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6. El plazo de caducidad para la resolución del presente expediente sancionador es de un año (art. 92.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
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Santa Maria del Camí, 18-11-2011
La Batlessa-Presidenta, Mª Rosa M. Vich Vich

—o—
Formas de pago:
- En la oficina de recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
situada en Santo Domingo 16 de INCA ,o en cualquier oficina de recaudación
de zona Mallorca de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (puede consultar
los datos de las oficinas en la página de la Agencia Tributaria de las Illes
Balears, www.atib.es), de lunes a viernes laborables, de 8.30 a 13.30 horas,
donde se le entregará un documento de ingreso para poder pagar en las entidades financieras colaboradoras (Banca March, Banc de Credit Balear, ‘Sa Nostra’
Caixa de Balears, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona y ‘Colonya’ Caixa
de Pollença).
- Mediante la ‘Carpeta fiscal’ de la web www.atib.es. Para poder acceder
a la Carpeta fiscal se requiere disponer de un certificado digital admitido por la
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
Sencelles, 15 de Noviembre de 2011
El Instructor, Miquel Fiol Julia

—o—

Ajuntament de Santa Eugènia
Num. 24435
La Comissió Especial de Comptes en data 15 de novembre del present
any, va informar favorablement la Compte General del Pressupost d’aquesta
Corporació, corresponent a l’exercici 2010.
L’esmentada compte amb els seus justificants, així com el dictamen de la
Comissió, s’exposa al públic, a partir del següent de la seva publicació al
B.O.I.B., pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més, els interessats podran presentar reclamacions o repars, u observacions, de conformitat
amb el dispost en l’art. 212.3 del R.D. legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Santa Eugènia a 21 de novembre de 2011.
El Batle, Guillem Crespí Sastre.

—o—

Ajuntament de Santa Maria del Camí
Num. 24457
L’Ajuntament en Ple en sessió celebrada dia 17-11-2011, va aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals que s’esmenten a continuació:
( ) Taxa pel servei de Guarderia Infantil.
( ) Taxa pel servei d’Escola de Música.
( ) Taxa per la prestació dels serveis de la Residència de Persones Majors
de ‘Cas Metge Rei’.
Els esmentats expedients s’exposen al públic durant el termini de trenta
dies comptats a partir del dia següent hàbil a la publicació d’aquest anunci sobre
el B.O.I.B. perquè els interessats puguin examinar-lo i efectuar les reclamacions
que considerin pertinents.
En cas que no es presentin reclamacions durant el termini assenyalat, els
esmentats acords esdevindran definitius, en aplicació del que disposa l’art. 17.3
del R.D.L. 2/2004 de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals.

Num. 24458
Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública de les modificacions de les Ordenances Fiscals reguladores dels Imposts i Taxa que s’esmenten a continuació, sense que s’hagi presentat cap reclamació; l’acord d’aprovació inicial de les esmentades modificacions s’han transformat en definitiu,
de conformitat amb el que estableix l’art. 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Es transcriu a continuació els Textes íntegres dels articulats modificats, de
conformitat amb l’establert a l’art. 17.4 del referit Cós Legal:
Impost Sobre Béns Immobles De Naturalesa Urbana
«Art. 2n
1.El tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles aplicable als
béns de naturalesa urbana queda fixat en el 0’45%»
Impost Sobre Construccions, Instal·Lacions i Obres
« Article 3r, punt 3
3. El tipus de gravamen és el 3,00 per cent»
Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica
« Article 6è
1. L’Impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes.
Potència i classe de vehicle
Quota
A) Turismes:
Menys de vuit cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant
B) Autobusos:
Menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
C) Camions:
Menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
Més de 9.999 quilograms de càrrega útil
D) Tractors:
Menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
Més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
Més de 2.999 quilograms de càrrega útil
F) Vehicles:
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics
Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics
Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics
Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics
»

Euros
17,67 €
54,53 €
115,10 €
152,34 €
190,40 €
116,62 €
166,09 €
207,62 €
59,19 €
116,62 €
166,09 €
207,62 €
19,44 €
30,55 €
91,63 €
24,74 €
38,88 €
116,62 €
6,18 €
6,18 €
12,12 €
24,24 €
48,47 €
102,99 €

Taxa per la Prestacio del Servei de Recollida de Fems i el Seu Tractament,
Transferència i Transport.
« Article 6è. Quota tributària.
1.-La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local,
que es determinarà en funció de la naturalesa i la destinació dels immobles.
2.-A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
1.-Vivendes unifamiliars ubicades dins el casc urbà
(per unitat i any)................................................................................
179,45 €.
2.- Vivendes unifamiliars ubicades fora del casc urbà
(per unitat i any)................................................................................
133,20 €.
3.-Restaurants de més de 100 places.............................................
2.300,67 €.
4.-Restaurants de primera..............................................................
1.012,29 €.
5.-Restaurants de segona..................................................................
690,21 €.
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6.-Bars de primera................................................................. 690,21 €.
7.-Bars de segona.................................................................. 552,17 €.
8.-Supermercats:
Fins a 150 m2 (euros/m2 de superfície).............................. 5,75 €/m2
A partir de 150 m2 (euros/m2 de superfície)..................... 11,48 €/m2
9.-Hotels i allotjaments............................................. 138,04 € per cada
plaça.
10.-Indústries, comerços, tallers i en general
qualsevol activitat econòmica no descrita en els apartats anteriors de més
de 14 treballadors.............................................................................. 2.300,67 €.
11.-Indústries, comerços, tallers i en general qualsevol activitat econòmica no descrita en els apartats anteriors de 5 a 14 treballadors........... 1.012,29 €.
12.-Indústries, comerços, tallers i en general qualsevol activitat econòmica no descrita en els apartats anteriors de menys de 5 treballadors..... 264,57 €.
3.-Exempcions: els qui per dificultats econòmiques no puguin fer front al
pagament de la quota tributària segons resolució presa per la regidora de benestar social previ informe favorable de la treballadora social.»
Aquestes modificacions entraran en vigor un cop publicades sobre el
BOIB, perdurant la seva vigència mentres no es deroguin o modifiquin expressament.
Contra aquests acords podeu interposar Recurs Contenciós-Administratiu
en la forma i terminis assenyalats a les normes reguladores de l’esmentada
Jurisdicció, de conformitat amb el que estableix l’art 19.1 del R.D.L. 2/2004 de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Santa Maria del Camí, 23-11-2011
La Batlessa-Presidenta, Mª Rosa M. Vich Vich.
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Segon. Apercebre que s’imposarà al Sr. GILLIAN, KANE, una sanció de
60,10 €, que és la quantia mínima que estableix l’article 67.1 de l’Ordenança
municipal reguladora de la neteja viària i recollida de residus urbans o municipals.
Tercer. Concedir a l’interessat, de conformitat amb l’article 8.4 del Decret
14/1994, de 10 de febrer, mitjançant el qual s’aprova el reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora, un termini de quinze dies per a formular al·legacions, presentar documents i presentar prova, concretant els mitjans de què pretenguin valer-se.
Quart. Advertir als interessats que, si no efectuen al·legacions sobre el
contingut de l’acord d’iniciació en el termini previst, la iniciació podrà ser considerada proposta de resolució.
Cinquè. Indicar als interessats que poden reconèixer voluntàriament la
seva responsabilitat i, si procedeix, efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui en qualsevol moment anterior a la resolució.
Sisè. Designar com a instructora del procediment a Isabel Riera Sansó i
com a secretària a Pilar Sánchez Barceló, tècnica de Medi Ambient i funcionària respectivament de l’Ajuntament de Son Servera.
Setè. Comunicar el present acord d’iniciació a la instructora i a la secretària, amb trasllat de totes les actuacions que existeixen sobre aquest expedient.
Vuitè. Notificar el present acord a la persona interessada.
Son Servera, 10 d’agost de 2011
El Batle President
Don fe: La Secretària accidental
José Barrientos Ruiz
Sra. Catalina Magdalena Servera Gual’

—o—

Ajuntament de Son Servera
Num. 24274
Resultant l’intenta de notificació sense èxit al Sr. Gillian Kane en repetides ocasions, del Decret de batlia núm. 1034/2011 referent a l’expedient
000017/2011 MEDAMBSANCIO.
I resultant el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment
administratiu comú. (LRJAP-PAC).
Es fa públic el seu contingut per un termini de 20 dies als efectes que la
Llei estableix.
Son Servera, 10 de novembre de 2011
El batle, Jose Barrientos Ruiz
‘Decret núm. 1034/2011
Referencia: 000017/2011-MEDAMBSANCIO 01. Urbanisme
José Barrientos Ruiz, Batle President de l’Ajuntament de Son Servera,
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Atesa la denúncia interposada per la Policia Local de Son Servera en data
8 de juliol de 2011 contra el Sr. Kane Gillian per netejar terrasses del carrer Ses
Eres, Edifici Mimosa, 2ª i vessar l’aigua bruta a la via pública produint males
olors i brutor, fets que infringeixen l’article 10.1 de l’Ordenança municipal
reguladora de la neteja viària i recollida de residus urbans o municipals.
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient en data 2 d’agost de
2011, el qual proposa l’inici de l’expedient sancionador 17/2011-MEDAMBSANCIO.
I de conformitat amb el Decret 14/1994 de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment a seguir en l’exercici de la potestat sancionadora
Resolc,
Primer. Iniciar l’expedient sancionador contra el Sr. GILLIAN, KANE per
netejar terrasses del carrer Ses Eres, Edifici Mimosa, 2ª i vessar l’aigua bruta a
la via pública produint males olors i brutor, fets que infringeixen l’article 10.1
de l’Ordenança municipal reguladora de la neteja viària i recollida de residus
urbans o municipals i que a la vegada tenen la consideració d’infracció administrativa d’acord amb l’article 65.3 de l’esmentada ordenança, corresponent-li
una sanció d’entre 60,10 i 300’- €.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa es poden interposar, alternativament, els recursos següents:
a.- Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que
resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent de la notificació del present decret.
b.- El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquesta
resolució, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la llei 29/1998 de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la llei 4/1999
de 13 de gener, de modificació de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Son Servera, 10 de novembre de 2011

—o—
Num. 24279
Resultant l’intenta de notificació sense èxit a DAVIDE Y KAROLINA CB
en repetides ocasions, del Decret de batlia núm. 1035/2011 referent a l’expedient 000018/2011-MEDAMBSANCIO.
I resultant el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment
administratiu comú. (LRJAP-PAC).
Es fa públic el seu contingut per un termini de 20 dies als efectes que la
Llei estableix.
Son Servera, 10 de novembre de 2011
El batle, Jose Barrientos Ruiz
‘Decret núm. 1035/2011
Referencia: 000018/2011-MEDAMBSANCIO 01. Urbanisme
José Barrientos Ruiz, Batle President de l’Ajuntament de Son Servera,
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Atesa la denúncia interposada per la Policia Local en data 15 de juliol de
2011 contra DAVIDE Y KAROLINA CB (MACHERONI TRATTORIA) per
dipositar cartrons a la via pública fora de l’horari establert al carrer Tramuntana
cantonada Passeig Marítim de Cala Bona, fets que suposen infracció de l’article
35 de l’Ordenança municipal reguladora de la neteja i la recollida de residus
urbans o municipals.

