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Ajuntament de Son Servera
Num. 18345
Formats els padrons fiscals provisionals de l’exercici de 2009 de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, Impost sobre Activitats Econòmiques, així
com de les Taxes per la Recollida Domiciliària de Residus Sòlids Urbans,
Clavegueram i Entrada de Vehicles, es fa públic per a general coneixament, restant exposats al departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament.
Contra aquestes liquidacions podrà formular-se, en el termini d’un mes a
contar des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el BOIB, el
recurs de reposició, previ al Contenciós-Administratiu, al qual fa referència
l’art. 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, en relació a l’art. 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Transcorregut el termini anterior, practicades les pertinents modificacions
d’ofici o a instància de part, els padrons es consideraran definitivament aprovats.
Son Servera, 10 d’agost de 2009.
El batle president,
Antoni Servera Servera

—o—

Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Num. 18223
Havent transcorregut el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial
de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d’Escoles Infantils, per
acord de ple adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 14 de maig de 2009, i
no havent-se presentat cap reclamació en contra, l’aprovació inicial de l’esmentada modificació queda elevada a definitiva, d’acord amb el que estableix la Llei
reguladora de Bases del Règim Local.
A continuació es transcriu íntegrament l’esmentada modificació dels estatuts del Patronat Municipal d’Escoles Infantils.
L’Alcaldessa
Signat: Pilar Carbonero Sánchez
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Ciutadella de Menorca, 5 d’agost de 2009
Signat: Pilar Carbonero Sánchez
Alcaldessa
——————
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 23 de julio de
2009 acordó aprobar inicialmente la modificación de los estatutos del patronato
municipal de escuelas infantiles.
Se expone a información pública el presente anuncio en el BOIB durante
un plazo de 30 días para que puedan formularse reclamaciones y observaciones.
Ciutadella de Menorca, 5 de agosto de 2009
Fdo. Pilar Carbonero Sánchez
Alcaldesa

—o—

Ajuntament d'es Mercadal
Num. 18221
D’acord a la Resolució de dia 9 d’abril de 1997, de la Subsecretaria del
Ministeri de la Presidència, per la que es disposa la publicació de la Resolució
d’1 d’abril de la Presidenta de l’INE i del Director General de Cooperació
Territorial, per la que es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre
la gestió i revisió del Padró municipal, es notifica al SR. GONZALO FERNAND RODRIGUEZ amb PASSAPORT núm. X8666942, la SRA. MARIA
FERNANDA OCAMPO BANCHERO, amb PASS/DNI/NIE núm. B942643, i
VALENTINA FRANCO TRECU amb PASS/DNI/NIE núm. 034644478 que
l’Ajuntament donarà de baixa d’ofici per inscripció indeguda al padró municipal d’habitants per incomplir els requisits establerts a l’art 54 del Reglament de
Població i Demarcació Territorial de les entitats Locals.
Es concedeix un termini de quinze dies des del dia següent a la publicació
del present edicte al Butlletí Oficial des les Illes Balears per manifestar si està o
no d’acord amb la baixa, podent al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents, a l’objecte d’acreditar que és en aquest municipi en
el que resideix el major número de dies a l’any.
EL BATLE
Ramon Orfila Pons
Es Mercadal, 6 d’agost de 2009

Article 9
g) Un representant de les escoles infantils de primer cicle de titularitat del
Govern de les Illes Balears a la nostra població.
—————————

—o—

Ajuntament d'Eivissa

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública de la aprobación inicial de la modificación de los estatutos del Patronato Municipal de Escuelas
Infantiles por acuerdo del pleno adoptado en sesión ordinaria de día 14 de mayo
de 2009, y no habiéndose presentado ninguna reclamación en contra, la aprobación inicial de la citada ordenanza queda elevada a definitiva, de acuerdo con lo
que establece la Ley reguladora de Bases del Régimen Local.
A continuación se transcribe íntegramente la citada modificación de los
estatutos del Patronato Infantiles.
Ciutadella de Menorca, 5 de agosto de 2009
La Alcaldesa
Pilar Carbonero Sánchez
Artículo 9
g) Un representante de las escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad del Gobierno de las Islas Baleares en nuestra población.

—o—
Num. 18225
L’Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de juliol de
2009, va acordar aprovar inicialment la modificació dels estatuts del patronat
municipal d’escoles infantils.
S’exposa a informació pública el present anunci en el BOIB durant el termini de 30 dies per tal que es puguin formular reclamacions i observacions.

Num. 18133
Transcorregut el termini de trenta dies de l’exposició pública de la modificació del Reglament de Règim Intern de l’Escoleta Municipal de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Eivissa, sense que s’hagi presentat cap reclamació, s’exposa el text íntegre definitiu de la modificació del Reglament, als efectes previstos
als articles 103 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de
Règim Local de les Illes Balears:
‘Article 2.1-L’escoleta municipal és, en aquest moment, un centre depenent de la
Regidoria d’Educació.
2-No obstant el que disposa el paràgraf anterior i com a centre que imparteix educació infantil, regulat en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig i seguint
els requisits mínims, pel Decret 60/2008, de 2 de maig.
3-En el centre s’impartirà únicament el primer cicle d’educació infantil, es
a dir, infants entre 0 i 3 anys.
4-Excepcionalment, s’atendran els casos d’infants que estant inscrits al
centre hagin complit els 3 anys i presenti sol·licitud de continuïtat en el centre.
Es valorarà amb l’equip educatiu, el Cap de Servei d’Educació i l’equip d’atenció primerenca, si cal, la conveniència o no que l’infant pel bé del seu desenvolupament romangui un curs més a l’escoleta.
Article 5.- Els objectius que regularan la línia metodològica dels centres
vendran regulats pel PEC.
Article 6.1. La línia pedagògica ha d’estar basada en els principis metodològics que
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es regulen al currículum de l’etapa, recalcant les característiques pròpies de l’infant de 0-3 anys i les seves necessitats, partint d’una tasca educativa compartida amb les famílies i l’entorn, que valori els moments quotidians com a
moments especials i de caire plenament
educatiu per a l’infant. La finalitat és aconseguir un infant autònom i
segur, proporcionant-li un clima de seguretat i confiança en l’entorn del centre.
2. La línia pedagògica ha de quedar reflectida dins del PEC i ha de ser utilitzada a l’elaboració de les programacions d’aula.
Article 8.- S’establirà a l’inici de cada curs un calendari de reunions per
mantenir informacions periòdiques pel seguiment de casos i altres necessitats
que poguessin anar sorgint.
Igualment es mantindrà de forma continuada i periòdica coordinació amb
l’equip d’atenció primerenca per tal d’orientar tant a les famílies com als educadors-es dels casos d’infants amb NEE, del funcionament del centre i de l’assessorament metodològic.
Article 9.- Els òrgans de govern que faran complir tota la normativa, tant
al personal docent, personal no docent i famílies, seran la Direcció del centre, la
Regidoria d’Educació i el Ple de l’Ajuntament.
Article 10.1.- La titulació del personal docent de les Escoletes s’adequarà al que estableix la legislació vigent. El seu règim, drets i deures es regularà en el corresponent PEC.
2.- La titulació del personal no docent es correspondrà als requisits
mínims per ocupar el lloc de treball. El seu règim, drets i deures es regularan en
el corresponent PEC.
3.- Els drets de l’alumnat es regularan al PEC
4.- Els drets i deures, la participació i implicació de les famílies es regularan al PEC
Article 21.- Sol·licitud de plaça i admissió:
Seran requisits per sol·licitar plaça a l’escoleta:
a-Estar l’infant i els pares/tutors empadronats al municipi d’Eivissa.
b-Omplir l’imprès oficial de sol·licitud i donar-li entrada en el Registre de
l’Ajuntament d’Eivissa o per qualsevol altre mida reconeguda en la legislació,
en el termini que per a cada curs s’estableixi.
c-Que a la data de començament del curs l’infant hagi complit 16 setmanes.
Segons l’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura de 9 de març de
2009 per la qual es regula el procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat pública per al curs 20092010:
ANNEX 1
Barem de puntuació
CRITERIS PRIORITARIS
I-Existència de germans matriculats al centre o pares, mares o tutors que
hi treballin:
a)Primer germà o germana al centre: 4 punts.
b)Per cada un dels germans o germanes següents: 3 punts.
c)Pel pare, o mare, o tutor que treballi al centre: 4 punts.
d)En cas que ambdós, el pare i la mare o tutors legals, treballin al centre:
7 punts.
II-Proximitat del domicili d’acord amb els criteris de zona establert a cada
municipi de l’alumne o alumna o del lloc de treball del pare, de la mare o tutors
legals: 2 punts.
III-Renda de la unitat familiar:
a)Renda anual igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts.
b)Renda anual superior al salari mínim i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional: 1 punt.
c)Renda anual superior al doble del salari mínim i inferior o igual al triple
del salari mínim interprofessional: 0,5 punts.
d)Renda anual superior al triple del salari mínim interprofessional: 0
punts.
IV-Concurrència de discapacitat en l’alumne/l’alumna o en el pare, al
mare o tutor legal o en algun germà o germana:
a)En l’alumne/l’alumna: 1 punt.
b)En el pare, la mare, tutor o algun dels germans: 1 punt.
Màxim: 2 punts.
CRITERIS COMPLEMENTARIS
I-Pertinença a família nombrosa:
a)Família nombrosa especial: 2 punts.
b)Família nombrosa general: 1 punt.
La situació de família nombrosa ha d’acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit a l’efecte per l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu
l’article 5 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies
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nombroses.
I-Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament per l’òrgan
competent del centre, d’acord amb els criteris objectius establerts en el present
apartat, que ha de ser fets públics pels centres anteriorment a l’inici del procés
d’admissió i publicats a les corresponents convocatòries anuals: 1 punt.
Aquestes circumstàncies poden ser:
-Germans de parts múltiples.
-Fills de famílies monoparentals (enteses, als efectes d’aplicació de la present Ordre, com aquelles en què la pàtria potestat recau en un sol progenitor).
-Fills de pares i mares que ambdós treballin.
-Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament pel titular del
centre.
Aquestes circumstàncies han de ser elegides i valorades per les entitats
públiques titulars dels centres de primer cicle d’educació infantil. Es podran elegir les que es considerin pertinents i valorar-les segons el seu criteri, per així
donar la puntuació d’una fracció a dues o més circumstàncies o d’un sencer a
una sola circumstància. Tots els centres han de comunicar a la Direcció General
de Planificació i Centres el resultat de d’elecció d’aquestes circumstàncies i el
criteri de repartiment del punt.
El total màxim que podrà atorgar-se al sol·licitant de plaça per aquest criteri serà d’un punt.
Article. 23.1-Les circumstàncies al·legades per a l’obtenció de major puntuació s’acreditaran pels mitjans documentals referits a l’article 20.1 i 2.
2-La incapacitat s’acreditarà amb un certificat expedit per l’INSS, la qualificació de minusvàlid amb el certificat de minusvalidesa del IBAS i la condició de treballador/a dels pares amb qualsevol mitjà establert a la legislació
vigent.
3-Es crearà un comitè de selecció integrat per:
-Regidora d’Educació.
-Directora de l’escoleta, que serà la persona amb la titulació de Mestra
d’Educació Infantil.
-Cap de Servei d’Educació.
-Actuarà com a secretària la Cap d’Administració de Benestar Social de
la Regidoria d’Educació.’
Eivissa, 6 d’agost de 2009.
L’ALCALDESSA,, Sgt.: Lurdes Costa Torres

—o—

Ajuntament de Sant Josep
Num. 18135
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària feta el dia 30 de juliol de 2009,
va adoptar entre d’altres el següent ACORD:
‘4t.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE SANT
JOSEP DE SA TALAIA, RELATIVES A LES NORMES URBANÍSTIQUES.
.....................................................................................................................
.........................................., és a dir per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, s’adopten els següents ACORDS:
1.- Aprovar inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de Sant Josep de sa Talaia, relativa a les normes urbanístiques, tal i com s’indica en la memòria i normes urbanístiques adjuntes.
L’esmentada modificació altera el planejament vigent en què es modifiquen les normes: 1.3.3 i 1.3.11 del capítol I, la norma 2.6 del capítol II, la norma
3.1.4 del capítol III i el capítol IV.
2.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini d’un mes
comptador a partir de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, conforme disposen els articles 40 i 41 del TR de la Llei sobre Règim
del sòl i ordenació urbana, aprovat pel Reial Decret 1346/1976, de 9 d’abril .’
La qual cosa es pública perquè tothom en prengui coneixement i tengui els
efectes pertinents.
Sant Josep de sa Talaia, 4 d’agost de 2009.
L’ALCALDESSA ACTAL.,
Sign. M. Angeles Mostazo Camacho.

—o—

