
Agencia Tributaria de las Illes Balears

Claves de identificación del listado:
L: Leve; G: Grave; MG: Muy grave.
LSV: texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2

de marzo.
RGC: Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.
VEH: Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
CON: Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.
OM: Ordenanza Municipal.

Mancor de la Vall, a 4 de Octubre de 2010
La Instructora, Margalida Pocoví Sampol

Remesa: 7765

Expedient Llinatges i Nom Matrícula Data Tipus Precepte Import Punts
Expediente Apellidos y Nombre Matrícula Fecha Tipo Precepto Importe Puntos

10-000081 Massip Rechach Graciano Juan IB2132CK 23/8/2010 L RGC094-2 80€ 0
10-000082 Martin Zambrana Agustin 5832CTG 25/8/2010 L RGC094-2 80€ 0
10-000083 Higes Dominguez Gara Maria IB0518CH 7/9/2010 L RGC094-2 80€ 0

Total: 3 Denúncies

— o —

Ajuntament de Marratxí
Num. 22776

SECCIÓ: CONTRACTACIÓ

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS
DELS ESPAIS INCLOSOS EN L’ ANNEX ALS PLECS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

1r. - Entitat adjudicadora:
Organisme: Marratxí XXI SAU
Dependència que tramita l’expedient: CONTRACTACIÓ
Exp.: 002/2010

2n.- Objecte del Contracte: 
Descripció: SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN L’

ANNEX ALS PLECS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ.
Butlletí Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: BOIB núm. 77 de dia 25-05-2010.

3r. -Tramitació i procediment:
Tramitació: Ordinària
Procediment : Obert

4t. Pressupost: 504.000,00.-€,  (IVA exclòs)

5è.-Adjudicació definitiva
Duració del contracte:  48 MESOS
Adjudicatari definitiu: GOMARIZ JARDINERS, S.L.
Preu d’ adjudicació definitiva:  480.000,00.-€ (IVA exclòs), import anual 120.000,00€ (IVA exclòs).

—————-

SECCIÓN DE CONTRACTACIÓN 

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA JARDINERIA DE LAS ZONAS VERDES Y PAR-
QUES PÚBLICOS DE LOS ESPACIOS INCLUIDOS EN EL ANEXO DE LOS PLIEGOS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MEDIANTE PRO-
CEDIMIENTO ABIERTO.

1º. - Entidad adjudicadora:
Organismo: Marratxí XXI SAU
Dependencia que tramita el expediente: CONTRACTACIÓN
Exp.: 002/2010

2º.- Objeto del Contrato:
Descripción: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA JARDINERIA DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES PÚBLICOS DE LOS ESPACIOS

INCLUIDOS EN EL ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARRATXÍ.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOIB nº 77 de día 25-05-2010.

3º.- Tramitación y procedimiento:
Tramitación: Ordinaria
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Procedimiento: Abierto

4º.- Presupuesto: 504.000,00.-€,  (IVA excluido).

5º Adjudicación definitiva:
Duración del contrato: 48 meses
Adjudicatario definitivo: GOMARIZ JARDINERS, S.L.
Precio de adjudicación definitiva: 480.000,00.-€ (IVA excluido), importe

anual 120.000,00€ (IVA excluido).

— o —

Num. 22837
Com a conseqüència dels expedients tramitats en el Departament de

Tributació i atès que no és possible fer la notificació administrativa de la reso-
lució a les persones interessades per causes no imputables a l’Administració, i
despès d’haver intentat realitzar les següents notificacions:

-A la senyora Gloria Jimenez Calvo, al carrer Can Malvasia núm.6 PBJ-
15 de Marratxí (tres vegades).

I, d’acord amb el que disposa l’article 59-4 de la llei 30/92 sobre Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment  Administratiu
Comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, pel present edicte es noti-
fiquen els següents Decrets de l’Alcaldia , que diuen el següent:

‘SECCIÓ:A.E.F.
NEGOCIAT:Tributació
REF.: ASM

De conformitat amb allò que es disposa a l’article 192.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, us comu-
nico que el Batlle, en data 11 de maig de 2010, ha dictat la següent Resolució:

‘ NEGOCIAT: DEPARTAMENT DE TRIBUTACIÓ
NÚM. 1365/09
ASSUMPTE: TRAMIT D’AUDIÈNCIA PREVI A L’INICI DE L’EXPE-

DIENT DE MESURA CAUTELAR DE TALL DEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE.

DECRET DE L‘ALCALDIA
Marratxí, a 11 de maig de 2010

Atès que per decret de l’alcaldia de data 29/06/2009, es va incoar expe-
dient per a procedir al tall del subministrament d’aigua de la connexió del comp-
tador d’aigua núm. 05108244, ubicat al carrer Can Malvasia núm. 6- PBJ 15,
que figura a nom de la sra. Gloria Jimenez Calvo (DNI 43103372-S). Donant-li
tràmit d’audiència durant el termini de 5 dies, per adduir les al·legacions adients.

Atès l’informe remès per la recaptació de l’agència Tributaria de les Illes
Balears, de data 31/03/2010, en relació a la deute del comptador núm.
05108244, a nom de la sra. Gloria Jimenez Calvo, que ha pagat tota la deute que
tenia l’esmentat comptador, adjuntant document on consta l’estat del rebuts.

Aquesta Alcaldia fent ús de les atribucions conferides per la normativa
vigent, té a bé en dictar el present DECRET:

1.- Finalitzar el procediment incoat per a procedir al tall del subministra-
ment d’aigua de la connexió del comptador d’aigua núm. 05108244, ubicat al
carrer Can Malvasia núm. 6- PBJ 15, que figura a nom de la sra. Gloria Jimenez
Calvo (DNI 43103372-S), per pagament de la deute de l’esmentat comptador,
segons escrit de l’agència Tributaria de les Illes Balears, de data 31/03/2010.

2.- Procedir a l’arxiu de l’expedient, sense perjudici que d’originar-se un
nou deute es pugui iniciar un nou procediment.

3.-  Notificar-ho als interessats als efectes adients.

De conformitat amb allò que es disposa a l’article 89.3, de la llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, s’expressa que:

Contra aquest Decret, que és definitiu en via administrativa, es podrà
interposar el preceptiu recurs de reposició  que estableix l’article 108 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local núm. 7/1985,  de 2 d’abril, (text modi-
ficat pe la Llei 57/03, de mesures per la modernització del govern local, de 16
de desembre), en relació a l’article 14.2 del Text Refús de la Llei Reguladora de

les Hisendes Locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març,  davant el Sr. Batle,
en el termini d’UN MES comptat a partir del següent dia al de la recepció del
present escrit.

L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregués un altre mes
sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació expressa o presumpte del recurs de reposició,  que
posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu,
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma de Mallorca, en el ter-
mini de DOS MESOS, comptats des del següent dia al de la notificació de la
resolució desestimatoria, si fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de SIS
MESOS comptats a partir del dia següent a aquell en que, el referit recurs de
reposició s’entendrà desestimat de forma presumpta.

No obstant això, podreu utilitzar qualssevol altres recursos si ho creieu
adient.

Ho mana i signa, per delegació del senyor Batle Sr. José Ramón Bauzá
Díaz, el regidor delegat d’Economia i Hisenda.- Donc fe. ‘

De conformitat amb allò que es disposa a l’article 58.2, de la Llei 30/92
de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú s’expressa que:

Contra aquest Decret, que és definitiu en via administrativa, es podrà
interposar el preceptiu recurs de reposició  que estableix l’article 108 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local núm. 7/1985,  de 2 d’abril, (text modi-
ficat pe la Llei 57/03, de mesures per la modernització del govern local, de 16
de desembre), en relació a l’article 14.2 del Text Refús de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març,  davant el Sr. Batle,
en el termini d’UN MES comptat a partir del següent dia al de la recepció del
present escrit.

L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregués un altre mes
sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació expressa o presumpte del recurs de reposició,  que
posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu,
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma de Mallorca, en el ter-
mini de DOS MESOS, comptats des del següent dia al de la notificació de la
resolució desestimatoria, si fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de SIS
MESOS comptats a partir del dia següent a aquell en que, el referit recurs de
reposició s’entendrà desestimat de forma presumpta

No obstant això, podreu utilitzar qualssevol altres recursos si ho creieu
adient.

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i als efectes adients.

Marratxí, 11 de maig de 2010
EL SECRETARI acctal,
P.D.  L’ADMINISTRATIU.

REBUT,’

“De conformitat amb el que disposa l’article 58.2,Llei 30/92 de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment
Administratiu Comú s’expressa que:

Contra aquest Decret, que es definitiu en via administrativa, es podrà
interposar el preceptiu recurs de reposició, que estableix l’article 108 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local núm. 7/1985, de 2 d’abril, (text modi-
ficat per la llei 57/03, de mesures per la modernització del govern local de 16 de
desembre),en relació a l’article 14.2 del Text Refús  de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, davant el Sr. Batle, en
el termini d’UN MES  comptat a partir del següent dia al de la recepció del pre-
sent escrit.

L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregués un altre mes
sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació expressa o presumpte del recurs de reposició que
posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu,
davant el Jutjat de lo Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, en el ter-
mini de DOS MESOS, comptats des del següent dia al de la notificació de la
resolució desestimatòria , si fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de SIS
MESOS comptats a partir del dia següent a aquell en que, el referit recurs de
reposició s’entendrà desestimat de forma presumpta.

No obstant això, podreu utilitzar qualsevol altres recursos si ho creieu
adient.”

Marratxí, 28 de setembre de 2010
Pd el regidor d’Economia, Tomeu Oliver Palou

_____________________________

En relación con los expedientes tramitados en el Departamento de
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