
qual cosa finalitzarà el procediment.
Es comunica a les persones que es descriuen en la relació adjunta, el dret que tenen a conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat de trami-

tació i a accedir i obtenir còpies dels documents integrats dins el procediment i a formular amb anterioritat al tràmit d’audiència, al·legacions i aportar els docu-
ments que estimin  pertinents (article 3.1 del Reial Decret 1398/1993 de 4 d’agost RPS).

De conformitat amb el que disposa l’article 8.3 amb relació a l’article 8.1.h) de l’esmentat Decret 14/1994 de 10 de febrer, els interessats disposaran d’un ter-
mini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent de rebre la notificació d’aquest acord d’iniciació, per a formular al·legacions i presentar els documents i
informacions al registre general de l’Ajuntament de Campos,  plaça Major, núm. 1,  com també proposar la prova, concretant els mitjans que vulguin fer servir
(article 3.2 RD. 1398/1993 i 135 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/92 de PAC).

Igualment se’ls requereix perquè en el cas de no ésser els conductors i/o infractors dels vehicles denunciats, comuniquin a aquesta batlía la identificació dels
mateixos: Nom, Llinatges, domicili i  DNI. Si fos un  vehicle llogat hauran de presentar el contracte de lloguer, advertint-los que en cas d’incompliment de la iden-
tificació, sense causa justificada podran ésser sancionats com a autors de falta greu d’acord amb el que disposa l’article 72.3 de la llei de trànsit abans esmentada
( 19/2001, de 19 de desembre), atès que el titular del vehicle denunciat té el deure d’identificar el conductor en el tràmit de procediment oportú i l’incompliment
d’aquest deure serà sancionat amb una multa de fins a 301 euros. Com  també,  s’adverteix  als  interessats  que en cas de no efectuar al·legacions sobre el contin-
gut de la iniciació del procediment, en el termini de 15 dies que s’ha indicat, la present resolució d’iniciació del procediment per a sancionar serà considerada com
a proposta de resolució, quan dugui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada (article 8.4 del Decret 14/1994) amb els efectes prevists de l’art. 13
al 15 de l’esmentat Decret.  En el cas de no produir-se la identificació en el temps indicat, l’Instructor proposarà a l’òrgan competent per a resoldre, conforme amb
l’article 16.3 del RPS, l’arxiu per manca de proves de l’expedient seguit per la infracció denunciada,  i que es prossegueixi l’expedient de sanció contra el titular
per haver incomplit el deure d’identificació del conductor i en conseqüència, per tal motiu se’l sancioni com a autor de falta greu tipificada a l’Art. 72.3 de la LSV
considerada com a infracció autònoma des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei (sentència 154/94) per la qual cosa igualment se li notifica  l’esmentada proposta
als efectes assenyalats als arts. 18 i 19 del RPS.

Exped.  Precepte       Titular Població                Quant. Agent

10804   07.01.OO.MM    LOPEZ SALINAS DOLORES           SES SALINES             30.00 AVV
10805   07.01.OO.MM    MANRESACIRER MIGUEL CAMPOS                  30.00 AVV
10806   07.01.OO.MM    MASCARO PONS JERONIMA CAMPOS                  30.00 AVV
10810   07.01.OO.MM    SAAVEDRAOLIVARES ANTONIA CAMPOS                  30.00 AVV
10813   07.01.OO.MM    GINARD NICOLAU ANTONIO          CAMPOS                  30.00 AVV
10814   07.01.OO.MM    EUROPA RENT A CAR SL S J D’ALACANT 30.00 AVV
10815   07.02.OO.MM    RENT AUTOMOTO SL SANTANYI                30.00 AVV
10816   07.01.OO.MM    NAVARRO CANO JOSE MARIA ANDRATX                 30.00 AVV
10817   07.01.OO.MM    ADROVER RIGO JAIME              FELANITX                30.00 AVV
10819   07.01.OO.MM    BARCELO BARCELO JUANA CAMPOS                  30.00 AVV
10822   07.01.OO.MM    TEJADA ALBONS JOSE MARIA CAMPOS                  30.00 AVV
10830   07.02.OO.MM    GALVAN MANSO BERNARDO           MARRATXI                30.00 AVV
10836   07.01.OO.MM    EUROPA RENT A CAR SL S J D’ALACANT 30.00 AVV
10842   07.01.OO.MM    POST MARGARETHA MARTHA LLUCMAJOR               30.00 AVV
10843   07.01.OO.MM    RECORD GO ALQUILER VACACIONAL SA CASTELLO              30.00 AVV
10847   07.01.OO.MM    GARCIA GARCIA JUAN CARLOS       BUNYOLA 30.00 AVV
11001   07.01.OO.MM    RUIZ CARO FRANCISCO ANTONIO     CAMPOS                  30.00 AVV
11006   07.02.OO.MM    CONSTRUCCIONES GARCIAS MANRESA SL CAMPOS                  30.00 AVV
11007   07.01.OO.MM    MARAVILLAS ARENAL SL LLUCMAJOR               30.00 AVV
11010   07.01.OO.MM    MIGUEL ANDRES ANGEL VILASSAR DE MAR         30.00 AVV
11011   07.01.OO.MM    LOPEZ SALINAS DOLORES           SES SALINES             30.00 AVV
11014   07.01.OO.MM    SAAVEDRA OLIVARES ANTONIA CAMPOS                  30.00 AVV
11016   07.01.OO.MM    VICENS LOPEZ FRANCISCA LIDIA LLUCMAJOR               30.00 AVV
11024   07.01.OO.MM    HOTEL TORRE AZUL SA LLUCMAJOR               30.00 AVV
11025   07.01.OO.MM    GOMILA SOTO JOSE                SANTANYI                30.00 AVV
11030   07.01.OO.MM    CHEBLI FOUAD                    SANTANYI                30.00 AVV
11031   07.01.OO.MM    RAMON ORIOLS CARLES             FELANITX                30.00 AVV
11032   07.01.OO.MM    BATLE VILA APOLONIA FELANITX                30.00 AVV
11034   07.01.OO.MM    GOMILA ZAMORANO JOSE            CAMPOS                  30.00 AVV
11036   07.01.OO.MM    BELLVER CAUSI ANIA FELANITX                30.00 AVV
11037   07.01.OO.MM    OLIVER ROS CATALINA STA MARGALIDA 30.00 AVV
11038   07.01.OO.MM    HAEBER CHRISTIANE ALEXAND       SES SALINES             30.00 429
11039   07.01.OO.MM    EXCAVACIONES GINARD SL CAMPOS                  30.00 429
11040   07.01.OO.MM    IMAT ASSESSORS SL CAMPOS                  30.00 429
11044   07.01.OO.MM    CENTAURO RENT A CAR SL BENIDORM                30.00 429
11045   07.01.OO.MM    KUSTER KIRA PIZARRA 30.00 429
11047   07.01.OO.MM    BELLVER CAUSI ANIA FELANITX                30.00 429
11050   07.01.OO.MM    STEINER CHRISTINA KARIN         MARIA SALUT 30.00 429
11051   07.02.OO.MM    CLADERA BUADES SEBASTIANA SA POBLA 30.00 429
11053   07.01.OO.MM    NAVARRO LEIVA JUAN              CAMPOS                  30.00 429
11060   07.01.OO.MM    GARCIAS AMENGUAL MARCOS         INCA 30.00 429
11065   07.02.OO.MM    HAEBER CHRISTIANE ALEXAND       SES SALINES             30.00 429
11066   07.01.OO.MM    WENDLER URSULA SANTANYI                30.00 429
11069   07.01.OO.MM    MARTINEZ CB                     CAMPOS                  30.00 429
11070   07.01.OO.MM    BUSTINS PONS PEDRO              PALMA 30.00 429
11075   07.01.OO.MM    SIXT RENT A CAR SL UNIPER       PALMA 30.00 429
11079   07.01.OO.MM    SANTOS MARTINEZ DAVID           CAMPOS                  30.00 429
11080   07.01.OO.MM    HORRACH BONET PEDRO             CAMPOS                  30.00 429
11081   07.02.OO.MM    ADROVER COLL MIGUEL SES SALINES             30.00 429
11082   07.01.OO.MM    VICENS BENNASAR MAGDALENA CAMPOS                  30.00 429
11085   07.01.OO.MM    VAZQUEZ FERNANDO DANIEL PALMA 30.00 429

El Batle, Guillem Ginard Sala
Campos, 27 de març de 2008

— o —

Ajuntament d'Esporles
Num. 5627

Havent-se publicat en el BOIB núm.  29 de dia 28-02-08, anunci relatiu a l’aprovació de la següent ordenança:

REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS
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CAPÍTOL I

Classes

Article 1.
Els honors i les distincions que aquest Ajuntament pot atorgar, són:
* Proclamació de Fill/a Il·lustre.
* Concessió de la Medalla d’Or de la Vila.
* Concessió del premi La Filadora.

CAPÍTOL II
Dels fills/es il·lustres

Article 2.
El major honor i la més alta distinció és la proclamació de fill/a il·lustre.

Article 3.
Per a la proclamació de fill/a il·lustre s’ha de tramitar el corresponent

expedient en la forma que es determina en el present Reglament.

Article 4.
A l’expedient s’ha d’acreditar que el proposat compleix les condicions

mínimes tot seguit enumerades i que no existeixen actes que puguin fer-lo des-
merèixer en el concepte públic o que atemptin contra els valors democràtics. El
no compliment d’ambdós requisits serà causa suficient per la no proclamació de
fill/a il·lustre.

* Hagi  nascut dins el terme municipal d’Esporles o bé hi hagi residit la
major part de la seva vida.

* En professions en general, haver aconseguit els majors càrrecs amb
rellevants serveis de transcendència manifesta.

* En professions liberals o activitats professionals, haver realitzat treballs
de ressonància en benefici del progrés, la indústria, l’agricultura, el comerç, la
navegació, etc.

* En les lletres o belles arts, que la seva obra hagi obtingut gran transcen-
dència en la pau, la literatura, la història o l’art.

* En ciències, haver realitzat descobriments o perfeccionaments o invents
en favor de la humanitat, de la ciència, de la pau, etc.

* Haver laborat en forma plenament reconeguda i de manera excepcional
en pro de la vila d’Esporles.

* Qualsevol altra condició que pel seu caràcter extraordinari, poc comú, i
també exemplar, pugui ser considerada.

CAPÍTOL III
De la Medalla d’Or de la Vila

Article 5.
La medalla d’or de la vila pot ser concedida en forma individual o col·lec-

tiva, d’acord amb els preceptes d’aquest Reglament.
La medalla individual és de forma circular, de 45 M/M de diàmetre. A

l’anvers porta  amb inscripció amb relleu ‘ Ajuntament d’Esporles’ i al centre
l’escut de la corporació Al revers, s’hi gravarà  el nom de la persona o col·lec-
tiu premiat i la data.

Article 6.
Es pot concedir la Medalla d’Or de la Vila en els casos en què de forma

individual o col·lectiva s’hagi laborat en pro de la vila i contribuït a l’acreixe-
ment de la cultura, l’esport, de les seves riqueses i de la pública moral; per actes
que determinin avantatges per a la població; per la constància i la laboriositat en
l’exercici dels càrrecs així gratuïts com retribuïts; als que exerceixin funcions en
pro de la vila tant a l’Estat Espanyol com a l’estranger; per quant afavoreixi
d’una manera notòria i evident en benefici del progrés i desenvolupament de la
vila o contribueixi a l’enaltiment del seu prestigi, i, en fi, per tot allò que d’una
manera o altra resulti digne d’aquesta concessió.

La concessió de la Medalla d’Or de la Vila a favor d’autoritat, persona
amb alt càrrec dins l’administració en què la Corporació es trobi en relació sub-
ordinada de jerarquia, no podrà iniciar-se mentre no hagi transcorregut com a
mínim dos anys de finalitzada la seva gestió.

Article 7.
La Medalla d’Or de la Vila s’atorga a títol honorífic sense dret a pensió ni

meritació de cap classe.

CAPÍTOL IV
Del premi La Filadora

Article 8.
El premi La Filadora es podrà concedir anualment i de forma individual o

col·lectiva, d’acord amb els preceptes d’aquest Reglament.
El premi La Filadora consistirà en una  rèplica en miniatura de l’escultu-

ra de La  Filadora de l’escultora Remigia Caubet ubicada a la plaça d’Espanya,
amb plaqueta indicativa del nom de la persona o col·lectiu premiat i la data.

Article 9.
Es pot concedir el premi La Filadora en els casos en què de forma indivi-

dual o col·lectiva s’hagi treballat i destacat en pro de la dinamització cultural,
social o esportiva a la vila d’Esporles. No podran optar a l’esmentat premi ni els
càrrecs públics ni el personal  que treballin per a l’Administració Municipal. 

Seran  el Ple de l’ajuntament qui decidirà el premiat o premiada.

Article 10.
El premi La Filadora s’atorga a títol honorífic sense dret a pensió ni meri-

tació de cap classe.

CAPÍTOL V
Dels expedients

Article 11.
La concessió d’alguna de les distincions que l’Ajuntament pot atorgar,

excepte les referents al premi La Filadora , seran objecte d’un expedient.

Article 12.
L’expedient de proclamació de fill/a il·lustre o concessió de la Medalla

d’Or de la Vila  s’inicia amb l’acord del Ple de l’Ajuntament sobre convenièn-
cia que s’incoï a fi de determinar si compleix les condicions per a la proclama-
ció o concessió de l’honor i de la distinció a què es refereix. 

Article 13.
La Batlia designa el regidor que ha d’actuar de ponent als expedients de

fills/es il·lustres; el qual ha de recopilar tots els mèrits que compleix el propo-
sat, i també els oportuns justificants. Els familiars del proposat o les persones
que es considerin capacitades poden col·laborar per si o a petició del ponent en
la missió de recopilació de dades.

Article 14.
Sota la presidència del batle s’ha de constituir un jurat integrat per tots els

senyors/es   regidors/es  assistits pel secretari de la corporació, que hi actua com
a tal.

Article 15.
Per poder-se constituir el jurat és necessària:

* En els expedients iniciats per a la declaració de fill/a il·lustre l’assistèn-
cia i la presència en la sessió de les dues terceres parts dels membres que de fet
el constitueixen.

* En els expedients iniciats per a la concessió de medalla d’or de la vila
l’assistència i la presència a la sessió de la majoria absoluta del nombre legal de
membres que el constitueixen.

Article 16.
Una vegada escoltat el ponent, el jurat ha de deliberar i assenyalar dia i

hora per a la votació, si és que es considera que ha de ser ajornada per a estudi.

Article 17.
La decisió s’emet per votació nominal. El ponent tendrà dret a vot.

Article 18.
Per poder ser nomenat fill/a il·lustre és necessari aconseguir les 4/5 parts

dels vots emesos.
Per a concessió de la medalla d’or de la vila se necessita el vot favorable

de les dues terceres parts del nombre legal de membres del jurat.
En el cas que no pugui recaure proclamació de fill/a il·lustre per no haver

aconseguit els vots a què es refereix el paràgraf anterior, s’ha de diligenciar
l’expedient en què es farà constar:  ‘Estudiat el present expedient el Jurat
Qualificador n’acorda l’arxivament’ o ‘Estudiat el present expedient el Jurat
Qualificador entén que ha d’iniciar-se el tràmit per a la concessió de medalla
d’or de la vila’. La diligència serà subscrita pel president i el secretari del jurat.

Article 19.
La decisió del jurat, si és favorable, s’eleva al Ple de l’Ajuntament per a

la seva ratificació.

Article 20.
Per a la resolució definitiva pel Ple es requerirà:
* En els expedients de proclamació de fill/a il·lustre el vot favorable de les

dues terceres parts del nombre legal dels seus membres.
* En la concessió de la Medalla d’Or de la Vila el vot favorable de la de

les dues terceres parts del nombre legal dels seus membres.

CAPÍTOL VIII
Extracte del cerimonial

Article 21.
La proclamació de fill/a il·lustre, la concessió de la Medalla d’Or de la

Vila, la concessió del premi La Filadora, implica la celebració d’un acte públic
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que es durà a terme al lloc on es determini en el seu moment el dia 29 de juny,
festa de Sant Pere.

El dit acte se celebra sota la presidència del batle, amb assistència dels
membres de la corporació, familiars de la persona homenatjada, l’interessat,
autoritats i públic en general.

Es llegeix la biografia del fill/a il·lustre o de concessió de la Medalla.
Es descobreix el retrat del fill/a il·lustre proclamat, que ha de ser exposat

al saló de sessions d’aquest Ajuntament. El retrat és costejat per l’Ajuntament,
llevat que els familiars o particulars tinguin interès a oferir-lo a l’Ajuntament.

S’imposen les medalles i el premi La Filadora que s’hagin concedit. 

DISPOSICIÓ FINAL
Per a tot el no previst en el present reglament es regularà per la legislació

aplicable i disposicions d’aquest Ajuntament quant a la seva interpretació.
Es produirà la seva entrada en vigor el mateix dia en què es publiqui al

BOIB.
I havent transcorregut el termini d’exposició al públic de trenta (30) dies

de duració a comptar des de l’esmentat anunci sense que s’hagi presenta cap
reclamació o suggerència, s’enten de conformitat amb el que disposa l’art. 17
del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, definitivament aprovades.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes perti-
nents d’acord amb l’art. 17 de l’esmentat text legal

Esporles, 1 d’abril de 2008
El batle, Miquel Ensenyat Riutort

— o —

Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Num. 5570

D’acord amb l’article 5 del Reglament del Consell General del Poder
Judicial núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, s’anuncia convocatòria
pública per a les provisions dels càrrecs de JUTGE O JUTGESA DE PAU d’a-
quest municipi.

Les condicions de capacitat exigibles per optar a l’elecció d’aquests
càrrecs són les següents:

Ser espanyol, major d’edat.
No estar impedit físicament o psíquicament per exercir les funcions judi-

cials.
No haver esta condemnat per delicte dolós. En cas contrari, aquest impe-

diment cessa si s’ha obtingut la rehabilitació.
No haver estat processat o inculpat per delicte dolós. En cas contrari,

aquest impediment cessa si s’ha obtingut l’absolució o s’ha dictat la interlocu-
tòria de sobreseïment.

Gaudir de l’exercici ple dels drets civils.
Residir en aquest terme municipal.

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentat poden
presentar les seves sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament durant el ter-
mini de QUINZE DIES comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquest
anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Juntament amb la sol·licitud els candidats han de presentar un currículum
vitae amb els detall més significatius del seu perfil personal, acadèmic i profes-
sional.

Lloret de Vistalegre, 25 de març de 2008.
El Batle,
Arnau Mateu Gelabert

— o —

Ajuntament de Manacor
Num. 5688

Se sotmet a informació pública el Plec de condicions econòmico-admi-
nistratives que regeix la contractació pel procediment Negociat amb consulta a
3 enginyers de camins, canals i ports per a l’assistència tècnica de la redacció
del projecte de peonització del carrer Jaume Domenge i de la plaça Constitució
de Manacor. El Plec podrà ser consultat al negociat d’Urbanisme i Obres de
l’Ajuntament de Manacor en horari d’oficina, de dilluns a divendres. La deter-
minació de la convidada als 3 enginyers ja ha estat determinada per resolució de
l’òrgan competent.

Manacor, 26 de març de 2008.
El regidor delegat d’urbanisme.- Bernat Amer Artigues

_________

Se somete a información pública el Pliego de Condiciones económico-
administrativas que rige la contratación por el procedimiento Negociado con
consulta a 3 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la asistencia técni-
ca de la redacción del proyecto de peonización de la calle Jaume Domenge y de
la plaza Constitución de Manacor. El Pliego podrá ser consultado en el nego-
ciado de urbanismo y obres del Ayuntamiento de Manacor en horario de ofici-
na, de lunes a viernes. La determinación de la invitación a los 3 Ingenieros ya
ha sido determinada por resolución del órgano competente.

Manacor, 26 de Marzo de 2008.
El delegado de urbanismo.- Bernat Amer Artigues

— o —

Num. 5873
Als efectes prevists a l’article 93 del RDLeg 2/2000 de Contractes de les

Administracions Públiques, es fa públic que per resolució d’aquesta batlia de
data 2 d’abril de 2008 s’ha adjudicat a la mercantil Melchor Mascaró SA,  pel
preu de 38.807,49 euros, IVA inclòs i un termini d’execució de vint dies, el con-
tracte per a l’execució de les obres de pavimentació zona dels jocs infantils de
la plaça Francesc Ramis, de Porto Cristo, tal com venen definides en el projec-
te redactat per l’arquitecte tècnic municipal Sr. Joan Cortés Rosselló, amb sub-
jecció a la seva oferta i al projecte i plec de clàusules administratives que regei-
xen la contractació.

Manacor, 3 d’abril de 2008.
El batle, per delegació de firma (decret 3086/2007) 3r. tinent de batle i

delegat.- Llorenç Bosch Lliteras

_________

A los efectos previstos en el artículo 93 del RDLeg 2/2000 de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público que por resolución de esta
alcaldía de fecha 2 de abril de 2008, se ha adjudicado a la mercantil Melchor
Mascaró SA, por el precio de 38.807,49 euros, IVA incluido y un plazo de eje-
cución de veinte días, el contrato para la ejecución de las obras de pavimenta-
ción zona de los juegos infantiles de la plaza Francesc Ramis de Porto Cristo,
tal como vienen definidas en el proyecto redactado por el arquitecto técnico
municipal D. Joan Cortés Rosselló, con sujeción a su oferta y al proyecto y plie-
go de cláusulas administrativas que rigen esta contratación.

Manacor, 3 de abril de 2008.
El alcalde, por delegación de firma (decreto 3086/2007) 3. teniente de

alcalde y delegado.- Lorenzo Bosch Lliteras

— o —

Num. 5876
Als efectes prevists a l’article 93 del RDLeg 2/2000 de Contractes de les

Administracions Públiques, es fa públic que per resolució d’aquesta batlia de
data 28 de març de 2008 s’ha adjudicat a la Sra. Catalina Tur Mas, pel període
d’un any des de la signatura del corresponent contracte, pel cànon de 18.001,00
euros, la subhasta per a la concessió de l’ús privatiu de la via pública mitjançant
la instal·lació de quiosc per a la venda de gelats, llepolies i begudes refrescants
a Porto Cristo, corresponent al lloc: passeig de la Sirena (baixant a la platja).

Manacor, 28 de març de 2008.
El batle, per delegació de firma (decret 3086/2007) 3r. tinent de batle i

delegat.- Llorenç Bosch Lliteras

_________

A los efectos previstos en el artículo 93 del RDLegislativo 2/2000 de
Contratos de las administraciones públicas se hace público que por resolución
de la alcaldía de 28 de marzo de 2008  se ha adjudicado a Dª. Catalina Tur Mas,
por el período de un año des de la firma del correspondiente contrato, por el
canon de 18.001,00 euros, la subasta para la concesión del uso privativo de la
vía pública mediante la instalación de quiosco para la venda de helados, golosi-
nas y bebidas refrescantes en Porto Cristo, correspondiente al puesto: paseo de
la Sirena (bajando a la playa).

Manacor, 28 de marzo de 2008.

El alcalde, por delegación de firma (decreto 3086/2007) 3. teniente de
alcalde y delegado.- Lorenzo Bosch Lliteras

— o —
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