
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

‘Transcorregut el termini concedit per a l’esmena de deficiències en l’ex-
pedient tramitat a instància seva per a l’obtenció de llicència d’instal·lació, ober-
tura i funcionament de l’activitat de ‘supermercat’ a local situat a c/ Cala
Molins, núm. 34 de la Cala Sant Vicenç de Pollença (Expt. 3460/05) i transco-
rreguts, així mateix, els 3 mesos que estableix l’art. 92 de la Llei 30/92 sense
que la Sra. Maria del Pilar Romero Rubio hagi comunicat l’esmena de les defi-
ciències que se li assenyalaren, de conformitat amb l’art. 84 de l’esmentada Llei
se li concedeix audiència, per termini de 15 dies, passat el qual, si no aporta la
documentació requerida o no se li estima al·legació, s’acordarà la caducitat de
l’expedient amb arxiu de les actuacions.’

Pollença, 7 de maig de 2009
El Batle, Joan Cerdà Rull

— o —

Num. 11724
Per l’Alcaldia s’ha dictat el següent decret:

‘Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en sessió de 2 de
desembre de 2008, de l’oposició per cobrir una plaça d’arquitecte, funcionari de
carrera i vistes les bases específiques que la regeixen, publicades al BOIB núm.
185 ext, de 31 de desembre de 2008.

En virtut de  l’atribució de les competències que m’atorga l’art. 21.1 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril,

HE RESOLT:

Primer.- Declarar admesa, per participar en l’oposició per cobrir una plaça
d’arquitecte, funcionari de carrera, l’aspirant presentada:

Ana I. Gómez Cabrera

Segon.- Designar membres integrants del Tribunal qualificador de la refe-
rida  oposició els següents:

Presidenta:  Francisca M. Adrover Cànaves, Secretària de la Corporació,
funcionària de carrera

Suplent: Margarita Lacalle Pons-Estel, TAG, funcionària de carrera

Vocals:

Titular: Miquel Amengual Buades, enginyer, funcionari de carrera
Suplent: Pau Carré Cardona, tècnic superior informàtic, funcionari de

carrera

Titular: Jaume Jaume Ponseti, funcionari del CIM
Suplent: Adriana Pousa García, funcionària del CIM

Titular: Carolina Horrach Mora, funcionària del CIM
Suplent: Francisca Cursach Pastor, funcionària del CIM

Titular:  Gregorio de Vicente Cuadrado, de l’Agència Tributària de les
Illes Balears

Suplent: José F. Reynés Sancho, de la Agència Tributària de les Illes
Balears 

Representació sindical designat per la Junta de Personal.

Secretari:

Titular: Margarita Lacalle Pons-Estel, TAG, funcionària de carrera de
l’Ajuntament

Suplent: Miquel Cerdà Grau, administratiu d’administració general, fun-
cionari de carrera.

Tercer.- Fixar la data de realització de l’oposició per al dia 22 de juny  de
2009, al Centre Cultural, c/ Guillem Cifre de Colonya, 33, a les 8’30  hores.

Ho mana i signa el Batle, Sr. Joan Cerdà Rull, a Pollença, davant de mi la
Secretària, dia 18 de maig de 2009.’

La qual cosa es fa pública als efectes corresponents.

Pollença, 20 de maig de 2009
El batle, Joan Cerdà Rull

— o —

Ajuntament de Sant Joan
Num. 11639

En compliment d’allò que s’ha disposat en l’article 138.2 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic, es fa pública la següent
Adjudicació Definitiva:

1.Entitat adjudicadora:
a).- Organisme: Ajuntament de Sant Joan.
b).- Dependència que tramita l’expedient: secretaria.
c).- Número d’expedient: 02/2009

2.Objecte del contracte:
a).- Descripció: Rehabilitació i reestructuració de l’antic escorxador per a

casal d’activitats.
b).- Termini d’execució: 7’5 mesos.
c).- Lloc: Carrer Pare Rafel Ginard Bauçà, 16 de Sant Joan.

3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a).- Tramitació: urgent.
b).- Procediment: obert.

4.Pressupost base del contracte:
a).- Import sense Iva: 284.706,90 Euros.
b).- IVA 16 %: 45.553,10 Euros.
c).- Import amb IVA: 330.260,00 Euros.

5. Adjudicació definitiva:
a).- Data: 17 d’abril de 2009.
b).- Adjudicatari: Ingenierías y Construcciones Martorell S.A.
c).- Nacionalitat: Espanyola.
d).- Import de l’Adjudicació:
Import sense Iva: 284.706,90 Euros.
Iva 16 %: 45.553,10 Euros.
Import Iva inclòs: 330.260,00 Euros.

Sant Joan, 20 de maig de 2009.
La Batlessa, Maria Teresa Munar Caimari.

— o —

Ajuntament de Santa Margalida
Num. 11456

EXP. 69
Audiència als interessats

Havent-se instruït el corresponent expedient de baixa d’ofici per inscrip-
ció indeguda, al Padró Municipal d’habitants, contra VAN OVERLOOP SILKE
amb document X07606334G , IMPENS SHANA amb document 010058,
OVERLOOP YORAN amb document – , DE HOON STEFANIE VERONIQUE
amb document X03709080, i vists els informes de la Policia Local i de secreta-
ria, de conformitat amb allò establert en l’apartat C2., en referència a l’art. 72
del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, per
la present es publica al BOIB, tal com ho especifica l’apartat c.2 de la Resolució
de 9 d’abril de 1997, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments
sobre la gestió i revisió del padró municipal.

1.- S’ha incoat un expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda, al
Padró Municipal d’habitants, per no residir en el domicili en què constau actual-
ment al Padró, la major part de l’any.

2.- Vos posam de manifest l’expedient, perquè durant el termini de 15
dies, a partir del de la publicació del present document, en el BOIB, pugueu com
a interessat, personar-vos a les oficines municipals, situades al Passeig des
Pouàs núm. 23, de Santa Margalida, i podrà al·legar i presentar els documents i
justificacions que estimi pertinents. Tot això en base a allò preceptuat a l’art.
168 del ROF, i a l’art. 84 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, Llei de Règim
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