
Num. 23744
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 27 d’octubre de 2011,

va acordar procedir a la dissolució de l’organisme autònom local ‘Patronat
Municipal de Turisme de Pollença’, conformement el disposat a l’article 85 bis
1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, en
conseqüència, el succeirà universalment l’Ajuntament de Pollença, passant a
prestar directament els serveis fins aleshores descentralitzats, assumint tots els
béns, drets i obligacions de que sigui titular l’ens dissolt, fixant com a data efec-
tiva de la present dissolució dia 1 de gener de 2012.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, als efectes oportuns.

Pollença, 8 de novembre de 2011.
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavía.

— o —

Ajuntament de Puigpunyent
Num. 23704

El Ple de l’Ajuntament de Puigpunyent, en sessió extraordinària celebra-
da en data 15 de novembre de 2011 va aprovar inicialment els expedients núm.
5/2011, 6/2011 i 7/2011 de modificacions de crèdit del Pressupost Municipal de
2011, en les modalitats transferències de crèdit, suplements de crèdit finançats
amb romanent de tresoreria i crèdits extraordinaris finançats amb romanent de
tresoreria i baixes per anulació de crèdits, respectivament. 

De conformitat amb el que disposen els articles 169 i 177.2 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals, s’exposen al públic, per un termini
de quinze dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al de la publicació
d’aquest anunci al BOIB, durant els quals podran ser examinats a la Secretaria
d’aquest Ajuntament i presentar-se les reclamacions que estimin pertinents. Si
no es formula cap reclamació, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament.

Puigpunyent, 16 de novembre de 2011.
El Batle, Gabriel Ferrà Martorell.

— o —

Ajuntament de Sant Joan
Num. 23745

Aprovació inicial del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric de Sant
Joan. 

L’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 de
novembre de 2011, entre d’altres, va prendre el següent acord per unanimitat:

Primer: Aprovar inicialment el Catàleg de Protecció del Patrimoni
Històric de Sant Joan. 

Segon: En compliment d’allò establert als articles 128 i 149 del Reial
Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
Planejament per al Desenvolupament i Aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl
i Ordenació Urbana, s’acorda l’obertura d’un període d’exposició al públic de
trenta dies hàbils (30 dies), comptadors des del dia següent a la publicació del
present anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), a fi que durant
l’esmenta’t termini es puguin presentar els suggeriments i al·legacions que es
considerin oportuns. 

L’expedient del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric de Sant Joan
romandrà exposat al públic a les dependències municipals situades al carrer
Major núm. 61 de dilluns a divendres de les 9:00 a les 14:00 hores.

Tercer: Acordar la suspensió de tramitació de procediments i d’atorga-
ment de llicències de parcel·lació, edificació, reforma, demolició i qualsevols
altres actuacions que puguin contradir les determinacions previstes en el Catàleg
de Protecció del Patrimoni Històric aprovat inicialment.

A la vista del resultat de la informació pública i dels informes emesos,
l’Ajuntament acordarà l’aprovació provisional i la seva remissió a la Comissió
Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric als efectes de
la seva aprovació definitiva.

Quart: Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al
Tauler d’Anuncis, a la pàgina web www.ajsantjoan.net i en un dels diaris de més
difusió a l’illa de Mallorca.

Sant Joan, 17 de novembre de 2011
El Batle-President, Juan Magro Bauzà.

______

Aprobación inicial del Catálogo de Protección del Patrimonio Histórico
de Sant Joan.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de
noviembre de 2011, entre otros, tomó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Primero: Aprobar inicialmente el Catálogo de Protección del Patrimonio
Histórico de Sant Joan.

Segundo: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 128 y 149
del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, se acuerda la apertura de un periodo
de exposición al público de treinta días hábiles (30 días), contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares (BOIB), a fin de que durante el mencionado plazo se puedan presentar
las sugerencias y alegaciones que se consideren oportunos.

El expediente del Catálogo de Protección del Patrimonio Histórico de
Sant Joan permanecerá expuesto al público en las dependencias municipales
situadas en la calle Major núm. 61 de lunes a viernes de las 9:00 a las 14:00
horas.

Tercero: Acordar la suspensión de tramitación de procedimientos y de
otorgamiento de licencias de parcelación, edificación, reforma, demolición y
cualesquiera otras actuaciones que puedan contradecir las determinaciones pre-
vistas en el Catálogo de Protección del Patrimonio Histórico aprobado inicial-
mente.

A la vista del resultado de la información pública y de los informes emi-
tidos, el Ayuntamiento acordará la aprobación provisional y su remisión a la
Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio
Histórico a los efectos de su aprobación definitiva.

Cuarto: Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de las Islas Baleares,
en el Tablón de Anuncios, a la página web www.ajsantjoan.net y en uno de los
periódicos de mayor difusión de la isla de Mallorca.

Sant Joan, 17 de noviembre de 2011
El Alcalde-Presidente, Juan Magro Bauzà.

— o —

Ajuntament de Sencelles
Num. 23601

Notificació de la iniciació d’expedients sancionadors en matèria de tràn-
sit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària de l’Ajuntament de
Sencelles

De conformitat amb el que estableix l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, i d’acord amb el Reglament de procediment san-
cionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, es fa pública la notificació
de la iniciació d’expedients sancionadors que s’indiquen en matèria de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat vial de l’Ajuntament d’/de Sencelles
a les persones o entitats denunciades que tot seguit s’esmenten, perquè se n’ig-
nora el domicili o perquè, havent-ho intentat dues vegades, no s’ha pogut fer la
notificació personalment al darrer domicili conegut. A aquests efectes es fa
constar el següent:

1. La instrucció del procediment correspon a Miquel Fiol Julia,  actuant
com a secretari/a Francisca Campaner Fiol, dels quals podeu promoure la recu-
sació per les causes previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim  jurídic de les administracions públiques i de procediment
administratiu comú. 

2. L’òrgan competent per resoldre el procediment és el batle (art. 71.4 del
Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març).

3. Si estau d’acord amb la sanció com a conductor del vehicle responsa-
ble de la infracció, en el mateix termini de VINT DIES naturals, podeu fer el
pagament voluntari de la multa amb una REDUCCIÓ DEL 50%, fet que impli-
carà que es segueixi el procediment sancionador abreujat amb les conseqüències
següents:

a) La renúncia a formular al·legacions. En cas que es formulin, s’han de
considerar no presentades.

b) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució
expressa, el dia en què es faci el pagament.

c) L’esgotament de la via administrativa, i només es pot recórrer davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
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