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Agencia Tributaria de las Illes Balears
Claves de identificación del listado:
L: Leve; G: Grave; MG: Muy grave.
LSV: texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo.
RGC: Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto
13/1992, de 17 de enero.
VEH: Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
CON: Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto
772/1997, de 30 de mayo.
OM: Ordenanza Municipal.
Ver listado versión catalana
Alcúdia, 15 de diciembre de 2011
El Instructor, Jaume Beltran Truyols

—o—
Num. 26947
Notificació de la Resolució del procediment sancionador en matèria
d’Ordenança Municipal reguladora de l’emissió i recepció de renous (publicada
al BOIB núm. 140 de 18/11/93 i modif. BOIB núm. 22 de 14/02/04).
Per no haver-se pogut realitzar la preceptiva notificació en el domicili que
consta als expedients relacionats a continuació, i conformement amb allò que
disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, pel present
edicte se comunica que en relació als expedients sancionadors en matèria
d’Ordenança Municipal reguladora de l’emissió i recepció de renous (publicada
al BOIB núm. 140 de 18/11/93 i modif. BOIB núm. 22 de 14/02/04) i atès que
no s’han presentat al·legacions a la Resolució d’inici, o si s’han presentat no
aporten altres fets ni proves que les invocades pel titular, el Regidor d’Hisenda
d’acord amb les facultats que te delegades per Resolució de batlia núm.
1026/2011, de 15 de juny (BOIB núm. 104, de data 07/07/2011), ha disposat
imposar les següents sancions per les infraccions que es detallen a l’annex.
Es comunica al responsable de la infracció que contra aquesta resolució es
pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant aquesta Batlia
en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva notificació, o directament
recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà del dia de l’esmentada notificació, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es cregui
convenient.
Si transcorregut el termini d’un mes des de la interposició del recurs de
reposició no s’ha notificat la seva resolució, es pot entendre desestimat el recurs
a l’efecte d’interposar recurs contenciós administratiu.
La multa s’ha de fer efectiva a les entitats bancàries que tinguin la condició d’entitats col·laboradores amb aquest ajuntament, mitjançant la presentació
de la corresponent liquidació que serà practicada i facilitada pel departament
d’infraccions, situat al c/ Major, núm. 9.
A dit efecte s’assenyala que el període voluntari de pagament s’iniciarà
amb la fermesa administrativa de la resolució que es notifica. Aquesta fermesa
s’esdevindrà en haver transcorregut el termini d’un mes del qual es disposa per
interposar el recurs de reposició sense que s’hagi presentant, o bé des de la notificació desestimatòria del recurs de reposició interposat.
ANNEX:
-Exp.: 155REN2011 Denunciat: Fernanda Elena Marcos Climent DNI:
43469976E Article infringit: 52 apartat b) Sanció imposada: 150 euros.
Alcudia, 19 de desembre de2011.
El Regidor Delegat d’Hisenda, Juan Luis González Gomila.

—o—
Num. 26948
Notificació de la Resolució d’inici del procediment sancionador en matèria de Ordenança Municipal reguladora de l’emissió i recepció de renous (publicada al BOIB núm. 140 de data 18/11/1993 i modif. BOIB núm. 22 de
14/02/2004).
El regidor d’Hisenda d’acord amb les facultats que te delegades per
Resolució de batlia núm. 1026/2011, de 15 de juny (BOIB núm. 104, de data
07/07/2011), ha dictat acord d’iniciació dels expedients sancionadors que figu-
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ren a l’annex.
Conformement amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
30 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment Administratiu comú, i vist que s’ha intentat dues vegades la notificació,
a la persona interessada o al seu representant, i que no estat possible realitzar-la
per causes no imputables a la Administració, per la present es procedeix a la
notificació de l’esmentat acord d’inici mitjançant informació pública.
Les persones interessades en el present procediment disposaran d’un termini de quinze dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació del present
edicte per exercir el seu dret a formular les al·legacions que estimin convenient
i a l’audiència en el procediment, així com a proposar la pràctica de proves que
estimin convenients, especificant els mitjans de que es pretenguin valer, les
quals s’hauran de dur a terme dintre d’aquest mateix termini de quinze dies.
En el supòsit de no efectuar-se al·legacions sobre el contingut de l’acord
d’iniciació en el termini abans esmentat, la iniciació del procediment podrà ser
considerada proposta de resolució sempre que contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
La persona presumptament responsable dels fets imputats podrà reconèixer la seva responsabilitat i, si escau, efectuar el pagament de la sanció pecuniària corresponent, la qual cosa suposarà la terminació del procediment incoat,
sense perjudici de la possibilitat d’interposar els recursos que estimi procedents.
ANNEX:
-Exp.: 121REN2011
Denunciat: David Israel Galarraga Riera
DNI5903581X Article infringit: 52, apartat a) Sanció que es proposa: 100
euros.
Alcudia, 19 de desembre de 2011.
El Regidor Delegat d’Hisenda, Juan Luis González Gomila.

—o—

Ajuntament de Binissalem
Num. 130
Aprovada inicialment pel Ple de la corporació en sessió extraordinària de
data 10 de novembre de 2011 ‘L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL CONSUM
INDEGUT DE BEGUDES A LA VIA PÚBLICA’. Aquesta estarà de manifest
al públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació d’aquest edicte al BOIB. Durant aquest termini
qualsevol habitant del terme o persona interessada podrà examinar-les i presentar davant el plenari de l’Ajuntament les reclamacions que estimi pertinents.
En cas de que no s’haguessin presentat reclamacions o suggerències, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins ara provisional.
El que es fa públic per general coneixement.
Binissalem, 3 de gener de 2012.
El BATLE ACCIDENTAL, Jose Fernández García.

—o—

Ajuntament de Calvià
Num. 56
De conformitat a lo disposat a l’apartat 3 de l’article 15 de la Llei 30/1992
es publica l’acord de pròrroga de la encomanda de gestió a la Llar de Calvià signat en data 21 de desembre de 2011
La Tinent de Batle de 3ª Edat
Serveis Socials i Sanitat, Mª Cristina de León Rodríguez
PRÓRROGA D’ENCOMANDA DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
CALVIÀ A LA EMPRESA MUNICIPAL LLAR DE CALVIÀ, S.A. PER A LA
GESTIÓ DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL DE
MAJORS, APROVAT EN SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 24 DE NOVIEMBRE DE 2011.
Calviá, 21 de desembre de 2011
REUNITS
D. MANUEL ONIEVA SANTACREU Batle-President de l’Ajuntament
de Calvià, representació que ostenta en virtut de l’acord plenari adoptat en ses-
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sió constitutiva de data onze de juny de l’any 2011, amb domicili a Calvià,
carrer Julià Bujosa Sans, número 1, 07184.

Capdellà, Santa Ponça y Palmanova-Magalluf per al compliment de les finalitats d’ús social de la Tercera Edat.

DOÑA, MONICA ROMERO BALÁS major de edad, amb DNI
32.647.184-H com a representant legal de l’entitat mercantil LLAR DE
CALVIÀ, S.A., en virtut de l’escriptura pública d’apoderament atorgada davant
el Notari D Manuel Luis Beltrán García en data 28 de julio de 2011, amb número de protocol 1240, amb C.I.F. núm. A-07802044, amb domicili a Calvià, Plaça
Nova, nº 1, 07184.

d.- S’acorda expressament que sigui la entitat ‘Llar de Calvià, S.A.’ qui
dugui la gestió, tramitació i abonament de les despeses de comunitat dels locals
esmentats en el punt b) d’ aquest apartat.
Segon.- Es faculta a la Gerència de la Llar de Calvià per que realitzi tots
els tràmits i gestions precises relacionades amb el Programa de promoció sociocultural de majors.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal i legitimació per a atorgar
el present Acord, i

Tercer.- La present encomanda de gestió tindrà eficàcia a partir del dia 1
de gener de 2012 amb una vigència de quatre anys, prèvia publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

MANIFESTEN
I.- Que en data 24 de novembre de 2007 es va aprovar per aquesta
Corporació Local en sessió plenària la ‘Proposta per a l’aprovació de la pròrroga de l’encomanda de gestió del programa de promoció sociocultural de majors
a l’ empresa municipal ‘Llar de Calvià, S.A.’
II.- Així es va adoptar, en el marc de la pròrroga l’encomanda de gestió
del programa de promoció sociocultural de Majors, l’acord plenari de cessió a
l’esmentada empresa municipal de l’ús de les instal·lacions de titularitat municipal on s’ubiquen les diferents Associacions de Tercera Edat, facultant a la
gerència de l’entitat ‘Llar de Calvià, S.A.’ per a que dugui a terme tots els tràmits y gestions precises relacionades amb el programa.
III.- En conseqüència, d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en l’article 63 de Llei
20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears reguladors de l’encomanda de gestió, que disposa que les activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les
Entitats de dret públic es poden encarregar a altres òrgans de la mateixa
Administració Local, incloses altres Entitats públiques dependents, per raons de
eficàcia o quan no es compti amb els mitjans tècnics adients per al seu desenvolupament, ambdues parts,

Quint.- Aquesta encomanda no suposa, en cap cas, la cessió de titularitat
de la competència ni dels elements substantius del fet exercitar-la.
Sisè.- Aquesta encomanda se extingirà:
a) Per expiració del seu termini de vigència
b) Por mutu acord de les parts
c) Por desistiment per part de l’Ajuntament de Calvià, motivat per l’incompliment de l’objecte de l’encomanda.
I per a la seva constància ambdues parts subscriuen el present document
en triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats en l’encapçalament.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley
30/1992 se publica el acuerdo de prórroga de la encomienda de gestión a la Llar
de Calvià firmado en fecha 21 de diciembre de 2011.
Calvià 30 de diciembre de 2011
La Teniente de Alcalde de Tercera Edad Servicios Sociales y Sanidad, Mª
Cristina de León Rodríguez

ACORDEN
Primer.- En el marc de l’encomanda de gestió regulada expressament a
l’article 15 de la Lley 30/1992, de 26 de novembre i a l’article 63 de la Lley
20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i en
compliment del disposat en els punts segon i tercer de la Proposta aprovada en
sessió plenària per aquesta Corporació local en data 24 de novembre de 2011, es
procedeix a l’adopció del següent acord:
PRÒRROGA DE LA CESSIÓ A L’EMPRESA MUNICIPAL ‘LLAR DE
CALVIÀ, S.A.’ DE L’ÚS DELS LOCAL DE PROPIETAT MUNICIPAL DESTINATS A LES ASSOCIACIONS DE TERCERA EDAT.a.- Els locals municipals que utilitzen per a les seves activitats les
Associacions de la 3ª Edat amb seu en el municipi de Calvià i inscrites en el
registre d’associacions de l’Ajuntament de Calvià, son lles següents:
1) Urbanització Galatzó: Avinguda Puig de Saragossa, nº 1, (local D, bloc
B).
2) Peguera: c/. Eucaliptus, nº 12 (locals 30, 31 y 32).
3) Son Ferrer: c/. Ocell des Paradís, nº 34.
4) Es Capdellá: c/. Platges, nº 5.
5) Santa Ponça: c/.Riu Sil, nº 4, bj. (Centre social Ses Rotes Velles).
6) Palmanova-Magalluf: c/. Góngora, nº 3 (Poliesportiu Magalluf).
b.- Els esmentats bens immobles figuren en el inventari municipal d’aquesta Corporació Local, amb la següent qualificació jurídica:
Descripció
Urb Galatzó: Avda. Puig de Saragossa, nº 1
Peguera: c/.Eucaliptus, nº 12
Son Ferrer: c/.Ocell des Paradís, nº 34
Es Capdellá: c/. Platges, nº 5
Santa Ponça: c/.Riu Sil, nº 4, bj.
Palmanova-Magalluf: c/. Góngora, nº 3

Quart.- Les despeses derivades de l’execució de l’encomanda de gestió
durant l’any 2012 tenen un pressupost de docents sis mil seixanta i cinc euros
(206.065,00€), que aniran amb càrrec a la partida pressupostària 141 23300
4490000 l’import del qual s’aportarà a la empresa municipal ‘Llar de Calvià,
S.A.’, procedint posteriorment, durant els anys 2013, 2014 y 2015, a les aportacions successives de la corresponent partida pressupostària.

Tipus de Bé
Patrimonial
Domini Públic (revertible)
Domini Públic (revertible)
Domini Públic (revertible)
Domini Públic (revertible)
Domini Públic (revertible)

Ús
3ª Edat
3ª Edat
3ª Edat
3ª Edat
3ª Edat
3ª Edat

c.- Mitjançant el present Acord, per part de l’Ajuntament de Calvià es prorroga la cessió amb caràcter gratuït i a títol de precari, a l’empresa municipal
‘Llar de Calvià, S.A.’ l’ús dels ben immobles descrits en el punt b) anterior, on
s’ubiquen les Associacions de Tercera Edat de Galatzó, Peguera, Son Ferrer, Es

———————————PRÓRROGA DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ A LA EMPRESA MUNICIPAL LLAR DE CALVIÀ,
S.A. PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL DE MAYORES, APROBADA EN SESION PLENARIA DE
FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2011.
Calviá, 21 de diciembre de 2011
REUNIDOS
D. MANUEL ONIEVA SANTACREU Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Calvià, representación que ostenta en virtud del acuerdo plenario adoptado en sesión constitutiva de fecha 11 de junio de 2011, con domicilio en Calvià, calle Juliá Bujosa Sans, número 1, 07184.
DOÑA, MONICA ROMERO BALÁS mayor de edad provista del DNI
32.647.184-H en su calidad de representante legal de la entidad mercantil LLAR
DE CALVIÀ, S.A., en virtud de la escritura pública de apoderamiento otorgada
ante el Notario D Manuel Luis Beltrán García en fecha 28 de julio de 2011, con
número de protocolo 1240, con C.I.F. núm. A-07802044, con domicilio en
Calvià, Plaza Nova, nº 1, 07184.
Reconociéndose ambas partes mutuamente capacidad y legitimación para
celebrar el presente acuerdo, al efecto
MANIFIESTAN
I.- Que en fecha 24 de noviembre de los corrientes se aprobó por esta
Corporación Local en sesión plenaria la ‘Propuesta para acordar la prórroga de
la encomienda de gestión del programa de promoción sociocultural de mayores
a la empresa municipal ‘Llar de Calvià, S.A.’
II.- De este modo se adoptó, en el marco de la prórroga de la encomienda
de gestión del programa de promoción sociocultural de mayores, el acuerdo ple-
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nario de cesión a dicha empresa municipal del uso de las instalaciones de titularidad municipal donde se ubican las diferentes Asociaciones de Tercera Edad,
facultando a la gerencia de la entidad ‘Llar de Calvià, S.A.’ para que lleve a cabo
todos los trámites y gestiones precisas relacionadas con dicho programa.
III.- En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto ex artículo 15 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 63 de la
Ley 20/2006 de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes
Balears reguladora de la encomienda de gestión, la cual dispone que las actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público se pueden encargar a
otros órganos de la misma Administración Local, incluidos otros entes públicos
de los cuales dependan, por razones de eficacia o cuando no se posean los
medios técnicos idóneos para su desempeño, ambas partes

10-01-2012

93

Tercero.- La presente encomienda de gestión tendrá eficacia a partir del
día 1 de enero de 2012 con una vigencia de cuatro años, previa publicación en
el Boletín Oficial de les Illes Balears.
Cuarto.- Los gastos derivados de la ejecución de la encomienda de gestión
durante el año 2012 tienen un presupuesto aprobado de doscientos seis mil
sesenta y cinco euros (206.065,00€), que irán con cargo a la partida presupuestaria 141 23300 4490000 cuyo importe se aportará a la empresa municipal ‘Llar
de Calvià, S.A.’, procediéndose posteriormente, durante los años 2013, 2014 y
2015, a las aportaciones sucesivas de la correspondiente partida presupuestaria.
Quinto.- Esta encomienda no supone, en ningún caso, la cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos del hecho de ejercitarla.
Sexto.- Esta encomienda se extinguirá:

ACUERDAN
Primero.- En el marco de la encomienda de gestión regulada expresamente ex artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 63 de
la Ley 20/2006 de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes
Balears, y en cumplimiento de lo dispuesto en los puntos segundo y tercero de
la Propuesta aprobada en sesión plenaria por esta Corporación Local en fecha
24 de noviembre de 2011, se procede a la adopción del siguiente acuerdo:
PRÓRROGA DE LA CESIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL ‘LLAR
DE CALVIÀ, S.A.’ DEL USO DE LOS LOCALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL DESTINADOS A LAS ASOCIACIONES DE TERCERA EDAD.a.- Los locales municipales que utilizan para sus actividades las
Asociaciones de la 3ª Edad con sede en el municipio de Calvià e inscritas en el
registro de asociaciones del Ayuntamiento de Calvià, son los siguientes:
1) Urbanización Galatzó: Avenida Puig de Saragossa, nº 1, (local D, bloque B).
2) Peguera: c/. Eucaliptus, nº 12 (locales 30, 31 y 32).
3) Son Ferrer: c/. Ocell des Paradís, nº 34.
4) Es Capdellà: c/. Playas, nº 5.
5) Santa Ponça: c/.Riu Sil, nº 4, bj. (Centro social Ses Rotes Velles).
6) Palmanova-Magalluf: c/. Góngora, nº 3 (Polideportivo Magalluf).
b.- Dichos bienes inmuebles figuran en el inventario municipal de esta
Corporación Local, con la siguiente calificación jurídica:
Descripción

Tipo de Bien

Urb. Galatzó: Avda. Puig de Saragossa, nº 1 Patrimonial Asociación

Uso
3ª Edad

Peguera: c/.Eucaliptus, nº 12

Dominio Público (revertible) Asociación
3ª Edad

Son Ferrer: c/.Ocell des Paradís, nº 34

Dominio Público (revertible) Asociación
3ª Edad

Es Capdellá: c/. Playas, nº 5

Dominio Público (revertible) Asociación
3ª Edad

Santa Ponça: c/.Riu Sil, nº 4, bj.

Dominio Público (revertible) Asociación
3ª Edad

Palmanova-Magalluf: c/. Góngora, nº 3

Dominio Público (revertible) Asociación
3ª Edad

c.- Mediante el presente acuerdo, por parte del Ayuntamiento de Calvià se
prorroga la cesión con carácter gratuito y a título de precario, a la empresa municipal ‘Llar de Calvià, S.A.’ el uso de los bienes inmuebles descritos en el punto
b) que antecede, donde se ubican las asociaciones de Tercera Edad de la Urb.
Galatzó, Peguera, Son Ferrer, Es Capdellà, Santa Ponça y Palmanova-Magalluf
para el cumplimiento de los fines de uso social de las asociaciones de Tercera
Edad.
d.- Se acuerda expresamente que sea la entidad ‘Llar de Calvià, S.A.’ se
haga cargo de las gestiones, tramitación y abono de los gastos de comunidad
relativos a los locales referidos en el punto b) de este apartado.
Segundo.- Se faculta a la Gerencia de la Llar de Calvià para que lleve a
cabo todos los trámites y gestiones precisas relacionadas con el Programa de
promoción sociocultural de mayores

a) Por expiración de su plazo de vigencia.
b) Por mutuo acuerdo de las partes.
c) Por desistimiento por parte del Ayuntamiento de Calvià, motivado por
el incumplimiento del objeto de la encomienda.
Y para su constancia, ambas partes suscriben el presente documento por
triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

—o—

Ajuntament de Campanet
Num. 26844
Notificació de la iniciació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària de l’Ajuntament de
Campanet
De conformitat amb el que estableix 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, i d’acord amb el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, es fa pública la notificació
de la iniciació d’expedients sancionadors que s’indiquen en matèria de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat vial de l’Ajuntament d’/de Campanet
a les persones o entitats denunciades que tot seguit s’esmenten, perquè se n’ignora el domicili o perquè, havent-ho intentat dues vegades, no s’ha pogut fer la
notificació personalment al darrer domicili conegut. A aquests efectes es fa
constar el següent:
1. La instrucció del procediment correspon a Carlos A. Llorente Sánchez,
actuant com a secretari/a Carlos A. Llorente Sánchez, dels quals podeu promoure la recusació per les causes previstes en els articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i de procediment administratiu comú.
2. L’òrgan competent per resoldre el procediment és el batle (art. 71.4 del
Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març).
3. Si estau d’acord amb la sanció com a conductor del vehicle responsable de la infracció, en el mateix termini de VINT DIES naturals, podeu fer el
pagament voluntari de la multa amb una REDUCCIÓ DEL 50%, fet que implicarà que es segueixi el procediment sancionador abreujat amb les conseqüències
següents:
a) La renúncia a formular al·legacions. En cas que es formulin, s’han de
considerar no presentades.
b) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució
expressa, el dia en què es faci el pagament.
c) L’esgotament de la via administrativa, i només es pot recórrer davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
d) El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos
mesos i s’inicia l’endemà del dia en què tingui lloc el pagament.
e) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del
pagament, que produeix efectes plens des de l’endemà.
f) La sanció no computa com a antecedent en el Registre de conductors i
infractors, sempre que es tracti d’infraccions greus que no comportin pèrdua de
punts.
Així mateix, en el mateix termini de VINT DIES naturals, podeu formu-

