
d’expedient sancionador per presumptes infraccions en matèria de publicitat
dinàmica, en compliment del que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, modificada por la Llei 4/119, de 14 de gener, de Règim Jurídic de
las Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es pro-
cedeix a la notificació, fent constar que l’interessat disposa d’un termini de
quinze dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació d’aquesta
notificació, per formular les al·legacions i presentar la documentació que esti-
min pertinents d’acord amb el que preveu l’article 84 de la Llei 30/1992.
Transcorregut aquest termini sense formular al·legacions ni presentar documen-
tació sobre l’acord d’inici, aquest podrà considerar-se com a proposta de reso-
lució:

Exp. Interessat Prec. Infringit Data iniciació Proposta sanció
5008 Josep Cerdà Torrens art. 11.2 Llei 1/1992 28/09/2011 De 60€ a 300€

Pollença, 24 de gener de 2012
L’Instructora, Maria P. Buades Cifre.

— o —

Num. 1786
Als efectes del que disposa l’Article 17.4. del R.D.L. 2/2004, de 5 de

març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es
publica el text íntegre de l’ordenança  Fiscal Reguladora del Sistema Especial
de Pagaments, aprovades definitivament en sessió plenària de 26 de gener de
2012:

Ordenança Fiscal Reguladora del Sistema Especial de Pagament 
Concepte
Article 1
Aquest Ajuntament en ús de la potestat reglamentaria que , li atribueix

l’Article 106 de la L1ei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Regim
Local, i de conformitat amb el disposat en els Articles 15 a 19 del Text Refós de
la L1ei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, estableix ‘l’ordenança reguladora del sistema especial de pagament’. 

Article 2
Amb l’objectiu de facilitar el compliment de I’obligació tributaria, s’esta-

bleix un sistema especial de pagament de les quotes per rebut, que permetrà el
fraccionament de la deute en els termes prevists en aquesta ordenança. 

Article 3
El sistema especial de pagament és d’aplicació als contribuents o altres

obligats tributaris que en sol·licitin l’aplicació al conjunt dels seus rebuts corres-
ponents a algun o alguns dels 

següents tributs: 
a) Impost sobre Béns Immobles. 
b) Impost sobre Activitats Econòmiques. 
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
d) Taxa per la prestació del servei de recollida de fems. 
e) Taxa per la prestació del servei de clavegueram. 
Article 4
Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir al

sistema especial de pagament són: 
a) Formular l’oportuna sol·licitud, abans del 10 de febrer de I ‘any de que

es tracti. 
b) No mantenir cap tipus de deutes en període executiu. 
c) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària. 
Article 5
El pagament de l’import total anual dels tributs s’efectuarà en qualsevol

de les següents modalitats: 
1) Modalitat de nou pagaments.
En vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resul-

tat de dividir per nou l’import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al
sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quan-
titat resultant de deduir, a l’import dels rebuts del Padró a nom del sol·licitant,
les quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert
i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució. 

2) Modalitat de quatre pagaments.
En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre) la quantitat equiva-

lent al resultat de dividir per quatre l’ import del conjunt de rebuts dels tributs
liquidats al sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el mes de novem-
bre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts del Padró a nom del
sol·licitant, les quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant
estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.

Article 6
L’acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàtica-

ment per a l’exercici següent sempre que l’interessat no en manifesti la seva

renúncia expressa i no tingui deutes 
pendents de pagament en període executiu. 
Article 7
Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sis-

tema especial de pagament, aquest restarà sense cap efecte, quedant els paga-
ments ja efectuats com a ingressos a compte dels rebuts del Padrons correspo-
nents. 

Article 8
El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per

exercir els recursos ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributaria, que se
seguirà regint per la seva normativa específica.

Article 9
Bonificacions: Fent us de la potestat atribuïda a les entitats locals per l’art

9.1 Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL
2/2004, s’estableix que aquells contribuents que s’acollissin al sistema especial
de pagaments previst a aquesta ordenança, obtindran una bonificació del 2% de
les quotes dels tributs que es paguin mitjançant l’esmentat sistema. S’estableix
un límit de 100€ a la bonificació que com a màxim podrà obtenir un contribuent
amb l’aplicació d’aquesta ordenança.

Disposició Final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor  el dia de la seva publicació

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà en vigor fins a la seva modi-
ficació o derogació expreses.

Contra el present acord definitiu els interessats podran interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent al de la seva publicació en el BOIB.

Pollença, 27 de gener de 2012
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavia.

— o —

Ajuntament de Santa Maria del Camí
Num. 1110

El Ple de la Corporació en sessió celebrada dia 18-01-2012 va aprovar
definitivament la modificació de l’ordenança fiscal reguladddora de la Taxa de
la guarderia infantil.

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.

Art. 4t.-Quantia.
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les

tarifes que es detallen a continuació:
a) Matrícula i assegurança escolar………………105 €.

b) Quotes mensuals:
-De 7’30 a 9 h………………………………………20 €.
-De 9 a 12 h………………………………...……..125 €.
-De 15 a 17 h……………………………………….40 €.

c) Quota per hores esporàdiques:
-1 h. o fracció………………………………………..4 €.

d) Menjador:
-Quota mensual……………………………………..90 €.
-Dinar/dia……………………………………………..5 €.

La quota del menjador du inclosos els serveis de l’escoleta des de les 12
a les 15 h. 

No es fa mitja quota, es paga per dies.
Hi haurà un descompte de:
-10% per a germans matriculats, tant sobre l’import de la matrícula com

de l’import de les quotes mensuals.
-10% en l’import de les quotes mensuals i d’un 50% en l’import de la

matrícula pel que fa a famílies nombroses’.

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.

LA BATLESSA-PRESIDENTA, Mª Rosa M. Vich.
Santa Maria del Camí, 14-01-2005.

— o —
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