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- Infraccions molt greus, fins a 1.200 €
Amb independència de la sanció corresponent, quan es produeixin danys
al domini o a les instal·lacions i no siguin conseqüència d’esdeveniments fortuïts ni de força major l’Ajuntament de Banyalbufar podrà substanciar i executar el rescabalament de les indemnitzacions que procedissin.
Banyalbufar, 28 de gener de 2.012
Mateu Ferrà Bestard
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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 equivalent 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 novembre, 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.
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Num. 2099
Assumpte: Anunci aprovació definitiva Ordenança fiscal reguladora del
sistema especial de pagament
En data 5 de desembre el Ple de la Corporació de Banyalbufar, va acordar,
APROVAR inicialment l’Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de
pagament, amb el text que es reprodueix
Finalitzat el termini d’exposició pública per a la presentació de reclamacions contra l’acord esmentat, sense que s’hagi formulat cap reclamació , entra
en vigor l’Ordenança Fiscal del sistema especial de pagament,al dia següent de
la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb el que
preveu l’article 70.2 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local i a
l’Article 17.4 del RD 2/2004 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Contra el present acord definitiu,, els interessats podran interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el
dia següent a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de 1998, reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa
Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament
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 ‘1 ‘ Ordenança reguladora del sistema especial de pagament’.
Article 2
Amb l’objectiu de facilitar el compliment de l’obligació tributaria, s’estableix 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 al tres
obligats tributaris que en sol·licitin l’aplicació al conjunt deis seus rebuts
corresponents 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.
f) Taxa per Entrades de vehicles a través de les voravies.
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 deis 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 resultat 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-

Article 6
L’acolliment al sistema espacial de pagament es prorrogarà automàticament 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 sistema especial de pagament, aquest restarà sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a compte dels rebuts del Padrons corresponents.
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 se va normativa específica.
Banyalbufar, 28 de gener de 2.012
Mateu Ferrà Bestard
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Num. 2100
Assumpte: Anunci aprovació definitiva Ordenança fiscal reguladora del
sistema especial de pagament
En data 5 de desembre de 2.011 el Ple de la Corporació de Banyalbufar,
va acordar, APROVAR inicialment l’Ordenança fiscal reguladora del preu
públic per l’ utilització dels aparcaments públics fora de la via pública, amb el
text que es reprodueix.
Finalitzat el termini d’exposició pública per a la presentació de reclamacions contra l’acord esmentat, sense que s’hagi formulat cap reclamació , entra
en vigor l’Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per l’ utilització dels
aparcaments públics,al dia següent de la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, de conformitat amb el que preveu l’article 70.2 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local i a l’Article 17.4 del RD 2/2004 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Contra el present acord definitiu,, els interessats podran interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el
dia següent a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de 1998, reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
L’UTILITZACIÓ DELS APARCAMENTS PUBLICS FORA DE LA VIA
PÚBLICA
Article 1. Objecte
Aquesta entitat Local, fent us de les facultats contingudes als articles 41 a
47 i 127 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text
Refós d’Hisendes Locals, estableix el preu públic per la prestació del servei d’aparcament en els aparcaments públics municipals, especificada en les tarifes
contingudes a la present ordenança.
Article 2. Fet Imposable
El fet imposable està constituït per l’aparcament de vehicles al aparcament municipals fora de la via pública, prevists al reglament del servei d’aparcaments de titularitat municipal de vehicles a motor
Article 3. Subjectes passius
3.1 Seran subjecte passius d’aquest preu públics, en les modalitats d’us
permanent i modalitat d’abonament, les persones que sol·licitin la llicencia d’us

128

BOIB

Num. 21

i a favor de qui se’ls atorgui.
3.2 En les modalitats rotatòria per unitat de temps, serà el conductor del
vehicle.
3.3 Seran responsables solidaris de la deute , el titular del vehicle que fa
ús de l’aparcament si no fos el que se li va atorgar la llicència o el conductor del
vehicle.

09-02-2012

Banyalbufar, 28 de gener de 2.012
Mateu Ferrà Bestard
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Ajuntament de Bunyola

Article 4. Tarifes
Aparcament Públic C/ Compte Sallent
Modalitat ús permanent

Turismes

Motocicletes i ciclomotors

Llicència anual

721,20 €

120,00 €

Modalitat abonament

Turismes

Motocicletes i ciclomotors

Abonament mensual
Abonament setmanal

90,15 €
31,55 €

15,00 €
5,25 €

Turismes

Motocicletes i ciclomotors

0,03 €
1,80 €

0,03 €
1,80 €

Modalitat rotatoria per unitat de temps
Un minut
Una hora

Article 5. Meritació, període i forma de pagament
5.1 En la modalitat d’us permanent i modalitat d’abonament la meritació
es produirà en el moment de l’atorgament de la autorització.
5.2 En la modalitat rotatòria per unitat de temps es meritarà en el moment
que l’usuari introdueixi el vehicle a l’aparcament municipal.
5.3 La modalitat d’us permanent, es pagarà en dotze mensualitats de idèntic import, mitjançant rebut domiciliat a l’entitat que el subjecte passiu designi,
que és carregarà en els deus primers dies naturals del mes. No s’atorgarà cap
autorització si juntament amb la sol·licitud no s’adjunta l’autorització de domiciliació bancària.
5.4 La modalitat de abonament, es pagarà mitjançant ingrés a la compte
corrent que la Corporació designi. No s’atorgarà aquesta llicència si juntament
amb la sol·licitud no s’adjunta el justificant de l’ ingrés bancari..5.5 La modalitat rotatòria per unitat de temps, es pagarà a les màquines expenedores de tiquets
amb els medis de pagaments que aquestes admetin.
5.6 En el moment d’atorgament de la llicència, en les modalitats d’us permanent i d’abonament, s’exigirà una fiança de 30,00 euros, que serà reintegrada en el moment del venciment de la llicència i s’hagi retornat el dispositiu d’accés a l’aparcament.
5.7 Les deutes per els preus públic regulats es podran exigir per el procediment administratiu de constrenyiment i de conformitat amb la normativa de
recaptació que li sigui d’aplicació.
Article 6. Normes de Gestió
6.1 Per l’atorgament de les llicències, en les modalitats d’us permanent i
d’abonament, s’haurà de fer sol·licitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament,
adjuntant la documentació prevista punt 5.3 i 5.4
6.2 Les llicències anuals concedides en modalitat d’us permanent,es prorrogaran automàticament, si la Corporació o l’autoritzat no comunicàs en un
plaç de quinze dies naturals anteriors al venciment del plaç atorgat a la llicència
, que no se li prorrogarà o no vol fer ús de l’aparcament municipal.
6.3 Una vegada atorgada la llicència, si l’autoritzat volgués sol·licitar la
baixa, ho farà en el Registre General d’Entrada de la Corporació, i no procedirà en cap cas la devolució de les quantitats pagades fins aleshores, sense perjudici del que sigui aplicable en el Reglament d’Us del aparcaments municipals.
Article 7. Legislació Aplicable
En tot lo no previst a aquesta Ordenança s’estarà al Disposat al RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refós d’Hisendes
Locals, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la Llei 8/1989, de Taxes i
Preus Públics, així com el previst als reglament del servei d’aparcaments de titularitat municipal de vehicles a motor de Banyalbufar.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, fou aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el 5 de desembre de 2.011, i entrarà en vigor i serà d’aplicació el
dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,i romandrà
en vigor fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació.
DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Amb l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, queda derogada
l’Ordenança Reguladora del Servei d’Aparcament Municipal vigent anteriorment.

Num. 1988
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 8 de setembre de 2011
va aprovar inicialment la modificació dels articles 4 i 14 del Reglament i normes de règim intern del Centre de Dia de Bunyola, aprovat per acord de Ple de
data 12 de maig de 2009.
Durant els trenta dies hàbils següents al de la publicació d’aquest anunci
en el BOIB, qualsevol persona interessada podrà examinar els expedients i presentar les reclamacions que consideri oportunes.
Si una vegada transcorregut el termini d’informació pública els expedients
no han estat objecte de reclamacions les disposicions i els acords esmentats es
consideraran definitivament aprovats sense cap més tràmit.
Bunyola, 26 de gener de 2012.
El Batle, Jaume Isern Lladó
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De conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 4/99, de 13 de
gener, de modificació de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant el present anunci
es notifica al Sr. Vicenç Matas Mingallon la proposta de resolució de l’expedient
d’infracció urbanística núm. 14/2010.
Notificació
Antoni Tomàs Gelabert, Secretari de l’Ajuntament de Bunyola, en virtut
de les atribucions que em són conferides per l’article 192.2 del ROF, vos comunic l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de 2011, que literalment diu:
Vicenç Matas Mingallon – Exp. Iu. 14/2010
Vista la proposta de resolució de l’Instructor de l’expedient d’infracció
urbanísitca núm. 14/2010, que literalment diu:
L’Instructor que subscriu, a la vista de les actuacions practicades fins avui
a l’expedient sancionador núm. 14/2010, que es segueix contra el Sr. Vicenç
Matas Mingallon com a promotor, per acord de la Junta de Govern Local de data
23 de setembre de 2006, i de conformitat amb el que disposen els arts. 72 de la
Llei 10/90 de la CAIB i l’art. 13 del Reglament de procediment a seguir per
l’Administració de la CAIB en l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat
pel Decret 14/94 de 10 de febrer, havent conclòs el termini per al·legacions concedit a les parts, formula la següent
Proposta de Resolució
1. El Sr. Vicenç Matas Mingallon com a promotor ha procedit a la realització d’unes obres consistents en la construcció de distintes dependències a la
parcel·la 58 del polígon 4 de Bunyola, sense disposar de llicència municipal d’obres.
2. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de novembre de
2010, es va iniciar contra el Sr. Vicenç Matas Mingallon com a promotor expedient sancionador, designant-se com a Instructor al Sr. Jesús Alfonso Baeza
Sánchez i com a Secretària la Sra. Antonia María Galmés Bonnín, qualificantse la infracció urbanística com a greu, tipificada a l’article 28.2 de la Llei 10/90
i sancionable amb una multa del 150% del valor de les obres executades,
havent-se valorat les obres en 19.507,73€.
3. Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2011, va
ser nomenat nou Secretari dels expedients el Sr. Antoni Balle Conti, funcionari
de la Corporació, el qual ha estat notificat a l’interessat per a la seva possible
recusació.
4. En data 22 de gener de 2011 va ser notificat el Sr. Vicenç Matas
Mingallon, mitjançant publicació d’edicte en el BOIB núm. 11, de 22 de gener
de 2011, l’anterior acord, havent transcorregut el termini concedit per presentar
al·legacions, sense que els infractors n’hagi presentat cap.
A la vista dels anteriors antecedents, a judici de l’Instructor, queden acreditats els següents:
Fets Provats

