
resultantes y los adquirentes de éstas en el futuro, deberá expresarse el compro-
miso relativo a la conservación de las obras y servicios de urbanización que,
conforme al planeamiento urbanístico, hayan de asumir en lugar de aquéllos los
futuros propietarios. Para ello la Junta o propietarios vendedores deberán hacer
constar expresamente estos compromisos en los contratos de enajenación de
solares o edificios, con expresa aceptación de tales compromisos por los adqui-
rentes y debidamente formalizados en la correspondiente escritura pública ins-
crita en el Registro de la Propiedad, una copia de la cual deberá ser presentada
en el Ayuntamiento para que las relaciones y acuerdos con terceros surtan efec-
tos ante esta Administración y se produzca la subrogación de los futuros pro-
pietarios a tal efecto.

Pollença, 11 de febrero de 2009.
El Batle.- Joan Cerdá Rull

— o —

Ajuntament de Porreres
Num. 5662

A la intervenció d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposen els
articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
s’exposa al públic, a efectes de reclamacions, el Pressupost General per a l’e-
xercici 2.009, aprovat inicialment per l’Ajuntament en Ple a la sessió extraordi-
nària del dia 9 de març de 2.009.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa
l’article 170.1 del RDL 2/2004 i pels motius taxativament enumerats en el
número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als
tràmits següents:

1.- Termini d’exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de
l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma.

2.- Oficina de presentació: registre general.
3.- Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament en Ple.
Si no es presenta cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial serà elevat a

definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne un altre.

Porreres, 10 de març de 2.009
El Batle, Bernat Bauçà Garau

— o —

Ajuntament de Sant Joan
Num. 6033

Anunci de la licitació de l’expedient de contractació de les obres de
‘Rehabilitació i reestructuració de l’antic escorxador per a casal d’activitats’,
terme municipal de Sant Joan.

Per Decret de Batlia núm. 31/2009 de data de tretze de març de dos mil
nou s’ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars que regiran el
contracte d’obres ‘Rehabilitació i reestructuració de l’antic escorxador per a
casal d’activitats’, inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i es procedeix a l’a-
nunci de la licitació en els termes següents:

1.Entitat adjudicadora:
a).- Organisme: Ajuntament de Sant Joan.
b).- Dependència que tramita l’expedient: secretaria

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

casal d’activitats.
- Termini d’execució: 10 mesos.

3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
- Tramitació: urgent
- Procediment: obert
- Forma d’adjudicació: oferta més avantatjosa i varis criteris d’adjudica-

ció
4.Pressupost base de la licitació

- Import :284.706,90 (IVA exclòs)
5. Garanties
provisional: 2 % del pressupost del contracte (IVA exclòs) 
definitiva: el 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
6. Requisits específics del contractista. 
Classificació: Grup C, Subgrups: Tots, Categoria: C

- Solvència econòmica, financera, tècnica i professional que figura al plec
de clàusules. 

7. Obtenció de documentació i informació: perfil del contractant de
l’Ajuntament de Sant Joan. (www.ajsantjoan.net) i a les oficines municipals.

- Domicili : Carrer Major, 61
- Tel. 971526003  Fax: 971526003
- Data límit d’obtenció de documents i informació: fins el darrer dia de

presentació d’ofertes
8. Presentació de les ofertes
- Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de

la publicació del present anunci al BOIB. No obstant això, si l’últim dia del ter-
mini fos inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent 

- Documentació a presentar: L’especificada al plec de clàusules admi-
nistratives

- Lloc de presentació:  Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan,
carrer Major, 61, en horari d’obertura al públic (de 9 h a 14h).

9. Obertura de les ofertes: a l’Ajuntament, de conformitat amb el disposat
al plec de clàusules administratives.

10. Despeses dels anuncis a càrrec de l’adjudicatari.

Simultàniament amb el present anunci per a la presentació de proposi-
cions, s’exposen al públic els plecs de clàusules administratives particulars per
un termini de DEU (10) dies naturals, comptadors a partir del dia següent al de
la seva publicació en el BOIB, perquè les persones interessades els puguin exa-
minar i presentar les reclamacions que considerin adients, de conformitat amb
el disposat a l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears; si durant el termini d’exposició al públic dels
plecs s’hi presenten reclamacions, se suspendrà la licitació i també el termini per
presentar proposicions, en els casos que sigui necessari per resoldre la qüestió
plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest termini a partir de l’endemà de la
resolució de les reclamacions.

Sant Joan, 16 de març de 2009.
La batlessa, Maria Teresa Munar Caimari

— o —

Ajuntament de Ses Salines
Num. 5670

Finalitzat el contracte per a la realització de les obligacions derivades del
contracte per a la execució de les obres de construcció d’un centre de dia a ses
Salines, i sol·licitada per l’ adjudicatari Excavaciones s’Horta S.A., la
cancel·lació de la garantia que té constituïda per import de 7.479,64, es fa
públic, perquè en el termini de quinze dies es puguin presentar reclamacions
pels qui creguin tenir qualque dret exigible a l’ esmentat contractista per raó del
contracte garantitzat.

Ses Salines, 10 de març de 2009 .
El batle, Sebastià Burguera i Burguera

— o —

Ajuntament d'Alaior
Num. 5548

Per Decret d’Alcaldia, de dia 5 de març de 2009 s’ha  aprovat el padró de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de 2009, comprensiu de 8.375 liqui-
dacions, per un impost de 436.368,33 Euros.

L’esmentat padró romandrà exposat al públic en el departament de Rendes
i Exaccions de l’Ajuntament, durant el termini de 20 dies hàbils, a comptar des
del dia següent  al d’aquesta publicació. A partir de la finalització del termini
anterior i durant el període d’un mes, els interessats podran interposar, contra el
referit padró, recurs de reposició davant l’Alcaldia.

Així mateix, podran utilitzar qualsevol altra mitjà de defensa que estimin
convenient pel seus interessos.

Mitjançant aquest document i d’acord amb el disposat en el reglament
General de Recaptació, poso en coneixement l’obertura del període voluntari de
cobrament dels padrons anteriorment referits que comprendrà el  termini que va
de dia 16.03.2008 a 15.05.2008.

Passat l’esmentat període s’incoarà la via de constrenyiment, en la qual,
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