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LOTE 2. PISCINAS SON HUGO: a la entidad ESPORTS 85, S.L. (CIF
B07969249) por un canon de 5.800,00€
LOTE 3. RUDY FERNANDEZ: a la entidad EMERGÈNCIES SET MIL,
S.L. (CIF B57227175) por un canon de 3.868,00.-€.
LOTE 4. PAVELLÓ SON COTONER: a la entidad EMERGÈNCIES SET
MIL, S.L. (CIF B57227175) por un canon de 2.400,00.-€.
LOTE 5. PALAU D’ESPORTS SON MOIX-CAMPUS TENIS: a la entidad EULEN, S.A. (CIF A28517308) por un canon de 1.100,00.-€
Palma, 31 de mayo de 2012
El Gerente del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de
Palma, Antoni Ramis Mas

07-06-2012

17,3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de
las haciendas locales, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.
Nueva redacción de las normas afectadas:
Art. 5. Cuota tributaria.
Cuota de servicio-0,55 € / abonado / mes
Cuota de consumo-0,1125 € / m3 agua (facturado)
Disposición final.
La modificación de esta Ordenanza fiscal, entendida aprobada definitivamente por el Pleno de la corporación en sesión de día 30 de marzo de 2012,
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, y estará en vigor hasta que sea modificada o derogada expresamente.

________
ANUNCI de l’adjudicació, aprovada pel Consell Rector de l’IME, de data
30 de maig de 2012, de la contractació de la concessió administrativa de la cessió d’espais esportius de determinades instal·lacions esportives municipals de
l’IME per a la realització de campus esportius i de temps lliure per a l’estiu de
2012, a les següents entitats:
LOT 1. GERMANS ESCALES: a l’entitat EMERGÈNCIES SET MIL,
S.L. (CIF B57227175) per un canon de 7.900,00.-€.
LOT 2. PISCINES SON HUGO: a l’entitat ESPORTS 85, S.L. (CIF
B07969249) per un canon de 5.800,00€
LOT 3. RUDY FERNANDEZ: a l’entitat EMERGÈNCIES SET MIL,
S.L. (CIF B57227175) per un canon de 3.868,00.-€.
LOT 4. PAVELLÓ SON COTONER: a l’entitat EMERGÈNCIES SET
MIL, S.L. (CIF B57227175) per un canon de 2.400,00.-€.
LOT 5. PALAU D’ESPORTS SON MOIX-CAMPUS TENIS: a l’entitat
EULEN, S.A. (CIF A28517308) per un canon de 1.100,00.-€
Palma, 31 de maig de 2012
El Gerent de l’Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma,
Antoni Ramis Mas

—o—

Ajuntament d'Alaró
Num. 11024
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal taxa per prestació del
servei de clavegueram
Finalitzat que ha estat el període d’informació pública de l’exp. núm.
1385-2012 sense que s’hagin presentat reclamacions, d’acord amb allò que preveu l’art. 17,3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, s’entén definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
Nova redacció de les normes afectades:
Art. 5è. Quota tributària.
Quota de servei-0,55 € / abonat / mes
Quota de consum-0,1125 € / m3 aigua (facturat)
Disposició final.
La modificació d’aquesta Ordenança fiscal, que s’entén aprovada definitivament pel Ple de la corporació en sessió de dia 30 de març de 2012, entrarà
en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, i estarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.
Cosa que es fa pública per a general coneixement.
Recursos.
Contra aquesta ordenança, que és definitiva en via administrativa, sols es
pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Alaró, 31 de maig de 2012.
El Batle, Joan Simonet Pons
___________
Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal tasa por prestación
del servicio de alcantarillado
Finalizado el período de información pública del exp. nº 1385-2012 sin
que se hayan presentado reclamaciones, de acuerdo con lo previsto en el art.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Recursos.
Contra esta ordenanza, que es definitiva en vía administrativa, sólo puede
interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palma, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Alaró, 31 de mayo de 2012.
El Alcalde, Joan Simonet Pons

—o—
Num. 11154
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal taxa per prestació del
servei de clavegueram
Finalitzat que ha estat el període d’informació pública de l’exp. núm.
1385-2012 sense que s’hagin presentat reclamacions, d’acord amb allò que preveu l’art. 17,3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, s’entén definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
Nova redacció de les normes afectades:
Art. 5è. Quota tributària.
Quota de servei
0,55 € / abonat / mes
Quota de consum
0,1125 € / m3 aigua (facturat)
Disposició final.

La modificació d’aquesta Ordenança fiscal, que s’entén aprovada definitivament pel Ple de la corporació en sessió de dia 30 de març de 2012, entrarà
en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, i estarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.
Cosa que es fa pública per a general coneixement.
Recursos.
Contra aquesta ordenança, que és definitiva en via administrativa, sols es
pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Alaró, 31 de maig de 2012.
El Batle, Joan Simonet Pons
——————————
Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal tasa por prestación
del servicio de alcantarillado
Finalizado el período de información pública del exp. nº 1385-2012 sin
que se hayan presentado reclamaciones, de acuerdo con lo previsto en el art.
17,3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de
las haciendas locales, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.
Nueva redacción de las normas afectadas:
Art. 5. Cuota tributaria.
Cuota de servicio
0,55 € / abonado / mes
Cuota de consumo
0,1125 € / m3 agua (facturado)
Disposición final.

La modificación de esta Ordenanza fiscal, entendida aprobada definitivamente por el Pleno de la corporación en sesión de día 30 de marzo de 2012,

