l�Ordenança fiscal reguladora dels serveis de biblioteca municipal de
Montuïri, conforme al previst als articles 15 i ss de la Llei 39/88 de 28 de des-
embre reguladora de les Hisendes Locals.

Cosa que es fa pública juntament amb el text íntegre de l�Ordenança als
efectes de la seva entrada en vigor.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU D�UTILITZACIÓ
DE SERVEIS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MONTUÏRI

Article 1r.- Concepte
De conformitat amb allò previst a l�art. 117 en relació a l�art. 41, ambdós

de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix el preu públic pels serveis de la Biblioteca municipal, con-
sistents en: fotocopiadora, internet i impresió de documents, especificats a la
tarifa continguda a l�art. 3r. següent, que es regirà per la present ordenança.

Article 2n.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat per aquesta ordenança

les persones que es beneficien del servei prestat per aquest Ajuntament a la
Biblioteca municipal o altres dependències municipals no especificades  con-
cretament a altra normativa, al qual fa referència l�article anterior.

Article 3r. Quantia
A) La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança per la con-

nexió a Internet serà de 1�20 euros cada ½ hora de connexió.
B) La quantia del preu públic per impresió de documents amb la impre-

sora serà de 15 cèntims per document.
C) La quantia del preu públic per fotocòpies serà de 15 cèntims per cada

fotocòpia.

Article 4t.- Obligació de pagament
Neix des de que s�inicia la prestació del servei.

Article 5è.- Normes de Gestió
1.- L�exacció es considerarà devengada simultàniament a la prestació del

servei i la seva liquidació i recaptació se dura a terme per connexió realitzada en
base a les dades que es rebin del Coordinador cultural.

2.- El pagament s�efectuarà mitjançant l�adquisició d�un tiquet que dona-
rà dret a utilitzar la connexió durant ½ hora. Aquest es podrà adquirir al centre
on estigui instal·lat l�aparell o a les oficines municipals.

Article 6è.- Exempcions
A instància de part i en tot cas previ informe favorable dels serveis socials

municipals, el Batle pot atorgar l�exempció de tot o part del pagament, quan les
circumstàncies socio-econòmiques del sol·licitant manifestin una situació no
adequada a les normes o l�ús que marquin en cada moment un nivell mínim de
subsistència.

DISPOSICIO FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el primer dia del mes següent al de

la seva publicació íntegra en el Butlletí oficial de les Illes Balears, estant en
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Montuïri, 24 de març de 2003.
EL BATLE-PRESIDENT; Gabriel Matas i Alcover.

� o �

Num. 6720
Sol.licitada la devolució de l�aval corresponent a la garantia provisional i

de la garantia definitiva de les obres de �Clavegueram 1ª fase, zona Coronas� de
Montuïri, executades per l�empresa Ferrovial Servicios S.A., s�exposa al públic
la sol.licitud de devolució de les garanties esmentades constituïdes a l�efecte,
per import de 3.871�61 euros i 7.743�21 euros, conforme al disposat a la nor-
mativa aplicable, perquè es prengui coneixement i per tal que dins el termini de
quinze dies hàbils comptats a partir de l�endemà de la publicació del mateix,
puguin presentar reclamacions en aquest Ajuntament de Montuïri aquells que
trobin que tenen algun dret exigible a l�adjudicatari, per raó del contracte garan-
tit.

Montuïri, 26 de març de 2003.
EL BATLE-PRESIDENT; Gabriel Matas i Alcover.

� o �

Ajuntament de Petra
Num. 6510

Aquest Ajuntament en Ple i en sessió ordinària celebrada el passat dia 6
de març de 2003, va adoptar entre d'altres l'aprovació inicial del Catàleg de
Protecció d�Edificis i Elements d�Interès Històric, Artístic, Arquitectònic,
Etnològic i Paisatgístic del terme de Petra. Per la qual cosa, es fa públic durant
el termini d�un mes als efectes de possibles allegacions i/o reclamacions.
L'expedient es podrà consultar a les oficines municipals i de les 8,00 a les 14,30
hores.

Petra, 17 de març de 2003.-
EL BATLE.; Joan Font i Massot.

� o �

Ajuntament de Pollença
Num. 6421

Per l�Alcaldia s�ha dictat el següent decret:

�Vista la moció aprovada en sessió plenària de dia 23 de juliol de 2002
mitjançant la qual es va acordar � l�inici del procés per nomenar fill il·lustre d�a-
quest Ajuntament el senyor Pere  J.  Cànaves Salas, que fou el president� de la
Junta Gestora d�aquest Ajuntament quan es produïren els lamentables fets de
l�alçament militar de l�any 1936.

Vista la memòria dels pollencins represaliats durant la guerra civil.

Atès el Reglament especial per a la concessió d�honors i distincions per
part de l�Ajuntament de Pollença.

En virtut de les atribucions que m�atorga la normativa vigent

He resolt:

Primer.- Obrir un termini de 8 dies d�exposició pública de l�expedient per
a la presentació de les al.legacions que s�estimin oportunes.

Segon.- Publicar l�anunci corresponent al BOIB.
Ho mana i signa la Batlessa, Sra. M.Francisca Ramón Pérez de Rada, a

Pollença, davant jo la Secretària Acctal, dia 25 de març de 2003.�

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

Pollença, 25 de març de 2003
La Batlessa
M.Francisca Ramón Pérez de Rada

� o �

Ajuntament de Santa Margalida
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