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2. Quan es conegui, mitjançant ofici o comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades de la matrícula, es duran a terme les modificacions
corresponents, prèvia comprovació de les mateixes, les quals tindran efectes a
partir del període de cobrament següent al de la data en la qual s’hagi realitzat
la declaració. El concessionari serà l’encarregat de realitzar les comprovacions
i modificacions en el padró. Si el sol·licitant no està d’acord amb la resolució
del concessionari podrà recórrer a l’Ajuntament
3. Les quanties relatives a la taxa de subministrament d’aigua potable i de
clavegueram, així com al cànon de sanejament que sigui aplicable, es liquidaran
i ingressaran conjuntament; es confeccionarà un rebut únic pels conceptes
assenyalats, amb especificació interior del que pertoqui a cadascun d’ells.
4. La taxa per recepció del subministrament d’aigua i pel clavegueram es
determinarà aplicant sobre els consums les quanties que es contenen en l’article
5.
5. Les liquidacions s’efectuaran trimestralment i s’incorporaran en el
corresponent padró, que aprovarà la batlia o, per delegació d’aquesta, la Junta
de Govern Local; i s’exposarà al públic durant un mes, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el
tauler municipal d’anuncis.
6. El període de cobrament en via voluntària serà de dos mesos. El pagament s’haurà d’efectuar per domiciliació bancària. Només en casos excepcionals i justificats s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina de recaptació
del concessionari.
7. Transcorreguts el període voluntari, s’iniciarà el període executiu per
via de constrenyiment, la qual comporta l’acreditament dels recàrrecs corresponents i dels interessos de demora.
Article 8. Normes de gestió del servei
1. Ajuntament és el titular dels serveis regulats en aquesta ordenança, els
quals prestarà de forma indirecta a través d’un concessionari. Aquest serà l’encarregat de totes les feines pròpies dels serveis de subministrament domiciliari
d’aigua i de clavegueram, incloent-hi les escomeses, gestió de comptadors i
cobrament de les quotes d’aquesta taxa.
2. El subministrament d’aigua es destinarà als usos domèstics, comercials,
industrials i d’obres. El servei d’aigua té per objecte de satisfer les necessitats
de la població. La utilització d’aigua per a usos industrials, de reg, piscines i
especial estaran condicionats a les necessitats de l’ús domèstic; l’Ajuntament
podrà, quan l’interès general així ho exigeixi, reduir o fins i tot suspendre
aquells serveis sense que per aquest fet se contraigui cap obligació indemnitzatòria.
3. Tot interessat en obtenir la prestació del servei ho haurà de sol·licitar
prèviament a l’Ajuntament. Quan es sol·liciti l’alta del servei, s’exigirà el pagament previ de la tarifa prevista en el concepte 1.3 de l’article 5.
4. El concessionari executarà la instal·lació de noves escomeses, tant d’aigua com sanejament, i la instal·lació de nous comptadors, així com el seu manteniment, segons els preus fixats en cada moment per l’Ajuntament. Els comptadors instal·lats pel concessionari seran de propietat de l’Ajuntament.
5. Si algun comptador no funcionés, per qualsevol causa no imputable a
l’abonat, a efectes de facturació es calcularà el consum promedi que resultés en
igual període de l’any anterior, llevat que es produeixin circumstàncies especials, que seran analitzades en cada cas concret, i s’adoptarà la resolució que
s’estimi pertinent.
6. Les escomeses i comptadors estaran subjectes a les inspeccions i verificacions que l’Ajuntament estimi oportú realitzar.
7. Cap abonat podrà cedir o subministrar, per qualsevol mitjà, aigua a
altres veïns. D’existir immobles que constin de diversos habitatges o locals,
encara que siguin d’un mateix propietari, s’haurà d’instal·lar forçosament un
comptador per cada habitatge o local, amb la finalitat d’obtenir un perfecte control individualitzat.
8. Quan procedeixi la suspensió o baixa d’un abonat, l’Ajuntament tindrà
dret a tancar els orificis de sortida de l’aigua, en la forma que consideri més adequada. En cas que es pretengui la reanudació en la prestació del servei, s’haurà
de tramitar un nou expedient d’alta.
9. L’existència de dos rebuts impagats facultarà a l’Ajuntament per procedir, prèvies les formalitats legals, al tancament del subministrament. A tal
efecte es practicarà prèviament la notificació oportuna a l’interessat, i se li donarà un darrer termini d’un mes per procedir al pagament de les quanties que
degui.
10. Els abonats resten obligats a permetre al personal adscrit al servei d’aigües, l’entrada en el domicili o local, per inspeccionar totes les instal·lacions, a
efectes de comprovar el seu correcte estatal i adequat funcionament.
Article 9. Infraccions i sancions
1. Tot quant sigui relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les
sancions que els corresponguin en cada cas, es regirà pel que està establert a la
Llei general tributària.
2. Per les infraccions que es produeixin en la utilització del servei la batlia
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o, per delegació d’aquesta, la Junta de Govern Local, podrà imposar les sancions
governatives que estimi adequades, d’acord amb la legalitat vigent.
Disposició final
1. La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, i s’aplicarà a partir
del primer trimestral natural posterior a la seva entrada en vigor. Romandrà en
vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
2. Queden derogades l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació del
servei de subministrament domiciliari d’aigua, aprovada per acord de Ple
25/10/1998 i publicada definitivament en el BOIB núm. 163 de 24/12/1998 i la
de la taxa de clavegueram, aprovada per acord de Ple 27/10/1992 i publicada
definitivament en el BOIB núm. 6 de 14/01/1993.’
Atentament,
Es Mercadal, 16 d’abril de 2012
El Batle, Francesc Ametller Pons.

—o—
Num. 7715
D’acord amb el que disposen els art. 59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la
notificació de la iniciació de l’expedient d’abandó d’un vehicle a la via pública,
instruït pel Departament de la Policia Local des Mercadal, a la persona que a
continuació s’assenyala, ja que en haver-se intentat la notificació en el seu
darrer domicili conegut, aquesta no s’ha pogut practicar.
L’expedient corresponent es troba en el Departament de la Policia Local
de l’Excm. Ajuntament des Mercadal, davant el qual té el dret d’al·legar per
escrit el que la seva defensa estimi convenient, amb l’aportació o proposició de
les proves que consideri oportunes, dins el termini de 15 dies hàbils, comptats
des del dia següent de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, i procedir a la retirada del vehicle del dipòsit municipal.
Una vegada transcorregut l’esmentat termini sense que hagi fet ús del dret
per formular al·legacions i retirar el vehicle, es dictarà la resolució considerantse com a residu sòlid urbà.
Es Mercadal, 16 d’abril de 2012
El Batle, Francesc Ametller Pons.
Normativa aplicable: Llei 11/99 de 21.4.1999
Denunciant/a
DNI/PASS Identificació
Vehicle
Pedro Gornes Febrer 41507031
Pm4345cp

Localitat
de domicili
Alaior

Data
denúncia
23.2.2012

—o—
Num. 7821
Un cop aprovat per l’Alcaldia el padró de taxes per servei de clavegueram, proveïment d’aigua potable i cànon de sanejament d’aigües del 1r trimestre de l’any 2012, presentant per l’empresa concessionària del servei, i d’acord
amb el que s’estableix a l’actual legislació, se l’exposa al públic per un termini
de 20 dies, a les oficines de l’Ajuntament, i es notifica als senyors contribuents
que s’hi inclouen que contra les liquidacions respectives es podrà presentar, d’acord amb el que preveu l’article 14 del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, recurs de reposició davant l’alcalde, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a partir de la finalització de l’exposició pública.
El període de cobrament en voluntària serà del 2 de maig de 2012 fins al
2 de juliol de 2012.
Acabat el termini, es procedirà al cobrament per via executiva.
Es Mercadal, 18 d’abril de 2012
L’Alcalde, Francesc X. Ametller Pons

—o—

Ajuntament de Sant Lluís
Num. 7769
S’ha intentat dur a terme les notificacions per correu certificat amb acusament de rebut i no s’ha pogut fer a causa que s’ignora el domicili o no s’hi ha
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trobat els interessats que es relaciones.
Per aquest motiu, i en compliment del que estableix l’article 59.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú –BOE de 27 de novembre- es procedeix a la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució de sanció.
Mitjançant el present document se li notifica que el Sr. Alcalde , en us de les seves facultats que li confereixen l’article 68.2 del Reial Decret Legislatiu
339/1990 de 2 març (BOE 63 de 14.03.90) sobre tràfic, circulació de vehicles a Motor y Seguretat Vial, ha dictat resolució imposant una multa que s’expressa, per
infracció del precepte indicat, la qual cosa haurà de fer-se efectiva dins el propers quinze dies de la data de notificació.
Transcorregut aquest termini sense que es dugui a terme el pagament de la multa , la exacció es durà a terme pel procediment de constrenyiment incrementat
la deute amb un recàrrec del 20% , costes de procediment e interessos de demora
A) CONFORMITAT AMB LA RESOLUCIÓ:
L’import de la multa fixada es farà efectiu durant el període de Quinze dies, contats a partir del següent a la recepció de la present notificació utilitzant qualsevol d’aquests mitjans: En metàl·lic o mitjançant xec o taló de compte corrent, acompanyant la present notificació, al servei de Recaptació municipal (Pla de sa
Creu s/n, Sant lluís)
1) Gir postal, dirigit al Servei de Recaptació de l’Ajuntament de Sant Lluís, consignant-hi el número d’expedient i la matrícula del vehicle.
2) Ingrés bancari a Sa Nostra (c/c 2051.0056.56.1010840379 consigna-hi el número d’expedient i matrícula )
B) DISCONFORMITAT AMB LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Contra aquesta resolució podrà interposar recurs contencios-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears en el termini de dos mesos a
comptar a partir del dia següent a la recepció de la present notificació prèvia comunicació a n’aquest Ajuntament, d’acord amb l’article 110.3 de la Llei 30/1992
de 26 de novembre, sobre Procediment Administratiu, poguent, no obstant, utilitzar altres recursos si ho estima convenient.
VER ANEXO VERSIÓN EN CASTELLANO
____________
Intentada sin efecto las notificaciones por correo certificado con acuse de recibo, al no haber podido tener lugar por ignorarse el domicilio o no haberse encontrado en el mismo a los interesados que se relacionan, se procede en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/1992 de 26 noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común –BOE de 27 de noviembre- a la publicación en el Boletín Oficial
de las Islas Baleares de la presente propuesta de resolución:
Mediante el presente documento se le notifica que el Sr. Alcalde, en uso de la facultad que le confiere el art. 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990 de
2 de marzo (BOE 63 de 14.03.90) sobre Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ha dictado resolución imponiendo la multa que se expresa, por
infracción del precepto indicado, la cual habrá de hacerse efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su firmeza.
Transcurrido este plazo sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio incrementando la deuda con el
recargo del 20%, costas de procedimiento e intereses de demora.
A) CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA DE RESOLUCION:
El importe de la multa fijada será hecho efectivo durante el plazo de Quince días, contados a partir del siguiente al de la recepción de la presente notificación.
En el servicio de Recaudación Municipal (Pla de Sa Creu s/n, Sant Lluís) en metálico o mediante cheque o talón de cuenta corriente conformando, acompañando la presente notificación.
1) Mediante giro postal, dirigido al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Sant Lluís, consignando el número de expediente y la matrícula del vehículo.
2) Mediante ingreso bancario en Sa Nostra (c/c 2051.0056.56.1010840379 consignando el número de expediente y la matrícula del vehículo).
B) DISCONFORMIDAD CON LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Contra esta resolución puede interponer recurso Contencioso-administrativo ante le Tribunal Superior de Justicia de Baleares en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, previa comunicación a este Ayuntamiento de su presentación, de acuerdo con el articulo
110.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, sobre procedimiento administrativo, pudiendo, no obstante, utilizar otros recursos si lo estima conveniente.
El batlle de Sant Lluís, Cristobal Coll Alcina.
Sant Lluís a 19 de abril de 2012.
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DNIREB

NOMREB

DESCOBJ

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012

41491899Z
B61606208
41506558E
43451218D
11973230M
07050140L
41507874G
X3580591C
41730960J
X5161514S
41501525A
28405730V
78305776E
B07676257
40984636Q

RECASENS ORFILA ANA MARIA
TELEFONIA I COMUNICACIONS CUBA CUATRO SL
GUILLEN FERNANDEZ ELISABET
ARNELA COLL LUIS
GUERRA DIEGO JULIAN
NOGUERO MARTINEZ FRANCISCO
DONATO ORFILA CARLOS
VELASCO ARANGO MARIA MERCEDES
SIMO DE OLIVAR IGNACIO MARIA
RIOS ISAZA LUZ DORIS
GONZALEZ SERRA MARIA PILAR
CONTRERAS CASTRO ANTONIA
PONS OLIVES FRANCISCO G.
GRUPO COSEGUR MENORCA SL
SANTAMARIA BLESA FERMIN

EXP: 000137/2011 BUTL.:34013 MATRI.:IB-9333-CW
EXP: 000420/2011 BUTL.:34609 MATRI.:-2777-DBL
EXP: 000536/2011 BUTL.:34657 MATRI.:IB-9498-CG
EXP: 000439/2011 BUTL.:34312 MATRI.:-0646-HDN
EXP: 000520/2011 BUTL.:34347 MATRI.:-5314-DJB
EXP: 000551/2011 BUTL.:34704 MATRI.:-2977-DJN
EXP: 000557/2011 BUTL.:33854 MATRI.:-3787-BMD
EXP: 000575/2011 BUTL.:34668 MATRI.:-5533-DGH
EXP: 000578/2011 BUTL.:34419 MATRI.:-5864-CMX
EXP: 000579/2011 BUTL.:34569 MATRI.:MA-1380-BM
EXP: 000587/2011 BUTL.:34678 MATRI.:-1936-DZL
EXP: 000588/2011 BUTL.:34756 MATRI.:-4909-FFX
EXP: 000615/2011 BUTL.:34597 MATRI.:-0404-CFL
EXP: 000648/2011 BUTL.:34550 MATRI.:-5692-BGM
EXP: 000014/2012 BUTL.:34685 MATRI.:C-0299-BDD
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