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punt a la consideració del Ple de l’Ajuntament.’
Obert el torn pel debat intervé el Sr. Melià per tal de donar succintes
explicacions sobre el contingut de la proposta que se sotmet a discussió.
No havent-hi altres intervencions seguidament es passa a votació, i amb
el vot unànime dels setze membres assistents s’acorda aprovar el precedent dictamen.’

—o—

—o—

Ajuntament d'Alcúdia

Num. 8459
A la intervenció d’aquest Ajuntament, d’acord amb els articles 173.2 i 169
del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic la modificacions de crèdit 6/2006 aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 4
de maig de 2006.

Num. 8453
Atès que ha transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública de
l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del Reglament municipal
de transport urbà d’autotaxis i galeres sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord fins a les hores provisional ha devingut definitiu en virtut de la presumpció establerta a l’article 49 c) in fine de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
En compliment d’allò que disposa l’article 70.2 de l’esmentada llei es
publica a continuació el text íntegre de l’acord adoptat, en el ben entès que
aquesta modificació entrarà en vigor quan s’hagi produït la dita publicació i hagi
transcorregut el termini previst en l’article 65.2.
Alcúdia, 5 de maig de 2006.- EL BATLE.- Miquel Ferrer Viver.

TEXT ÍNTEGRE DE L’ACORD:

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa
l’article 170.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 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.Organ davant el qual es reclama: Ajuntament en ple.

‘10. Modificació puntual del Reglament municipal de transport urbà d’autotaxis i galeres.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis i Manteniment, de data 6 de març de 2006, que a continuació es transcriu:
‘Modificació puntual del Reglament municipal de transport urbà d’autotaxis i galeres.
Previs els oportuns aclariments i explicacions per part del Secretari de la
Comissió, es dona compte de la proposta d’acord següent:

Si no es presenta cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial serà elevat a
definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne un altre.

‘’ PROPOSTA DE BATLIA
En data 20 de gener de 1997 aquesta Corporació va aprovar, per unanimitat, el ‘Reglament del Transport urbà d’autotaxis i galeres’ en ús de la potestat
reglamentaria i d’autoorganització que estableix l’article 4.1ª) de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases del Règim Local, el qual ha estat posteriorment objecte de senglars modificacions puntuals.
En el moment present, i feta una valoració integral de la seva actual redacció, es considera convenient i oportú dur a terme una puntual modificació del
seu article 17è, relativa al percentatge de pagament a satisfer pels interessats en
l’autorització de traspàs de llicència en els supòsits de donació intervius a favor
del cònjuge o un dels parents per consanguinitat o afinitat fins a 2n grau (supòsit 1), i en els supòsits de mort, jubilació o incapacitat a favor del cònjuge o els
hereus legítims (supòsit 2).
Per aquest motiu i fent ús de les atribucions que tinc conferides segons
allò que disposa l’article 21.1. a) i b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, propòs a aquest plenari l’adopció dels acords
següents:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 17 del ‘Reglament
del Transport urbà d’autotaxis i galeres’, que queda redactat de la següent manera:
‘Sense perjudici del pagament de les exaccions que resultassin del que es
disposa a les ordenances fiscals, l’autorització del traspàs implica el pagament
dels drets següents:
A).En el supòsit 1 un 2% del preu fixat per l’Ajuntament a l’efecte de rescat.
B).......
C).En el supòsit 2 un 0,5% del preu fixat per l’Ajuntament a efecte de rescat.
Segon.- Obrir un període d’informació pública i audiència als interessats
per termini de trenta dies perquè puguin presentar-se al·legacions i suggeriments
que hauran d’ésser resoltes per aquesta Corporació. De no produir-se aquestes
al·legacions, les modificacions proposades es consideren aprovades definitivament, havent-se de publicar íntegrament el seu text en el BOIB per la seva entrada en vigor.
Alcúdia, 2 de març de 2006. El Batle, Sgt: Miquel Ferrer Viver.’’
Els membres de la Comissió informen favorablement (donant-se per assabentats els membres del Grup Municipal del PP i ASI) i acorda elevar aquest

Num. 8460
Resolució de l’Ajuntament d’Alcúdia mitjançant la qual s’anuncia concurs per procediment obert de la licitació pública per a atorgar cinc (5) llicències per prestar serveis de particulars destinats al públic, consistents en el transport de viatgers en automòbils de turisme.

Alcúdia, 8 de maig de 2006.
El Batle,
Miquel ferrer Viver.

—o—

1.- Entitat adjudicadora
a.Organisme: Ajuntament d’Alcúdia.
b.Dependència que tramita l’expedient: Secretaria (Contractació).
c.Núm. d’expedient: CN-69/05
2.Objecte del contracte
a.Descripció de l’objecte: Licitació pública per a atorgar cinc (5) llicències per prestar serveis de particulars destinats al públic, consistents en el transport de viatgers en automòbils de turisme, classe ‘Auto-taxi’, de les quals quatre llicències (4) correspondran al model general d’automòbil de turisme i una
(1) llicència correspondrà al modèl de vehicle adaptat especialment per transport de minusvàlids.
b.Termini d’atorgament: el termini màxim serà de cinquanta anys (50),
tenint en compte l’establert a l’article 7 del ‘Reglament del transport urbà d’autotaxis i galeres d’Alcúdia.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a.Tramitació: ordinària.
b.Procediment: obert.
c.Forma: concurs.
4.Cànon d’atorgament de llicència. S’abonaran els següents drets:
a)Torn de conductors assalariats (cànon fix):
a.1.Llicències tipus general: 55.000,00 euros.
a.2.Per llicències tipus adaptats: 55.000,00 euros.
b)Torn lliure (cànon a l’alça) per llicències tipus general:
b.1.Per llicències tipus general: 55.000,00 euros mínim.
b.2.Per llicències vehicle adaptat: 55.000,00 euros mínim.
5. Obtenció de documentació i informació
a.Entitat: Ajuntament d’Alcúdia.

