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nici, aquest podrà considerar-se com a proposta de resolució:
Exp. Interessat
5284 Luis Manuel
Lamprae Lara
5281 Joan J. Payeras Ferragut
5304 Rafael Ferragut Estrany
5277 Toni M.
Taberner Bennassar
5280 Daniel Hegedurs
5279 Ian David Jones
5278 Dolores Solis Ruz
5289 Jones Mechael Robert
5302 Ismael Nestor Fernandez
5297 Tine Shutt
5301 Marco Antonio
Scancerra
5294 Lemnrau Valentin
5293 Price Linda Jane
5305 Ana M. Serra Segui
5231 Trans. y Gruas
López Raigal

Prec. Infringit / Data iniciació / Proposta sanció
art. 17 Llei 22/11 29/05/12
art. 17 Llei 22/11 04/06/12
art. 17 Llei 22/11 29/05/12

De 900 € a 45.000 €
De 900 € a 45.000 €
De 900 € a 45.000 €

art. 17 Llei 22/11
art. 17 Llei 22/11
art. 17 Llei 22/11
art. 17 Llei 22/11
art. 17 Llei 22/11
art. 17 Llei 22/11
art. 17 Llei 22/11

29/05/12
06/06/12
06/06/12
06/06/12
06/06/12
06/06/12
06/06/12

De 900 € a 45.000 €
De 900 € a 45.000 €
De 900 € a 45.000 €
De 900 € a 45.000 €
De 900 € a 45.000 €
De 900 € a 45.000 €
De 900 € a 45.000 €

art. 17 Llei 22/11
art. 17 Llei 22/11
art. 17 Llei 22/11
art. 17 Llei 22/11

06/06/12
06/06/12
06/06/12
06/06/12

De 900 € a 45.000 €
De 900 € a 45.000 €
De 900 € a 45.000 €
De 900 € a 45.000 €

art. 17 Llei 22/11 06/06/12

De 900 € a 45.000 €

Pollença, 31 d’agost de 2012
L’Instructora, Maria P. Buades Cifre

—o—

Ajuntament de Santa Maria del Camí
Num. 17756
Advertit error material en la publicació de l’anunci nº 15243 (BOIB nº 111
de 02-08-2012) en relació al paràgraf tercer, s’esmena en el sentit de què la data
publicada de 20-09-2012 és errònia i ha de ser 30-09-2012.
Santa Maria del Camí, 07-09-2012.
La Batlessa-Presidenta, Mª Rosa M. Vich

18-09-2012
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pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Es transcriu a continuació el text íntegre de l’esmentada modificació, en
funció del previst a l’art. 17.4 del R.D Legislatiu 2/2004:
‘ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels arts.133.2 i 142 de la Constitució i
per l’art. 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, i de conformitat amb l’establert als arts. 20 a 27 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveuen els arts.
15 a 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article 2. Fet Imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis motivades per l’assistència i/o ús a les esmentades instal·lacions.
També es regiran per aquesta ordenança els serveis denominats ‘Escola de
Futbol’, ‘Escola de Basquet’, ‘Escola de tenis’, ‘Escola de gimnàstica esportiva’, per a la utilització privativa de les instal·lacions esportives municipals, per
a la realització de cursos, escoles d’esports i similars.
Article 3. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa, en concepte de contribuents,
les persones físiques o jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article
35 de la Llei general Tributària, que es beneficiïn de la utilització de les instal·lacions esmentades a l’article anterior.
Article 4. Meritació i obligació de pagament.
Aquesta taxa es merita i obliga al pagament des del moment en què el subjecte passiu sol·licita la utilització de les instal·lacions.
Article 5. Quantia.
1. TARIFES utilització del Camp de gespa.
a) CAMP (complet) /amb llum/1 hora
b) CAMP(complet) /1 hora
c) CAMP(mig) /amb llum/1 hora
d) CAMP(mig)/1 hora

58,00€
52,00€
55,00€
49,00€

2. TARIFES utilització pavelló cobert per federacions no reglades (empreses)
a) PAVELLÓ (complet)/amb llum/1 hora
b) PAVELLÓ (complet) /1 hora
c) PAVELLÓ (mig) /amb llum/1 hora
d) PAVELLÓ (mig)/1 hora

46,00€
40,00€
29,00€
26,00€

—o—
Num. 17837
Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per les llicències urbanístiques, sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació provisional de l’esmentada modificació ha esdevingut definitiu en virtut de l’establert a
l’art. 17.3 del R.D Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Es transcriu a continuació el text íntegre de l’esmentada modificació, en
funció del previst a l’art. 17.4 del R.D Legislatiu 2/2004:
‘1.-Modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, consisten en:
a) Afegir a l’art. 6 el següent paràgraf:
‘La quota tributària s’abonarà en el moment de sol.licitar la pertinent llicència’.
b) Suprimir de l’art. 10 el següent paràgraf:
‘Una vegada concedida la llicència urbanística, s’efectuarà la liquidació
provisional sobre la base que ha declarat el sol.licitant’.
Contra aquest acord hom pot interposar Recurs Contenciós-Administratiu
en la forma i terminis assenyalats a les normes reguladores de l’esmentada
Jurisdicció, de conformitat amb el previst a l’art. 19.1 del R.D Legislatiu 2/2004
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Santa Maria del Camí, 13-09-2012.
La Batlessa-Presidenta, Mª Rosa M. Vich.

—o—
Num. 17838
Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a les
instal.lacions esportives municipals, sense que s’hagi presentat cap reclamació,
l’acord d’aprovació provisional de l’esmentada modificació ha esdevingut definitiu en virtut de l’establert a l’art. 17.3 del R.D Legislatiu 2/2004 de 5 de març,

3. TARIFES, per la pràctica d’activitats esportives federades: TARIFES, utilització de
pistes poliesportives: basquet, voleibol, handbol, gimnàstica. (Per una pista)
a) Utilització pistes activitats esportives/ amb llum/1 hora
22,00€
b) Utilització pistes activitats esportives/ 1 hora
18,00€
4. TARIFES utilització pistes de tenis (per una pista)
a) Utilització pista Tenis/ amb llum/1 hora
b) Utilització pista Tenis/ 1 hora

14,00€
11,00€

5. TARIFES per ús de la piscina
5.1. Entrada usuari
a) De 0 a 5 anys/ per dia.
b) De 6 a 18 anys/ per dia.
c) De més de 19 anys/ per dia

6,00€
8,00€
12,00€

5.2. Bono personal
a) De 0 a 5 anys /temporada d’estiu
b) De 6 a 18 anys /temporada d’estiu
c) De més de 19 anys /temporada d’estiu
d) Famílies nombroses /temporada d’estiu

30,00€
60,00€
80,00€
170,00€

Article 6. Bonificacions
Els usuaris empadronats gaudiran d’una bonificació del 50% de l’ import
de les tarifes per ús de la piscina, esmentades a l’article 5, punt 5.
Els usuaris empadronats que disposin de Carnet Jove gaudiran ademés
d’una bonificació del 40% de l’ import de l’entrada diària, de la tarifa per ús de
la piscina.
Els usuaris empadronats que acreditin la seva condició de membres de
família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 25% de l’import de cada membre de la família, de la tarifa diària per ús de la piscina.
Els usuaris empadronats, de 0 a 5 anys, gaudiran d’una bonificació de
100% de l’ import de l’entrada diària i del Bono personal, de les tarifes per ús
de la piscina.
Gaudiran de una bonificació del 100% de l’import de les tarifes esmentades a l’article 5, punt 5, els aturats de llarga durada empadronats i familiars
dependents en primer grau, previ informe dels Serveis Socials de la Corporació.
L’Ajuntament signarà convenis específics amb cada una de les entitats
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esportives municipals federades per aplicar les bonificacions pertinents a les
tarifes per la pràctica d’activitats esportives federades.
Article 7. Recaptació i gestió.
a) La Recaptació d’aquesta taxa s’efectuarà a la Tresoreria municipal, mitjançant el lliurament del corresponent justificant de pagament.
b) En el cas de la utilització de les piscines municipals, la recaptació de la
taxa s’efectuarà:
-en el moment d’accedir al recinte de les piscines.
-a la Tresoreria municipal, quan es sol·liciti l’emissió del Bo personal.
Article 8. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries dels subjectes
passius, les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 41 i 42 de la
Llei General Tributària.
2. Serà responsables subsidiaris de les obligacions tributàries dels subjectes passius, les persones o entitats a què es refereix l’article 43 de la Llei General
Tributària.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
L’aplicació de la present Ordenança suposa la derogació de la següent normativa municipal:
a) Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les
instal·lacions del poliesportiu municipal cobert (mòdul m 3b), aprovada pel
Plenari de 5 de novembre de 1998, i convertida en definitiva el 31 de desembre
de 1998, amb la seva publicació íntegra al BOIB 167 Ext./2008.
b) Ordenança reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de piscines municipals, aprovada pel Plenari de 5 de novembre de 1998, i convertida en
definitiva el 31 de desembre de 1998, amb la seva publicació íntegra al BOIB
167 Ext./2008.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa’.
Contra aquest acord hom pot interposar Recurs Contenciós-Administratiu
en la forma i terminis assenyalats a les normes reguladores de l’esmentada
Jurisdicció, de conformitat amb el previst a l’art. 19.1 del R.D Legislatiu 2/2004
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Santa Maria del Camí, 13-09-2012.
La Batlessa-Presidenta, Mª Rosa M. Vich.

—o—

Ajuntament de Santanyí
Num. 17858
Per Acord de la Junta de Govern Local, de data 7 d’agost de 2012 i previ
consens amb la representació legal del personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament de Santanyí, s’ha aprovat novament la relació de vacants de personal funcionari i personal laboral d’aquesta Corporació corresponent a l’any
2011, després d’haver-la deixat sense efecte amb data 06 de març de 2012, a
conseqüència de la interposició d’un recurs contenciós administratiu per la
‘Central Sindical Independiente y de Funcionarios’ (CSI-CSIF)
OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2011
Grup

Núm. Places

Escala d’Administració Especial
Subescala tècnica superior:
Assessoria jurídica
Arquitecte

A1
A1

2
1

Subescala tècnica mitjana:
Tècnic en Relacions laborals

A2

1

Subescala de serveis especials
Oficial policia local

C1

1

Santanyí, 7 de setembre de 2012
El Batle, Miquel Vidal Vidal

—o—

18-09-2012

Ajuntament de Ses Salines
Num. 17903
Atès que intentada dues vegades, sense que s’hagi pogut practicar, la notificació de la resolució que a continuació es transcriu, de conformitat 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, mitjançant
aquesta publicació es notifica al Sr. Andrés Sanz Cabello, el següent:
‘DECRET DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME.- Vist l’expedient instruït per a l’emissió d’una ordre d’execució adreçada al Sr. Andrés Sanz
Cabello, com a propietari del solar situat al carrer Lluna, 3, cantonada carrer
Salvador Dalí, 6, de la Colònia de Sant Jordi, amb ref. cadastral núm.
9221809DD9592S0001FD, atès el seu deficient estat de manteniment.
Atès que s’ha instruït l’oportú expedient a resultes de l’informe de l’arquitecte municipal de data 18/05/2011 (RE 2012/3253), en el qual s’hi relacionen, respecte de l’indicat solar, entre d’altres aspectes, les mancances i/o incompliments, els treballs a realitzar, el seu pressupost, i el termini per a la seva execució.
Atès que després de dos intents infructuosos de notificar per correu certificat a la persona interessada el Decret del regidor delegat d’Urbanisme de data
28/05/2012 pel qual se li concedia tràmit d’audiència i vista de deu dies hàbils
previ a dictar la corresponent ordre d’execució, l’expressada notificació es va
fer, de conformitat amb 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, mitjançant anunci publicat en el BOIB núm. 100 de data 12/07/2012 i en
el tauló d’edictes de l’Ajuntament de Sóller.
Vist que dins del termini d’audiència i vista concedit a l’efecte, no s’ha
trobat constància de què la persona interessada hagi presentat cap al·legació o
document al respecte, ni ha formulat cap petició sobre el particular.
Vist que l’ article 10.1 de la Llei 10/1990, de 23 d’ octubre de disciplina
urbanística de la CAIB, estableix que els propietaris de terrenys, urbanitzacions,
edificacions i instal.lacions hauran de mantenir-los en condicions de seguretat i
salubritat.
Vist que amb caràcter general, l’article 9.1 de la Llei 2/2008, de 20 de
juny, de sòl, estableix que el dret de propietat dels terrenys, les instal·lacions,
construccions i edificacions, comprèn, qualsevol que sigui la situació en la que
es trobin, els deures de dedicar-los a usos que no siguin incompatibles amb l’ordenació territorial i urbanística; conservar-lo en les condicions legals per servir
de suport a l’esmentat ús i, en tot cas, en les de seguretat, salubritat, accessibilitat i ornament legalment exigibles; així com realitzar els treballs de millora i
rehabilitació fins on arribi el deure legal de conservació.
Vist que l’article 9 de l’ordenança general número 3 reguladora de la neteja i vallat de solars estableix el deure dels propietaris de solars de mantenir-los
vallats, mentre no es practiquin obres de nova construcció, per raons de salubritat i ornat públic.
Vist tot el que s’ha exposat, i vista la normativa d’aplicació, el que procedeix és que per part d’aquest Ajuntament es dicti la corresponent ordre d’execució ordenant l’adopció de les mesures necessàries per conservar les condicions de seguretat i salubritat i es procedeixi al vallat del solar segons el previst
per les ordenances municipals.
Atès que la competència per a dictar l’ordre d’execució correspon al regidor delegat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, atesa la delegació d’atribucions
realitzada a favor seu en virtut de Decret de Batlia de data 13/06/2011.
A la vista de tot el que s’ha exposat, pel present, RESOLC:
I. ORDENAR al Sr. ANDRÉS SANZ CABELLO, titular cadastral del
solar situat al carrer Lluna, 3, cantonada carrer Salvador Dalí, 6, de la Colònia
de Sant Jordi, amb ref. cadastral núm. 9221809DD9592S0001FD, que procedeixi a executar a càrrec seu les actuacions detallades a l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 17/05/2012, consistents en retirar totes les escombraries i residus, portant-les si escau al mac-insular o altres abocadors autoritzats segons sigui el material, realitzar el tancament del solar amb una altura
d’1,40 m., i reparar la voravia.
Aquestes actuacions pressupostades en 12.342,87 euros (2.250,23 euros,
la neteja del solar, i 10.092,64 euros, el tancament del solar i reparació de la
voravia), les haurà de dur a terme la propietat del citat immoble al seu càrrec, en
el termini màxim de quinze dies, pel que fa a la neteja del solar, termini que
començarà a comptar a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquest
Decret; i fins al 31/10/2012, per executar les obres de tancament del solar i reparació de la voravia.
II. Advertir que, en cas d’incompliment de l’ordre en el termini fixat,
manca de presentació de la documentació exigida o realització d’obres que no
s’ajustin a les determinacions d’aquesta ordre d’execució, s’ha d’imposar una

