
RESULTANT.- Que constitueixen la infracció urbanística tipificada per
l’art.45.e  de la Llei 10/90 de la CAIB.

CONSIDERANT.- Que en l’execució de les esmentades infraccions urba-
nístiques no concorren circumstàncies que agreugen la responsabilitat.

CONSIDERANT.- Que segons allò que disposa l’art.28 de la Llei 10/90
de la CAIB, la infracció urbanística comesa es tipifica com a GREU, i és d’a-
plicació allò que es disposa a l’article 45.e de l’esmentada Llei 10/90.

Vists, a més dels esmentats, els articles de general aplicació, 

L’instructor que subscriu PROPOSA, que l’autoritat per resoldre el pre-
sentat expedient, acordi imposar a JULIAN SERRA SOLER (promotor)
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JAUCA (constructor) la sanció de
12.000’00 euros, com a responsables de ABOCAMENT DE TERRES A SOL
RUSTIC, SENSE LLICENCIA MUNICIPAL a C/ALCUDIA DISEM. –
POL.VII – PAR.368, qualificades de GREU, en no haver legalitzat les obres.

Es notifiqui la present proposta de resolució als interessats, concedint-lis
un termini de 15 dies per que puguin consultar l’expedient, formular les al.lega-
cions i presentar els documents i altres el.lements de juici que considerin opor-
tuns.

No obstant V.S., resoldrà el que estimi procedent.- En Alcúdia a 12 de
març de 2.008.- EL SECRETARI DE L’EXPEDIENT.- Sgt.Maria Suau Juan.’

Alcudia, 3 d’abril de 2.008.
El Secretari, Nicolau Conti Fuster

— o —

Num. 6293
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de dia 14 de març de 2008, va acor-

dar aprovar inicialment la modificació l’ordenança municipal de vianants i vehi-
cles.

Durant el termini de trenta dies, comptats des de l’endemà de la publica-
ció del present anunci en el BOIB, l’expedient romandrà a la secretaria de la
Corporació a efectes d’informació pública i audiència d’interessats per a la pre-
sentació de reclamacions i suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap
s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins a les hores provisional.

Alcúdia, 26 de març de 2008
EL BATLE, Miquel Ferrer Viver

— o —

Num. 6294
Després d’haver intentat les notificacions amb avís de rebut, no s’han

pogut fer efectives, per la qual cosa i d’acord amb el que disposa l’article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, es comunica als titulars del vehicles que s’esmenten més avall,
que aquests romanen en el Dipòsit Municipal de Vehicles de la Policia Local o
estàn abandonats a la via pública.

Han transcorregut més de dos mesos des que es van fer aquests dipòsits o
més d’un mes que es va detectar l’abandonament a la via pública i de confor-
mitat amb el que estableix, en el seu article 71.1.a del text articulat de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles amb motor i seguretat viària, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març. Amb la present us requerim per-
què, en el TERMINI DE QUINZE DIES, a comptar des de el dia següent a la
publicació d’aquest escrit, procediu a la retirada del dits vehicles, fent-vos
advertència que si no ho fèieu, es procedirà a tractar-los com a residus sòlids
urbans, per al qual tractament és d’aplicació el que es disposa a la vigent Llei
10/1998 de residus.

Igualment us feim saber que, si no fos del vostre interès la retirada del
mateixos, sols quedareu exempt de responsabilitat administrativa per aquesta
causa, si els cediu a un gestor de residus autoritzat o els entregau a aquest
Ajuntament, per a aquesta darrera opció us haureu de presentar dins el termini
indicat a les dependències de la Policia Local per formalitzar els tràmits corres-
ponents (article 33.2 de la Llei 10/1998) 

Vehicle abandonat Marca Titular
IB7387AZ FORD FIESTA FALKENHAGEN ELENA
C7340BPT MICROCAR VIRGO TORRES RUIZ JOSE DAVID
IB2499CK ROVER214 ANUNCIO RUBEN OMAR
3617CRW FORD FOCUS CLUB CARS ALCUDIA SL
IB3821BM RENAULT CLIO GARCIA ALBURQUERQUE PEDRO
3006BYS FIAT PUNTO CLUB CARS ALCUDIA S

IB6949BH VOLKSWAGEN 
POLO EL BOUSAIRI FARES

M393NBE SEAT TOLEDO SE IGNORA

Alcúdia,  10 de abril de 2008
El Batle., Miquel Ferrer Viver

_________________

Después de haber intentado las notificaciónes, con acuse de recibo, no se
han podido hacer efectivas, por lo cual y de acuerdo con lo que dispone el artí-
culo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a los titulares de los vehícu-
los que se citan más abajo, que estos permanecen en el Depósito Municipal de
Vehículos de la Policía Local o están abandonados en la vía pública.

Habiendo transcurrido más de dos meses desde que se hicieron estos
depósitos o más de un mes que se detectó el abandono en la vía pública y de
conformidad con lo que establece, en su artículo 71.1.a del Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo. Por la presente se
les requiere para que, en el PLAZO DE QUINCE DIAS, 

.a contar desde el día siguiente a la publicación de este escrito, procedan
a la retirada de los mencionados vehículos, advirtiéndoles que si no lo hicieran,
se procederá a tratarlos como residuos sólidos urbanos, donde es de aplicación
lo dispuesto en la vigente Ley 10/1998 de Residuos.

Igualmente se les hace saber que, si no fuera de su interés la retirada de
los mismos, sólo quedarán exentos de responsabilidad administrativa por esta
causa, si los ceden a un gestor de residuos autorizado o los entregan a este
Ajuntament, debiendo en este último caso, personarse dentro del plazo indica-
do, en las Dependencias de la Policía Local para formalizar los trámites corres-
pondientes (artículo 33.2 de la Ley 10/1998).

(Ver relación en la versión en catalán)

Alcúdia, 10 de abril de 2.008
El Alcalde, Miquel Ferrer Viver

— o —

Ajuntament d'Artà
Num. 6637

Finalitzat el termini d’exposició pública per a la presentació de reclama-
cions contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de dia 29 de
gener de 2008, d’aprovació del Reglament municipal regulador de subvencions,
sense que s’hagi formulat cap reclamació, queda definitivament aprovat l’acord
d’aprovació del Reglament següent, de conformitat amb el que preveu l’article
70.2 de la Llei reguladora de les Bases del  Règim Local i amb l’article 102. d
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears:

REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE SUBVENCIONS
15 d’abril de 2008

Article 1
Objecte
L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment aplicable per a l’a-

torgament de subvencions municipals, en el marc del règim jurídic definit en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (a partir d’ara, LGS),
i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que
desenvolupa la Llei 38/2003.

L’Ajuntament d’Artà pot concedir subvencions dins els límits propis del
pressupost municipal i de l’àmbit competencial de l’Administració local.

S’entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per
l’Ajuntament d’Artà a favor de persones públiques o privades, i que acomplei-
xi els requisits següents:

a) Que l’entrega es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que l’entrega estigui subjecta a l’acompliment d’un determinat objec-

tiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un com-
portament singular, ja realitzat o per realitzar, o la concurrència d’una situació
especial que ho justifiqui, sempre que el beneficiari acompleixi les obligacions
materials i formals que s’hagin establert.

c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per
objecte fomentar una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció
d’una finalitat pública.

Article 2 
Procediment de concessió
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El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramita en règim
de concurrència competitiva. Té la consideració de concurrència competitiva el
procediment mitjançant el qual la concessió de les subvencions es fa mitjançant
la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre
aquestes d’acord amb els criteris de valoració fixats prèviament en les bases
reguladores i en la convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat a la convocatò-
ria dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut una valoració més alta
en aplicació dels criteris esmentats.

No obstant això, les bases reguladores de la subvenció poden exceptuar
del requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que
reuneixin els requisits establerts per al cas que el crèdit consignat a la convoca-
tòria sigui suficient, atenent el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el
termini de presentació.

Només es poden concedir de forma directa les subvencions següents:
a) Les previstes nominativament en el Pressupost General de la corpora-

ció municipal, en els termes recollits en els convenis i en la normativa regula-
dora d’aquestes subvencions.

b) Aquelles que l’atorgament o quantia de les quals estigui imposat a
l’Administració municipal per una norma de rang legal, que hauran de seguir el
procediment de concessió que els resulti d’aplicació d’acord amb la seva pròpia
normativa.

c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acredi-
tin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari o d’altres que, justifi-
cades de la manera corresponent, dificultin la seva convocatòria pública.

Article 3 
Quantia de la subvenció
Les subvencions previstes en les convocatòries corresponents han d’estar

consignades de la manera corresponent en els pressuposts municipals.
En el cas de convocatòries realitzades en règim de concurrència, es poden

estimar les sol·licituds a les quals s’hagi atorgat una major valoració, sempre
que reuneixin els requisits determinats en aquestes normes i, en el seu cas, en
les bases de la convocatòria, fins que s’extingeixi el crèdit pressupostat.

L’import de les subvencions regulades en aquestes normes en cap cas pot
ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes
d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, ja siguin
nacionals o internacionals, superi el pressupost del projecte per al qual se
sol·licita.

Les subvencions municipals s’han de destinar a finançar programes d’ac-
tuació que coadjuvin o complementin les activitats de competència municipal.

Article  4 
Perceptors de subvencions
Es poden acollir a les subvencions municipals totes aquelles associacions

i entitats constituïdes legalment, sense finalitat de lucre, radicades en el terme
municipal d’Artà i censades en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

Les entitats i els col·lectius ciutadans que sol·licitin les subvencions a què
es refereixen aquestes normes, han d’acomplir els requisits exigits en la convo-
catòria corresponent.

Excepcionalment es poden atorgar subvencions, la qual cosa ha de ser
objecte de motivació i justificació, a entitats amb o sense ànim de lucre, estiguin
o no inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i desenvolupin les
seves activitats tant dins com fora d’aquest municipi. 

Així mateix, i també de forma excepcional, poden sol·licitar subvencions
les persones o els col·lectius que han de dur a terme alguna activitat puntual de
caràcter especial sense ànim de lucre, la qual cosa també ha d’estar motivada i
justificada prèviament.

Article 5 
Obligacions dels perceptors
Els perceptors de la subvenció estan obligats a:
1. Realitzar l’activitat per la qual va ser concedida la subvenció, ajustant-

se als termes del projecte.
2. Acreditar davant aquest Ajuntament la realització de l’activitat i acom-

plir els requisits i les condicions que han determinat la concessió de l’ajuda.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i facilitar les dades que

se’ls requereixin.
4. Donar compte de les modificacions que puguin sorgir en la realització

del projecte, justificant-les de la manera corresponent.
5. Justificar que no incorren en les prohibicions per obtenir la condició de

beneficiari, que s’estableixen en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la LGS.
Aquesta justificació s’ha de realitzar mitjançant una declaració responsable.

6. Comunicar, tan prest com es conegui, l’obtenció de subvencions o aju-
des per a la mateixa finalitat procedents d’altres administracions i entitats públi-
ques o privades, nacionals o internacionals.

7. Justificar de la manera corresponent la subvenció en la forma que pre-
veu aquest reglament.

8. Acreditar, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió, que
s’està al corrent en l’acompliment de les seves obligacions tributàries amb les
administracions públiques i amb la Seguretat Social. Aquest acompliment s’ha
d’acreditar mitjançant la presentació de certificacions emeses per aquests
òrgans. La presentació d’aquests certificats es pot substituir amb la presentació

d’una declaració responsable en els casos que preveu l’article 24 del Reial
decret 887/2006. 

9. Disposar dels llibres comptables, registres de diligències i altres docu-
ments auditats de la manera corresponent en els terminis exigits per la legisla-
ció mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com dels estats
comptables i registres específics que s’exigeixen en les bases reguladores de la
subvenció, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de com-
provació i control.

10. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
inclosos els documents electrònics, perquè poden ser objecte de les actuacions
de comprovació i control.

Article 6 
Convocatòria
Excepte en els supòsits prevists en l’article 2, de concessió directa, el pro-

cediment s’ha d’iniciar mitjançant una convocatòria efectuada per l’òrgan com-
petent i publicada en el tauler d’edictes de la corporació.

La convocatòria ha de fixar necessàriament la quantia total màxima desti-
nada a les subvencions convocades i els crèdits pressupostaris als quals s’impu-
ten.

Si l’import total de les subvencions a atorgar en un mateix procediment
excedeix de 60.000 euros, s’ha de publicar un extracte en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears. En l’anunci de la convocatòria s’ha d’indicar, al menys:

1. L’objecte i la finalitat de la subvenció.
2. Els requisits per sol·licitar la subvenció.
3. El lloc de les oficines municipals on els interessats poden obtenir les

bases de la convocatòria.
4. El lloc i el termini de presentació de les sol·licituds.

Article 7 
Bases de les convocatòries
Les bases han de respectar, en tot cas, aquestes normes i han de contenir,

com a mínim, els punts següents:
a) Definició de l’objecte de la subvenció.
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris per a l’obtenció de la sub-

venció i, en el seu cas, els membres de les entitats previstes en l’apartat 2 i en
el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 11 de la LGS.

c) Forma i termini en què han de presentar-se les sol·licituds.
d) Condicions de solvència i eficàcia que hagin de reunir les persones jurí-

diques (apartat 2 de l’article 12 de la LGS).
e) Procediment de concessió de la subvenció.
f) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i, en el seu cas, ponde-

ració d’aquests.
g) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva deter-

minació.
h) Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del proce-

diment de concessió de la subvenció, i termini en què serà notificada la resolu-
ció.

i) Determinació, en el seu cas, dels llibres i registres comptables especí-
fics per garantir l’adequada justificació de la subvenció.

j) Termini i forma de justificació, per part del beneficiari o de l’entitat
col·laboradora, en el seu cas, de l’acompliment de la finalitat per a la qual es va
concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.

k) Mesures de garantia que, en el seu cas, es consideri necessari constituir
a favor de l’òrgan concedent, mitjans de constitució i procediment de
cancel·lació.

l) Possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així
com el règim de garanties que, en el seu cas, hagin d’aportar els beneficiaris.

m) Circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de les condi-
cions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, poden donar lloc a
la modificació de la resolució.

n) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol admi-
nistracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organis-
mes internacionals.

o) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions
imposades amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criteris resul-
ten d’aplicació per determinar la quantitat que finalment hagi de percebre el
beneficiari o, en el seu cas, l’import a reintegrar, i han de respondre al principi
de proporcionalitat.

Article 8
Presentació de sol·licituds i terminis
Els interessats han de sol·licitar la subvenció dins el termini que s’assen-

yali en la convocatòria, i poden formalitzar la sol·licitud en un imprès normalit-
zat establert a aquest efecte. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació que
s’especifiqui en les bases reguladores de cada convocatòria. 

Article 9 
Lloc de presentació i òrgan al qual s’ha de dirigir la sol·licitud
Les sol·licituds, juntament amb la documentació que s’hi adjunti, s’han de

presentar en el Registre General de l’Ajuntament, o a qualsevol dels registres
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que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
s’han de dirigir a la Batlia Presidència.

Article 10 
Esmena de defectes de la sol·licitud
Si l’escrit de sol·licitud no reuneix els requisits necessaris per a la seva

tramitació, s’ha de requerir per escrit al sol·licitant que esmeni els defectes
observats en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, de manera que quedi
advertit que, de no fer-ho, s’entendrà que desisteix de la seva petició i s’arxiva-
ran les actuacions sense més tràmit, de conformitat amb el que preveu l’article
71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 11
Remissió del procediment administratiu comú
La tramitació de les sol·licituds, l’emissió dels informes que siguin pro-

cedents, els requeriments, la resolució, les notificacions, els recursos, i tots els
actes que siguin necessaris fins arribar a la finalització del procediment, s’han
d’ajustar a tot el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 12
Comissions de valoració
Per valorar els projectes es poden constituir comissions de valoració, la

composició i funcions de les quals s’han de detallar en les bases específiques de
la convocatòria corresponent.

Correspon a la Comissió de Valoració formular la proposta de resolució,
seguint els criteris objectius de valoració marcats a les bases reguladores corres-
ponents. La proposta, que no té caràcter vinculant, ha d’expressar el sol·licitant,
o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció,
i la seva quantia, expressant els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

Article 13
Resolució
Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, i d’acord amb el

que preveu l’article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i, si
s’escau, en la norma o convocatòria corresponent, l’òrgan competent ha de
resoldre el procediment.

La resolució s’ha de motivar de conformitat amb el que disposin les bases
reguladores de la subvenció i en el procediment han de quedar acreditats, en tot
cas, els fonaments de la resolució que s’adopti.

La resolució, a més de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants
als quals es concedeix la subvenció, ha de fer constar, si s’escau, de manera
expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no
pot excedir els sis mesos, llevat que una norma amb rang de llei estableixi un
termini superior o estigui previst en la normativa de la Unió Europea. El termi-
ni es computa a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, llevat
que aquesta posposi els seus efectes a una data posterior.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legi-
tima els interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·lici-
tud de concessió de la subvenció.

La resolució del procediment s’ha de notificar als interessats d’acord amb
el que preveu l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La
pràctica de la notificació o publicació s’ha d’ajustar a les disposicions que conté
l’article 59 de la llei esmentada.

Article 14 
Reformulació de les sol·licituds
Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d’activitats a desen-

volupar pel sol·licitant i l’import de la subvenció de la proposta de resolució
provisional sigui inferior al que figura en la sol·licitud presentada, es pot instar
el beneficiari, si així s’ha previst en les bases reguladores, a reformular la seva
sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable.

Una vegada que la sol·licitud obtingui la conformitat de la Comissió
Avaluadora, s’ha de remetre a l’òrgan competent perquè en dicti la resolució.

En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l’objecte,
les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració
establerts respecte de les sol·licituds o peticions.

Article 15 
Concessió directa
La resolució de concessió i, si s’escau, els convenis a través dels quals es

canalitzen aquestes subvencions han d’establir les condicions i els compromisos
aplicables de conformitat amb el que disposa la LGS.

Els convenis són l’instrument habitual per canalitzar les subvencions pre-
vistes nominativament en els pressuposts municipals, sense perjudici del que,
respecte d’això, estableix la normativa reguladora.

Article 16
Acreditació de la realització del projecte: obligació de justificar la sub-

venció
Les entitats beneficiàries perceptores de les subvencions amb càrrec al

Pressupost Municipal han de justificar l’aplicació dels fons percebuts en el ter-
mini màxim de tres mesos, comptadors des de la data inicialment prevista per a
la finalització del projecte o activitat que se subvenciona, i sempre abans de l’a-
cabament de l’any en curs.

El beneficiari té l’obligació d’acreditar l’acompliment de les condicions
imposades i de la consecució dels objectius previstos en l’acte de concessió de
la subvenció.

La justificació de la subvenció ha de tenir l’estructura i l’abast que es
determini en les bases reguladores corresponents.

Article 17 
Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indub-

table, responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i que es realitzin
en el termini establert per les bases reguladores de la subvenció. S’inclouen com
a despeses subvencionables els costs indirectes dels projectes. Aquests costs
indirectes han d’imputar-se, pel beneficiari, a l’activitat subvencionada en la
part que raonablement correspongui, d’acord amb els principis i normes de
comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mida que aquests costs
corresponguin al període en què, efectivament, s’ha realitzat l’activitat.

Article 18 
Pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció s’ha de fer amb la justificació prèvia, per part

del beneficiari, de la realització de l’activitat, el projecte, l’objectiu o l’adopció
del comportament per al qual es va concedir en els termes que estableixi la nor-
mativa reguladora de la subvenció.

La pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció es produi-
rà en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes
previstes en l’article 37 de la LGS.

Quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar-se
pagaments a compte. Els esmentats abonaments a compte podran suposar la rea-
lització de pagaments fraccionats que respondran al ritme d’execució de les
accions subvencionades, abonant-se per quantia equivalent a la justificació pre-
sentada.

També es poden fer pagaments anticipats que suposin lliuraments de fons
amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur
a terme les actuacions inherents a la subvenció. Aquesta possibilitat i el règim
de garanties s’han de preveure expressament en la normativa reguladora de la
subvenció.

En cap cas, no poden realitzar-se pagaments anticipats a beneficiaris quan
s’hagi sol·licitat i obtingut la declaració de concurs; quan hagin estat declarats
insolvents en qualsevol procediment; quan es trobin declarats en concurs; quan
estiguin subjectes a intervenció judicial o hagin estat inhabilitats de conformitat
amb la llei concursal sense que hagi conclòs el termini d’inhabilitació fixat en
la sentència de qualificació del concurs; quan hagin estat declarats en fallida, en
concurs de creditors, insolvents fallits en qualsevol procediment o subjectes a
intervenció judicial; quan s’hagi iniciat expedient de quitament i espera o de
suspensió de pagaments o quan s’hagi presentat sol·licitud judicial de fallida o
de concurs de creditors; tot això mentre els beneficiaris, en el seu cas, no hagin
estat rehabilitats.

No pot realitzar-se el pagament de la subvenció en el cas que el benefi-
ciari no es trobi al corrent en l’acompliment de les seves obligacions tributàries
amb les administracions públiques i davant la Seguretat Social o que sigui deu-
tor per resolució de procedència de 

reintegrament.

Article 19
Devolució de quantitats
Les quantitats a reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret

públic, resultant d’aplicació per al seu cobrament allò que preveu la Llei gene-
ral pressupostària.

S’ha de procedir a reintegrar les quantitats percebudes i a exigir l’interès
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la
data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos assenyalats
en l’article 37 de la LGS, especialment els següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això
o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o
la no-adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en
els termes establerts en aquest reglament i, en el seu cas, en les normes regula-
dores de la subvenció.

d) Declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació de la sub-
venció.

Així mateix, quan l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrèn-
cia amb d’altres, excedeixi el cost de l’activitat subvencionada, serà procedent
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reintegrar l’excés i exigir l’interès de demora corresponent.

Article 20 
Procediment de reintegrament
La devolució de quantitats s’ha d’ajustar al procediment de reintegrament

que preveu la LGS.

Article 21
Control financer, procediment sancionador, infraccions i sancions
Tot les disposicions referents al control financer per part de l’Ajuntament,

al procediment sancionador, a infraccions i sancions, s’han d’ajustar a allò que
disposa la LGS i el reglament que la desenvolupa.

Disposició final primera
Tot allò que no preveu aquest reglament s’ha de regir d’acord amb el que

disposa la LGS i el reglament que la desenvolupa. 

Disposició final segona
Aprovat definitivament pel Ple, aquest reglament entra en vigor a partir de

la data de la publicació íntegra del text en el BOIB, sense perjudici del que pre-
veu l’article 113 de la Llei 20/2006 i de conformitat amb tot allò que disposa
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i els articles 102 i 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears.

Disposició derogatòria
Queda derogat l’anterior Reglament municipal regulador de les subven-

cions a entitats sense finalitat de lucre de l’Ajuntament d’Artà.

Artà, 15 d’abril de 2008
El batle, Rafael Gili Sastre.

— o —

Ajuntament de Calvià
Num. 5590

Intentadas sin efecto las notificaciones por correo certificado con acuse de
recibo, al no haber podido tener lugar por ignorarse el domicilio o no haberse
encontrado en el mismo a los interesados que se relacionan, se procede en cum-
plimiento de los establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo común – BOE de 27 de noviembre – a la publicación
en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, así como en el tablón de anuncios de
los Ayuntamientos de Calvià y Palma, de la presente propuesta de resolución:

‘DECRETO DE ALCALDIA
Visto que en el depósito municipal de policía local se encuentran vehícu-

los que han sido retirados o inmovilizados por diversos motivos, permanecien-
do estos  por  espacio de tiempo superior a dos meses sin que se hayan subsa-
nado las deficiencias que motivaron su depósito o sin que por parte de sus pro-
pietarios se hayan realizado las gestiones para la retirada de los mismos y

Resultando: Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 11/99 que modifi-
ca el Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, modificado por la Ley
5/97, de 24 de marzo, en lo relativo a la determinación del estado de abandono
de los vehículos, se establece   que ‘ se presumirá racionalmente su abandono
en el siguiente caso:  cuando transcurra más de dos meses desde que el vehícu-
lo haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad com-
petente.

Resultando:  que sobre la base de lo establecido en el Art. 3º B) de la Ley
10/98 de residuos, se entiende que el vehículo abandonado es un residuo sólido
urbano, otorgando el Art. 4.3 de la misma ley competencia a las entidades loca-
les para la gestión de éstos.

Considerando : Que estos se encuentran en el supuesto anteriormente cita-
do.

Esta Alcaldía, a la vista de los hechos señalados y en uso de las atribucio-
nes que le confiere la legislación vigente, RESUELVE:

1º. El tratamiento como residuo sólido urbano de los vehículos que a con-
tinuación se relacionan.

2º Notificar resolución a  los titulares de los vehículos  cuyos datos son
conocidos, otorgando a los titulares de los mismos, basándose en lo establecido
en el Art. 40.1 de la Ley 10/98 de Residuos, un plazo de 15 días desde la fecha
de recepción de la notificación, para que pueda aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes.

3º Considerar abandonados  y no identificados a los vehículos contenidos
en la siguiente relación sin matrícula o que no figuren en el registro central de
vehículos de la Jefatura Provincial de Tráfico  y, por tanto,  residuo sólido urba-

no.

Si no está de acuerdo con el contenido del decreto dispone de un plazo de
15 días contando desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación ,
para alegar todo aquello que considere conveniente , para su defensa y para pro-
poner las pruebas que crea oportunas.

Si en el plazo de 15 días no procede a su retirada o no recibimos noticias
suyas de acuerdo con lo establecido en la ley de 11/99  de 21 de Abril , de modi-
ficación de la Ley reguladora de las Bases de Régimen  Local , y otras medidas
para el desarrollo del Gobierno Local , en materia de tráfico , circulación de
vehículos a motor y seguridad vial , en su Art. 2º , se procederá a su tratamien-
to como residuo sólido urbano , iniciándose el correspondiente expediente san-
cionador en base al Art. 34.3.B de la Ley 10/98 de residuos con sanción entre
600 € a 30.000 € , informándole que si procede la renuncia expresa de la titula-
ridad del vehículo a favor del Ayto. no se incoará expediente sancionador ,
entendiendo su participación según dispone el Art. 11 de la citada ley.

Esta renuncia o alegaciones deben presentarse en el registro general del
Ayto. o en el registro Auxiliar de la Policía Local , dirigidos a la Alcaldía  e indi-
cando sus datos personales , domicilio ,fecha , número de decreto y matrícula
del vehículo.

Todo ello sin perjuicio de los débitos que se hayan contraído con la
Hacienda Municipal u otros organismos oficiales a los que deberá hacer frente
el titular del vehículo.

MATRICULA MARCA MODELO
IB4022BB MERCEDES BENZ 300 E
IB7838BP FORD COURIER
IB2948DD FORD MONDEO
F960RYM FORD TRANSIT
NRN080 OPEL OMEGA
C2691BMM APRILIA SR 50
SIN PLACA REMOLQUE BARCA
IB8737AH OPEL CORSA

Calvià a 29 de Febrero de 2008.- El Teniente de Alcalde de Seguridad
Ciudadada, Mundo Rural y Litoral.- Fdo: Bartomeu Bonafé Ramis’

Lo que se pone en general conocimiento a los efectos que se han indica-
do anteriormente.

Calvià, a 31 de marzo de 2008 
El Teniente de Alcalde de Vías y Obras, Mantenimiento, Seguridad

Ciudadana, Mundo Rural y Litoral.
Bartomeu Bonafé Ramis.

——————————————————————

Intentades sense efecte les notificacions per correu certificat amb justifi-
cant de recepció, i no havent-se pogut efectuar per ignorar-se el domicili o no
haver-se trobat en el mateix als interessats que se relacionen, es procedeix, en
compliment del que estableix l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú – BOE de 27 de novembre –,  a la publicació en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, així com en els taulers de anuncis dels Ajuntaments de
Palma i Calvià, de la següent proposta de resolució:

‘DECRET DE BATLIA.- Vist que en el dipòsit municipal de la Policia
Local es troben vehicles que han estat retirats o immobilitzats per diversos
motius, i donat que hi són des de fa més de dos mesos sense que s’hagin repa-
rat les deficiències o motius que motivaren el seu dipòsit o sense que per part
del propietaris s’hagin efectuat les gestions per a la retirada dels mateixos i

Resultant que d’acord amb el que estableix la Llei 11/99, que modifica el
Real Decreto Legislatiu 339/90, de 2 de març, modificat per la Llei 5/97, de 24
de març, en allò que fa referència a la determinació de l’estat d’abandonament
dels vehicles, s’estableix que es presumirà racionalment el seu abandonament en
el següent cas: quan transcorrin més de dos mesos des de que el vehicle hagi
estat dipositat, desprès de la seva retirada de la via pública per l’autoritat com-
petent.

Resultant que sobre la base de l’establert a l’art. 3.b) de la Llei de 10/98
de residus, s’entén que el vehicle abandonat és un residu sòlid urbà, atorgant
l’art. 4.3, de la mateixa Llei, competències a les entitats locals per a la gestió
d’aquests.

Considerant que dits vehicles es troben en el supòsit anteriorment esmen-
tat.

Aquesta Batlia, a la vista dels fets senyalats i en ús de les atribucions que
li confereix la legislació vigent, RESOL:

El tractament com a residu sòlid urbà dels vehicles que a continuació es
relacionen.

Notificar resolució als titulars dels vehicles, dels quals en siguin conegu-
des les dades, atorgant als titulars dels mateixos, basant-se amb l’establert a
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