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de la Ley municipal y Régimen Local de les Illes Balears (Ley 20/2006 de 15
de diciembre). Su período de vigencia se deberá mantener hasta que se modifique o se deregue expresamente.
Disposició derogatòria
Con la entrada en vigor de la presente ordenanza quedará derogada la
ordenanza reguladora de los precios públicos para la realización de actividades
de la OA IMAF (BOIB núm. 17/2010, aprobada por acuerdo plenario de
31/07/2009)
2º.- El citado acuerdo de modificación de las normas de gestión del precio público arriba indicado, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y se aplicará a partir del plazo que establece la
Disposición Final de dicha Ordenanza.
3º.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación de las normas
de gestión referidas, los interesados podrán interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justícia de Baleares, dentro del plazo de dos meses desde el día
siguiente a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de conformidad con los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
Inca a 24 de enero de 2012
El Alcalde, Rafel Torres Gómez

09-02-2012

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 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.
2) Modalitat de pagament en tres trimestres i regularització al mes de
novembre.
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.
Article 6. Pròrroga de l’acolliment al sistema especial de pagament
L’acolliment al sistema especial 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. Impagaments
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. Inalteració de terminis per a la presentació de recursos i de la
gestió tributària
El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per
exercir els recursos ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributaria, que es continuarà regint per la seva normativa específica.
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El que es fa públic per a general coneixement i en compliment de l’acordat.
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Ajuntament de Llubí
Num. 1931
L’Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 19 de desembre de 2011, va
acordar l’aprovació inicial l’Ordenança fiscal de la taxa per ocupació de les vies
públiques. Publicat anunci sobre dita aprovació al BOIB núm. 194 de data 29
de desembre de 2011 i havent transcorregut un mes sense presentació de reclamacions ni al·legacions, dita Ordenança és definitiva, quedant el text íntegre de
la següent manera:
‘Ordenança Fiscal Reguladora del Sistema Especial de Pagament de
Determinats Tributs Municipals
Article 1. Fonament i naturalesa
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 als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei
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. Objecte
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 del deute en els termes prevists en aquesta ordenança.
Article 3. Tributs subjecte a especialment pagament
El sistema especial de pagament és d’aplicació als contribuents o altres
obligats tributaris que sol·licitin l’aplicació al conjunt dels seus rebuts corresponents a algun o alguns dels
següents tributs:
a) Impost sobre Béns Immobles.
b) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
c) Taxa per la prestació dels serveis relatius a la recollida i tractament de
residus.
Article 4. Requisits d’acolliment al sistema especial de pagament
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 l ‘any de que
es tracti.
b) No mantenir cap tipus de deutes en període executiu.
c) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.
Article 5. Modalitats de pagament fraccionat
El pagament de l’import total anual del tribut s’efectuarà en qualsevol de
les següents modalitats:
1) Modalitat de vuit mensualitats i regularització al mes de novembre.

Llubí, 30 de gener de 2012.
El Batlle, Joan Ramis Perelló.

—o—

Ajuntament de Marratxí
Num. 2162
Com a conseqüència dels expedients tramitats en el Departament de
Tributació i atès que no és possible fer la notificació administrativa de la resolució a les persones interessades per causes no imputables a l’Administració, i
desprès d’haver intentat realitzar les següents notificacions:
- A la sra. Ana Coll Isern, c/ Romaguera, núm. 7-bxs-B - Marratxi (2 vegades). Exp. 1065/11.
-A la sra. Mª Estrella Martínez Palmer, c/ Guillem Mesquida, 11 Marratxi (2 vegades). Exp. 663/11.
-A l’entitat ‘BOT CONCEPT SL’, c/Sementer, 2-DR-BXS-2, i c/
Verònica, 6- Marratxi (3 vegades). Exp. 1064/11.
-A l’entitat ‘BONETA 2011 SL’, c/Sta. Margarita, 51- Can Picafort (2
vegades). Exp.674/11.
- A la sra. Susana E. Palacios Helgren, c/Guillem Sagrera-Esc., 15 Marratxi (2 vegades). Exp. 1067/11.
- Al sr. Jaroslav Novak, c/ Barbara de Veri, 22-bxs - Marratxi (2 vegades).
Exp. 1120/11.
I, d’acord amb el que disposa l’article 59-4 de la llei 30/92 sobre Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, pel present edicte es notifiquen els següents Decrets de l’Alcaldia , que diuen el següent:
‘ SECCIÓ:A.E.F.
NEGOCIAT:Tributació / Aigües
REF.: AFS
De conformitat amb allò que es disposa a l’article 192.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, us comunico que el Batle, en data 20 i 21 d’octubre de 2011, ha dictat la següent
Resolució:
‘NEGOCIAT: TRIBUTACIÓ
ASSUMPTE: TRAMIT D’AUDIÈNCIA PREVI A L’INICI DE L’EXPEDIENT DE MESURA CAUTELAR DE TALL DEL SUBMINISTRAMENT
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D’AIGUA POTABLE.
D E C R ET D E BATLIA
Atès la documentació remesa per l’Agència Tributaria de les Illes Balears,
en relació als rebuts pendent de pagament de la taxa de subministrament d’aigua i clavegueram.
Atès que el vigent Reglament de servei de subministrament d’aigua potable al municipi (BOIB núm. 087, de data 30/05/09), disposa el següent:
Art. 6. ‘Obligacions de l’abonat: .../..; Art. 48. ‘Renovació del subministrament.
Vists els fets abans exposats, aquesta Batlia, fent ús de les atribucions conferides per la normativa vigent, té a bé en dictar el present DECRET:
1. Autoritzar la suspensió del subministrament d’aigua de la connexió dels
comptadors, excepte que amb anterioritat a la mateixa es regularitzi la seva
situació, segons els termes i condicions assenyalades a l’article 47 i 48 del
Reglament del servei d’abastament d’aigua potable als següents interessats:
- Comptador núm. 01710422, al c/ Romaguera 7-bxs, a nom del sr.
Antonio Tur Garcia (NIF 43071627X). Data de tall 29/02//2012.
- Comptador núm. 99000284, al c/ Guillem Mesquida-Pintor, 11, a nom
del sr. Antonio Tugores Osuna Gual (NIF 18232598-S). Data tall 15/02/2012.
- Comptador núm.01269425, al c/Sementer, 1-bxs-B, a nom de l’entitat
GRID SYSTEMS CONSULTING SL (actualment BOT CONCEPT SL) (NIF
B57040164). Data de tall 29/02/2012.
- Comptador núm. 09752118, al c/ Festival Park, 6-local 106- bxs, a nom
de l’entitat BOINETA 2001 SL (NIF B57353120). Data de tall 15/02//2012.
- Comptador núm.04221745, al c/ Guillem Sagrera-Esc., 15, a nom del sr.
Javier Ochoa Cerrillo (NIF 43074164-V). Data de tall 29/02//2012.
- Comptador núm. 06718674, al c/ Bàrbara de Verí, 22-bxs, a nom del sr.
Miguel Cloquell Gamundi (NIF 41358112-H). Data de tall 05/03/2012.
2. Informar als interessats que el pagament íntegre de la deute a l’entitat
concessionària del servei ‘AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA’, a les oficines situades al carrer Juan XXIII,2- Marratxí, (horari: de 8 a 15 hores), telèfon 971 723620, produirà la finalització del procediment incoat.
3. Notificar el present decret a l’interessat als efectes legals adients.
‘De conformitat amb el que disposa l’article 58.2,Llei 30/92 de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment
Administratiu Comú s’expressa que:
Contra aquest Decret, que es definitiu en via administrativa, es podrà
interposar el preceptiu recurs de reposició, que estableix l’article 108 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local núm. 7/1985, de 2 d’abril, (text modificat per la llei 57/03, de mesures per la modernització del govern local de 16 de
desembre),en relació a l’article 14.2 del Text Refús de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, davant el Sr. Batle, en
el termini d’UN MES comptat a partir del següent dia al de la recepció del present escrit.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregués un altre mes
sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació expressa o presumpte del recurs de reposició que
posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu,
davant el Jutjat de lo Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de DOS MESOS, comptats des del següent dia al de la notificació de la
resolució desestimatòria , si fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de SIS
MESOS comptats a partir del dia següent a aquell en que, el referit recurs de
reposició s’entendrà desestimat de forma presumpta.
No obstant això, podreu utilitzar qualsevol altres recursos si ho creieu
adient.’
Marratxí, 02 de febrer de 2012
LA REGIDORA D’ECONOMIA, COLOMA COLL RIBAS
—————————————En relación con los expedientes tramitados en el Departamento de
Tributación y siendo imposible practicar la notificación administrativa de la
resolución a las personas interesadas por causas no imputables a la
Administración, y después de haber intentado realizar las siguientes notificaciones:
- A la sra. Ana Coll Isern, c/ Romaguera, núm. 7-bxs-B - Marratxi (2
veces). Exp. 1065/11.
-A la sra. Mª Estrella Martínez Palmer, c/ Guillem Mesquida, 11 Marratxi (2 veces). Exp. 663/11.
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-A l’entitat ‘BOT CONCEPT SL’, c/Sementer, 2-DR-BXS-2, i c/
Verònica, 6- Marratxi (3 veces). Exp. 1064/11.
-A l’entitat ‘BONETA 2011 SL’, c/Sta. Margarita, 51- Can Picafort (2
veces). Exp.674/11.
- A la sra. Susana E. Palacios Helgren, c/Guillem Sagrera-Esc., 15 Marratxi (2 veces). Exp. 1067/11.
- Al sr. Jaroslav Novak, c/ Barbara de Veri, 22-bxs - Marratxi (2 veces).
Exp. 1120/11.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92
sobre Regímen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por el
presente Edicto se notifican los siguientes Decretos de Alcaldía, que dicen lo
siguiente:
‘SECCIÓN: A.E.F.
NEGOCIADO: Tributación / Aguas
REF.: AFSB
De conformidad con lo que dispone en el artículo 192.2 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
os comunico que el Alcalde, en fecha 20 y 21 de octubre de 2011, ha dictado la
siguiente Resolución:
‘NEGOCIADO: TRIBUTACIÓN
ASUNTO: TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO AL INICIO DEL
EXPEDIENTE DE MEDIDA CAUTELAR DE CORTE DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE.
DECRETO DE LA ALCALDÍA
Visto que la documentación remitida por la Agencia Tributaria de las Islas
Baleares, en relación a los recibos pendientes de pago de la tasa de suministro
de agua y alcantarillado.
Visto que transcurrido el plazo anteriomente señalado, sin que se hayan
presentado alegaciones por parte de los posibles interesados.
Visto que el Reglamento de servicio de suministro de agua potable en el
municipio (BOIB núm. 087 de fecha 30/05/09), dispone lo siguiente:
Art. 6. ‘Obligaciones del abonado: ; Art. 46 ‘Procedimiento para la suspensión del suministro: ; Art. 48. Renovación del suministro’
Vistos los hechos anteriormente expuestos, esta Alcaldía, haciendo uso de
las atribuciones conferidas por la normativa vigente, dicta lo siguiente:
1. Autoritzar la suspensión del suministro de agua de la conexión de los
comptadores, excepto excepto que con anterioridad a la misma regularicen su
situación, según los términos y condiciones señaladas en el artículo 47 y 48 del
Reglamento del servicio de abastecimiento de agua potable, a los siguientes
interesados:
- Contador núm. 01710422, al c/ Romaguera 7-bxs, a nombre sr. Antonio
Tur Garcia (NIF 43071627X). Fecha corte 29/02//2012.
- Contador núm. 99000284, al c/ Guillem Mesquida-Pintor, 11, a nombre
sr. Antonio Tugores Osuna Gual (NIF 18232598-S). Fecha corte 15/02/2012.
- Contador núm.01269425, al c/Sementer, 1-bxs-B, a nom de GRID
SYSTEMS CONSULTING SL (actualmente BOT CONCEPT SL) (NIF
B57040164). Fecha corte 29/02/2012.
- Contador núm. 09752118, al c/ Festival Park, 6-local 106- bxs, a nom
de BOINETA 2001 SL (NIF B57353120). Fecha corte 15/02//2012.
- Contador núm.04221745, al c/ Guillem Sagrera-Esc., 15, a nombre sr.
Javier Ochoa Cerrillo (NIF 43074164-V). Fecha corte 29/02//2012.
- Contador núm. 06718674, al c/ Bàrbara de Verí, 22-bxs, a nombre sr.
Miguel Cloquell Gamundi (NIF 41358112-H). Fecha corte 05/03/2012.
2. Informar a los interesados que el pago íntegro de la deuda, en la empresa AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA, c/ Juan XXIII núm. 2, Marratxí,
(horario: de 8 a 15), teléfono 971 723620, producirá la finalización del procedimiento incoado.
3. Notificar el presente decreto a los interesados a los efectos reglamentarios.
‘De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.2, Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común expresa que:
Contra este Decreto, que és definitivo en vía administrativa, solo podrá
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interponer el recurso de reposición que se establece en el artículo 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en relación al
artículo 14.2 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, ante el Sr. Alcalde, en el plazo de UN MES a contar desde
el día siguiente al de la recepción del presente escrito.
El citado recurso se entenderá desestimado si transcurriera otro mes sin
que se notifique su resolución.
Contra aquello que se resuelva en el recurso de reposición, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma, en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será
de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel en que, de acuerdo con
su normativa específica, se produjera el acto presunto.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso que crea conveniente.’
Marratxí, 2 de febrero de 2012
LA REGIDORA DE ECONOMIA, COLOMA COLL RIBAS

—o—
Num. 2164
Com a conseqüència dels expedients tramitats en el Departament de
Tributació i atès que no és possible fer la notificació administrativa de la resolució a les persones interessades per causes no imputables a l’Administració, i
desprès d’haver intentat realitzar les següents notificacions:
-A la sra. Ana Luz Hernandez Cerrillo, al c/Sant Llatzer, 20-A - Marratxi
(3 vegades). Exp. 1081/11
-A la sra. Eva G. Mañez Sanchez, al c/ Estranys, 4-B - Marratxi ( 3 vegades). Exp. 1080/11.
-Al sr. Ricardo Ubiedo Rubio, al c/ Estranys, 4-B - Marratxi ( 3 vegades).
Exp. 1080/11.
I, d’acord amb el que disposa l’article 59-4 de la llei 30/92 sobre Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, pel present edicte es notifiquen els següents Decrets de l’Alcaldia , que diuen el següent:
‘ SECCIÓ:A.E.F.
NEGOCIAT:Tributació / Aigües
REF.: AFS
De conformitat amb allò que es disposa a l’article 192.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, us comunico que el Batle, en data 21 de desembre de 2011, ha dictat la següent
Resolució:
‘NEGOCIAT: TRIBUTACIÓ
ASSUMPTE: TRAMIT D’AUDIÈNCIA PREVI A L’INICI DE L’EXPEDIENT DE MESURA CAUTELAR DE TALL DEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE.
DECRET

D E BATLIA

Atès la documentació remesa per l’Agència Tributaria de les Illes Balears,
en relació als rebuts pendent de pagament de la taxa de subministrament d’aigua i clavegueram.
Atès l’escrit remes per FACSA, comunicant la manca de pagament....
Atès que el vigent Reglament de servei de subministrament d’aigua potable al municipi (BOIB núm. 087, de data 30/05/09), disposa el següent:
Art. 6. ‘Obligacions de l’abonat: .../..; Art. 48. ‘Renovació del subministrament.
Vists els fets abans exposats, aquesta Batlia, fent ús de les atribucions conferides per la normativa vigent, té a bé en dictar el present DECRET:
1. Autoritzar la suspensió del subministrament d’aigua de la connexió dels
comptadors, excepte que amb anterioritat a la mateixa es regularitzi la seva
situació, segons els termes i condicions assenyalades a l’article 47 i 48 del
Reglament del servei d’abastament d’aigua potable als següents interessats:
- Comptador núm. 06166971, ubicat al c/ Sant Llatzer, 20-A, a nom sra.
Ana Luz Hernandez Cerrillo (NIF 33918495-G). Data de tall 29 de febrer de
2012.
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- Comptador núm. DIONA047437, ubicat al c/ Estranys, 4-B, a nom del
sr. Ricardo Ubiedo Rubio (NIF 46727028-K). Data tall 26 febrer de 2012.
2. Informar als interessats que el pagament íntegre de la deute a l’Agència
Tributaria de les Illes Balears, oficines del carrer Gabriel Fuster, núm. 3-baixos,
Marratxí, (horari: de 8’30 a 13’30 hores), telèfon 971 608143, i a l’entitat concessionària ‘FACSA’ (c/Casa del Poble,1-local 1- Tel. 971 603 771), produirà la
finalització del procediment incoat.
3. Notificar el present decret a l’interessat als efectes legals adients.
‘De conformitat amb el que disposa l’article 58.2,Llei 30/92 de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment
Administratiu Comú s’expressa que:
Contra aquest Decret, que es definitiu en via administrativa, es podrà
interposar el preceptiu recurs de reposició, que estableix l’article 108 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local núm. 7/1985, de 2 d’abril, (text modificat per la llei 57/03, de mesures per la modernització del govern local de 16 de
desembre),en relació a l’article 14.2 del Text Refús de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, davant el Sr. Batle, en
el termini d’UN MES comptat a partir del següent dia al de la recepció del present escrit.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregués un altre mes
sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació expressa o presumpte del recurs de reposició que
posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu,
davant el Jutjat de lo Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de DOS MESOS, comptats des del següent dia al de la notificació de la
resolució desestimatòria , si fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de SIS
MESOS comptats a partir del dia següent a aquell en que, el referit recurs de
reposició s’entendrà desestimat de forma presumpta.
No obstant això, podreu utilitzar qualsevol altres recursos si ho creieu
adient.’
Marratxí, 2 de febrer de 2012.
LA REGIDORA D’ECONOMIA, COLOMA COLL RIBAS
——————————————
En relación con los expedientes tramitados en el Departamento de
Tributación y siendo imposible practicar la notificación administrativa de la
resolución a las personas interesadas por causas no imputables a la
Administración, y después de haber intentado realizar las siguientes notificaciones:
-A la sra. Ana Luz Hernandez Cerrillo, al c/Sant Llatzer, 20-A - Marratxi
(3 veces). Exp. 1081/11
-A la sra. Eva G. Mañez Sanchez, al c/ Estranys, 4-B - Marratxi ( 3 veces).
Exp. 1080/11.
-Al sr. Ricardo Ubiedo Rubio, al c/ Estranys, 4-B - Marratxi ( 3 veces).
Exp. 1080/11.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92
sobre Regímen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por el
presente Edicto se notifican los siguientes Decretos de Alcaldía, que dicen lo
siguiente:
‘SECCIÓN: A.E.F.
NEGOCIADO: Tributación / Aguas
REF.: AFS
De conformidad con lo que dispone en el artículo 192.2 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
os comunico que el Alcalde, en fecha 21 de diciembre de 2011, ha dictado la
siguiente Resolución:
‘NEGOCIADO: TRIBUTACIÓN
ASUNTO: TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO AL INICIO DEL
EXPEDIENTE DE MEDIDA CAUTELAR DE CORTE DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE.
DECRETO DE LA ALCALDÍA
Visto que la documentación remitida por la Agencia Tributaria de las Islas
Baleares, en relación a los recibos pendientes de pago de la tasa de suministro

