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1.3.1.Restaurants, cellers, barbacoes i cases de menjars amb una superfície de fins a 100 m2
1.3.2.Restaurants, cellers, barbacoes i cases de menjars amb una superfície de 101 m2 a 200 m2
1.3.3.Restaurants, cellers, barbacoes i cases de menjars amb una superfície superior als 201 m2
1.3.4.Cafeteries, pizzeries i altres establiments en què se serveixen menjars
1.3.5.Bars, cafès, cellers, pubs i establiments similars en què no se serveixin menjars, gelateries, xips i hamburgueses,
sales de ball o de joc
1.3.6. Locals comercials i industrials en general i, en particular, forns de pa, confiteries, ultramarins, comestibles,
carnisseries, peixateries, venda de botelles, venda de roba, i confeccions, fusteries, llibreries, premsa, articles de pell,
sabateries, drogueries, papereries, tenda de bijuteria, gasolinera, farmàcia, lampisteria, pintures, oficines, venda de
ceràmica i porcellana, joieries, ferreteries, ferreries, rellotgeries, garatges i reparació de vehicles, tallers mecànics,
magatzems, venda de material elèctric i electrodomèstics, material fotogràfic, estancs, venda de souvenirs, artesania i
objectes de regal, tendes de joguines, agències de viatges, lloguers de vehicles, perruqueries d’homes i dones, llars infantils,
centres d’assistència sanitària, oficines bancàries i d’estalvi, jocs recreatius, clubs i societats recreatives
1.3.7.Centres d’ensenyament, amb internat o mitja pensió, per plaça a l’any
1.3.8.Cines, teatres i espectacles en locals tancats per plaça o localitat, a l’any
1.3.9. Rentacotxes
1.4.0.Habitatges particulars en general de menys de 150 m2.
1.4.1.Habitatges particulars en general de més de 150 m2.
1.4.2.Apartaments turístics a l’any
1.4.3.Supermercats, autoserveis i anàlegs, de menys de 150 m2 de superfície, a l’any
1.4.4. Supermercats, autoserveis i anàlegs amb superfície de 151 m2 a 250 m2, a l’any
1.4.5.Hipermercats, supermercats, autoserveis i anàlegs de més de 250 m2 de superfície, per m2 a l’any
1.4.6.Discoteques i sales de festes, a l’any
1.4.7. Locals sense activitat
1.4.8. Bugaderies
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660,75 €
925,05 €
1.057,20 €
528,60 €

466,60 €
653,24 €
746,56 €
373,28 €

1.127,35 €
1.578,29 €
1.803,76 €
901,88 €

462,52 €

326,62 €

789,15 €

231,26 €
0,00 €
660,75 €
297,34 €
80,76 €
85,90 €
218,05 €
825,94 €
1.123,27 €
4,60 €
792,90 €
79,29 €
264,30 €

163,31 €
0,00 €
466,60 €
209,97 €
57,03 €
60,66 €
153,98 €
583,25 €
793,22 €
3,30 €
559,92 €
55,99 €
186,64 €

394,57 €
0,00 €
1.127,35 €
507,31 €
137,79 €
146,56 €
372,03 €
1.409,19 €
1.916,50 €
7,90 €
1.352,82 €
135,28 €
450,94 €

56,64 €
51,92 €
1.132,71 €

55,99 €
51,33 €
1.119,84 €

112,63 €
103,24 €
2.252,56 €

TARIFES APLICABLES A DISSEMINATS
A. Sistema general de prestació
Aparthotels (camp de golf), cases d’agroturisme i turisme rural, per plaça a l’any
Habitatges
Restaurants i anàlegs

3. S’estableix, de conformitat amb l’article 9.1 del R.L.L. 2/2004, regulador de les hisendes locals, una reducció del 5 %, en la quota tributaria, per tots els
pagaments efectuats en règim d’autoliquidació en els sis primers mesos de l’any.
Article 7
Meritació
1. S’ha d’acreditar la taxa i, per tant, neix l’obligació de contribuir des que s’iniciï la prestació del servei, entenent-se, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries, transferència, transport i tractament, en els
carrers o llocs on constin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.
2. Una vegada que s’hagi establert i funcioni el servei, les quotes se meritarán mensualment, tret que la meritació de la taxa es produeixi amb posterioritat a
aquesta data, cas en què la primera quota s’ha de reportar el primer dia del mes següent.
Article 8
Declaració i ingrés
1. En els trenta dies hàbils següents a la data en què es reporti per primera vegada la taxa, els subjectes passius n’han de formalitzar la inscripció en matrícula i han de presentar, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent.
2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dates que consten en la matrícula, s’han d’efectuar les modificacions
corresponents, que tendran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi realitzat la declaració.
3. El cobrament de les quotes s’efectua anualment mitjançant rebut derivat de la matrícula.
Article 9
Infraccions i sancions
Quant a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que corresponguin en cada cas, s’ha de preveure el que disposen els articles 183 i següents
de la Llei general tributària.
DISPOSICION FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada inicialment pel Ple de la corporació en sessió extraordinària celebrada el 14 de febrer de
2012, entrarà en vigor el primer dia del mes següent després de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB n. xx de x de xx). El
seu període de vigència es mantindrà mentre no es modifiqui o derogui expressament.
Son Servera, 24 d’abril de 2012
El batle president, José Barrientos Ruiz

—o—
Num. 8204
El Ple de l’Ajuntament de Son Servera, en sessió extraordinària de dia 19 d’abril de 2012, adoptà, entre altres i sense perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta, el següent acord en relació a la proposta d’aprovació de la desestimació de les al·legacions presentades a la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa de clavegueram:
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PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per:
DATA
21/03/2012
21/03/2012
22/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012

N REGISTRE
D’ENTRADA
2194
2211
2235
2273
2275
2283
2284
2285
2288
2289
2293
2294
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308

EMPRESA/INTERESSAT
Son Lluc S.A.
Promociones Turisticas De Cala Millor S.L.
Mar Oriental S.L.
Conviba S.A.
Hotel Voramar S.L.
Inmobiliaria Eurotel S.A.
Hercahotels S.L.
Es Riveto A.I.E.
Millor Sol S.A.
Ca S’hereu S.A.
Marins Playa S.A.
Millor Cala S.A.
Asoc. Hotelera Badia De Cala Millor
Na Paxinta S.A.
Hotel Sabina Playa S.A.
Hotel Sabina S.A.
Aptos. Sabina I S.A.
Aptos. Sabina Ii S.A.
Laurel Explotación S.L.
Servera S.L.

01-05-2012

aquéllos, respectivamente.
QUINTO: En todo estudio económico se deberá reflejar la previsible
cobertura del coste del servicio, justificándose debidamente en el estudio que las
cuotas propuestas en ningún caso superan tal coste.
Así mismo se reflejan en el estudio tanto los costes directos como aquellos otros de carácter indirecto repercutiéndose los gastos generales del ayuntamiento.
SEXTO: El expediente cuenta con toda la documentación preceptiva de
conformidad con los artículos 17 de RDL 2/2004, y 102 de la Ley 20/2006, de
15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares.
CONCLUSIÓN
A la vista de las alegaciones presentadas y constatado que el expediente
cumple con todos los requisitos legales, se debe proponer la DESESTIMACIÓN
de las alegaciones planteadas, debiendo ser el pleno municipal el que adopte
acuerdo expreso en este sentido.’
SEGON. Aprovar definitivament l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora
de la taxa per clavegueram, i publicar-la al BOIB com segueix:

De conformitat amb l’informat per l’interventor:
‘ORDENANÇA N. 10
‘PRIMERO: De acuerdo con el artículo 17.1. del R.D.L 2/2004, de 5 de
marzo, regulador de las haciendas locales,
‘Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para
el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los
elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes
ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas’.
De conformidad con el artículo 18, que regula la legitimación para interponer el recurso establece:
A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán
la consideración de interesados:
a) Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos.
b) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
El acuerdo de aprobación inicial se publica en el BOIB nº 25 de 16 de
febrero de 2012, por lo tanto los escritos de alegaciones se presentan en el periodo de exposición al público. Teniendo las empresas alegantes interés directo,
cumpliéndose la legitimación activa.
SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 24 del RDL 2/2004, ‘Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos
servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los
que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del
coste de aquéllos, respectivamente’.
TERCERO: Respecto al problema de la cuantificación de la tasa, este problema que se suscita y sobre el que se alega, teniendo en cuenta que se trata de
servicios de carácter general y de recepción obligatoria para la generalidad de
los vecinos y cuya cuantificación no es posible realizarla a partir de parámetros
directos, sino indirectos o indiciarios.
La base imponible de las tasas no tienen por qué estar sometidas a iguales
parámetros para la totalidad del los inmuebles, sino que puede plantearse ese
cálculo a partir de parámetros distintos que puedan, siempre de manera indiciaria, resaltar distintas situaciones. Perfectamente los Ayuntamientos pueden referenciar la Tasa a la valoración en categorías de las vías públicas o a partir de un
valor administrativo como puede ser el valor catastral, superficie del inmueble,
etc. (Tribunal Supremo, Sentencia de 16 de mayo de 1991 (RJ 1991, 4354);
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sentencia de 30 de junio de 1995 (JT
1995, 735).
CUARTO: De acuerdo con el artículo 25 del RDL 2/2004, los acuerdos de
establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se
ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de

TAXA PER CLAVEGUERAM
Article 1
Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, aquest
Ajuntament segueix percebent la ‘Taxa per Clavegueram’, que s’ha de regir per
la present Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que disposa
l’article 57 del citat RDL.
Article 2
Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa tendent a verificar si es
donen les condicions necessàries per autoritzar l’escomesa a la xarxa de clavegueram municipal.
b) La presentació dels serveis d’evacuació d’excrements, aigües pluvials,
negres i residuals, mitjançant la xarxa de clavegueram municipal i el tractament
per depurar-les.
2. No estan subjectes a la Taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses
o que tenguin la condició de solar o terreny.
Article 3
Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i
les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, i que siguin:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència d’escomesa a la xarxa, el propietari, usufructuari o titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior,
els ocupants o usuaris de les finques del terme beneficiàries dels citats, qualsevol que en sigui el títol: propietaris, usufructuaris, habitacionistes o arrendataris, inclòs en precari.
Article 4
Responsables
1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a les quals es refereix l’article 42
de la Llei general tributària.
2. En són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsit i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general
tributària.
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Article 5
Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització d’escomesa a la xarxa de clavegueram s’exigeix per una sola vegada i
consisteix en la quantitat de:
Epígraf únic.
Per cada escomesa i empalmament a la xarxa de servei municipal d’aigua
o a la de clavegueram sanitari, la tarifa és la següent:
Hotels i similars
Edificis apartaments o habitatges
Habitatge unifamiliar
Comerços i indústries
Noves urbanitzacions
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1,00 € per plaça
20,00 € per cada apartament o habitatge
25,00 €
25,00 €
0,60 € per metre cúbic edificable

Per cada escomesa a la xarxa del servei municipal d’aigua potable, la tarifa és de 50,00 € per escomesa.
2. Les quotes tributàries a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració són les següents:
Bases de gravamen i tarifes
Quadre de tarifes
Son Servera
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que es prestin en el recinte dels establiments hotelers han de ser objecte de
liquidació independent i separada, de conformitat amb l’epígraf i tarifa
pertinent de la present Ordenança.
1.4. Restaurants, cellers, barbacoes i cases de menjars, de menys de 100 m2.
290,88 €
1.4.1. Restaurants, cellers, barbacoes i cases de menjars,
d’entre 101 m2 a 200 m2.
290,88 €
1.4.2. Restaurants, cellers, barbacoes i cases de menjars, de més de 200 m2.
290,88 €
1.4.4. Cafeteries i pizzeries i altres establiments en què se serveixin menjars.
232,71 €
1.4.5. Bars, cafès, cellers i pubs similars en què no se serveixin menjars,
gelateries, xips hamburgueses, sales de ball o de joc.
232,71 €
1.5. Locals comercials i industrials en general i, en particular, forns,
confiteries, ultramarins, comestibles, carnisseries, llibreries, premsa, articles
de pell, sabateries, drogueries, papereries, tendes de bijuteria, gasolineres,
farmàcies, fontaneries, pintures, oficines, venda de ceràmica i porcellana,
joieries, ferreteries, ferreries, rellotgeries, garatges i reparació de vehicles,
tallers mecànics, magatzems, venda de material elèctric i electrodomèstics,
material fotogràfic, estancs, venda de souvenirs, artesania i objectes de regal,
jugueteries, agències de viatges, lloguer de vehicles, perruqueries, guarderies
infantils, centres
d’assistència sanitària, oficines bancàries i d’estalvi, jocs recreatius, clubs
i societats recreatives.
174,53 €
1.6. Centres d’ensenyament.
73,88 €
1.7. Cines, teatres i espectacles en locals tancats.
203,62 €
1.8. Rentacotxes
407,24 €
1.9. Habitatges particulars en general, i en particular xalets, apartaments
i estudis, a
l’any
75,63 €
1.10 Apartaments turístics, a l’any
75,63 €
1.11. Supermercats o autoserveis, a l’any
215,25 €
1.12. Discoteques i sales de festa, a l’any
203,62 €
1.13. Locals sense activitat
40,72 €
1.14. Bugaderies de fins 150 m2.
919,56 €
1.15. Bugaderies de mes de 150 m2.
1.745,31 €

A. Sistema general de prestació
1.1. Hotels, hostals, pensions, fondes i hotels apartaments en què faciliten al
públic tant el servei d’allotjament com el de menjades, amb subjecció o no a
règim de pensió completa, per plaça a l’any.
30,79 €
1.2. Hotels residències, hostals residència i residències apartaments, motels i
ciutats de vacacions en què no es presti el servei de menjador, per plaça a l’any. 20,36 €
1.3. Sense activitat
Les activitats i serveis complementaris distints als d’allotjament i menjades que
es prestin en el recinte dels establiments hotelers han de ser objecte de
liquidació independent i separada, de conformitat amb l’epígraf i tarifa
pertinent de la present Ordenança
1.4. Restaurants, cellers, barbacoes i cases de menjars, de menys de 100 m2
145,44 €
1.4.1. Restaurants, cellers, barbacoes i cases de menjars,
d’entre 101 m2 a 200 m2
145,44 €
1.4.2. Restaurants, cellers, barbacoes i cases de menjars, de més de 200 m2
169,68 €
1.4.4. Cafeteries i pizzeries i altres establiments en què se serveixin menjars
121,20 €
1.4.5. Bars, cafès, cellers i pubs similars en què no se serveixin menjars,
gelateries, xips hamburgueses, sales de ball o de joc
121,20 €
1.5. Locals comercials i industrials en general i, en particular, forns,
confiteries, ultramarins, comestibles, carnisseries, llibreries, premsa, articles
de pell, sabateries, drogueries, papereries, tendes de bijuteria, gasolineres,
farmàcies, fontaneries, pintures, oficines, venda de ceràmica i porcellana,
joieries, ferreteries, ferreries, rellotgeries, garatges i reparació de vehicles,
tallers mecànics, magatzems, venda de material elèctric i electrodomèstics,
material fotogràfic, estancs, venda de souvenirs, artesania i objectes de
regal, jugueteries, agències de viatges, lloguer de vehicles, perruqueries,
guarderies infantils, centres d’assistència sanitària, oficines bancàries i
d’estalvi, jocs recreatius, clubs i societats recreatives.
121,20 €
1.6. Centres d’ensenyament
61,57 €
1.7. Cines, teatres i espectacles en locals tancats
145,44 €
1.8. Rentacotxes
290,88 €
1.9. Habitatges particulars en general, i en particular xalets, apartaments
i estudis, a l’any
61,57 €
1.10 Apartaments turístics, a l’any
61,57 €
1.11. Supermercats o autoserveis, a l’any
135,75 €
1.12. Discoteques i sales de festa, a l’any
145,44 €
1.13. Locals sense activitat
33,94 €
1.14. Bugaderies de fins 150 m2.
566,27 €
1.15. Bugaderies de mes de 150 m2.
1.454,42 €

3. S’estableix, de conformitat amb l’article 9.1 del R.L.L. 2/2004, regulador de les hisendes locals, una reducció del 5 %, en la quota tributaria, per tots
els pagaments efectuats en règim d’autoliquidació en els sis primers mesos de
l’any.
Article 6
Exempcions i bonificacions
No es preveuen concedir exempcions ni bonificacions en l’exacció de la
Taxa.
Article 7
Acreditació
1. Les quotes tributàries a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració són les següents:
2. S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet imposable, entenent-se iniciada:
a) En la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de llicència d’escomesa, si el subjecte passiu la formulés expressament.
b) Des que es produeixi l’efectiva escomesa a la xarxa de clavegueram
municipal. L’acreditació per a aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s’hagi obtingut o no la llicència d’escomesa, sense perjudici de
la iniciació de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a la autorització.
El servei d’evacuació d’excrements, aigües pluvials, negres i residuals i la
seva depuració té caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tenguin façana al carrer, places o vies públiques on existeixi clavegueram, sempre
que la distància entre la xarxa i la finca no excedeixi de cent metres, i s’haurà
d’acreditar la taxa quan els interessats n’efectuïn l’escomesa a la xarxa.
Article 8
Meritació, declaració, liquidació i ingrés

Quadre de tarifes
Cala Millor, Cala Bona, Costa dels Pins i urbanitzacions
A. Sistema general de prestació
1.1. Hotels, hostals, pensions, fondes i hotels apartaments en què faciliten
al públic tant el servei d’allotjament com el de menjades, amb subjecció o
no a règim de pensió completa, per plaça a l’any.
36,94 €
1.2. Hotels residències, hostals residència i residències apartaments, motels
i ciutats de vacacions en què no es presti el servei de menjador, per plaça a l’any. 24,43 €
1.3. Sense activitat.
Les activitats i serveis complementaris distints als d’allotjament i menjades

1. La taxa es considera reportada des que s’iniciï la prestació del servei. A
aquest efecte, es presumeix que coincideix la iniciació del servei amb la instal·lació de l’escomesa a la xarxa.
2. Les quotes reportades tenen caràcter mensual i es recaptaran anualment
conjuntament amb les quotes exigibles per a la taxa de recollida de residus
sòlids urbans.
3. Els subjectes passius substituts del contribuent han de formular les
declaracions d’alta i baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que intervé entre la data en què es produeix la variació de la titularitat de
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la finca i el darrer dia del mes natural següent. Aquestes darreres declaracions
faran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui una vegada finalitzat el termini de presentació de les citades declaracions d’alta i baixa. La
inclusió inicial en el cens s’ha de fer d’ofici una vegada concedida la llicència
d’escomesa a la xarxa.
4. En el supòsit de llicència d’escomesa, el contribuent ha de formular l’oportuna sol·licitud i els serveis tributaris d’aquest Ajuntament, una vegada concedida, n’hauran de fer la liquidació corresponent, que s’ha de notificar per a
l’ingrés directe en la forma i terminis que assenyala el Reglament general de
recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada inicialment pel Ple de la corporació en sessió extraordinària celebrada el 14 de
febrer de 2012, entrarà en vigor el primer dia del mes següent després de la seva
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB n. xx de x
de xx). El seu període de vigència es mantindrà mentre no es modifiqui o derogui expressament.’
Son Servera, 24 d’abril de 2012
El batle president, José Barrientos Ruiz

—o—
Num. 8205
José Barrientos Ruiz, batle president de l’Ajuntament de Son Servera,
Illes Balears.
El Ple de l’Ajuntament de Son Servera, en sessió extraordinària de dia 19
d’abril de 2012, ha adoptat el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.
3, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana del Terme Municipal de Son Servera (Illes Balears).
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Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) l’acord
definitiu un cop s’hagi esgotat el termini d’exposició pública, així com el text
íntegre de l’esmentada ordenança.
Son Servera, 20 d’ abril de 2012
El batle president, José Barrientos Ruiz

—o—
Num. 8213
José Barrientos Ruiz, batle president de l’Ajuntament de Son Servera,
Illes Balears.
El Ple de l’Ajuntament de Son Servera, en sessió extraordinària de dia 19
d’abril de 2012, ha adoptat el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.
29, reguladora del preu públic per la prestació de serveis socioeducatius del
Terme Municipal de Son Servera (Illes Balears).
Segon.- Exposar-ho al públic, al Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB) i a un diari de tirada major, durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOIB. Durant el període
d’exposició pública del reglament, els interessats podran examinar l’expedient
a la secretaria de l’Ajuntament de Son Servera, així com presentar les reclamacions que estimin pertinents, d’acord amb el que assenyala l’article 17 del RDL
2/2004 que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En
el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) l’acord
definitiu un cop s’hagi esgotat el termini d’exposició pública, així com el text
íntegre de l’esmentada ordenança.
Son Servera, 20 d’ abril de 2012
El batle president, José Barrientos Ruiz

—o—
Segon.- Exposar-ho al públic, al Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB) i a un diari de tirada major, durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOIB. Durant el període
d’exposició pública del reglament, els interessats podran examinar l’expedient
a la secretaria de l’Ajuntament de Son Servera, així com presentar les reclamacions que estimin pertinents, d’acord amb el que assenyala l’article 17 del RDL
2/2004 que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En
el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) l’acord
definitiu un cop s’hagi esgotat el termini d’exposició pública, així com el text
íntegre de l’esmentada ordenança.
Son Servera, 20 d’ abril de 2012
El batle president, José Barrientos Ruiz

—o—
Num. 8210
José Barrientos Ruiz, batle president de l’Ajuntament de Son Servera,
Illes Balears.
El Ple de l’Ajuntament de Son Servera, en sessió extraordinària de dia 19
d’abril de 2012, ha adoptat el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.
9, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques del Terme Municipal de Son
Servera (Illes Balears).
Segon.- Exposar-ho al públic, al Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB) i a un diari de tirada major, durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOIB. Durant el període
d’exposició pública del reglament, els interessats podran examinar l’expedient
a la secretaria de l’Ajuntament de Son Servera, així com presentar les reclamacions que estimin pertinents, d’acord amb el que assenyala l’article 17 del RDL
2/2004 que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En
el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

Ajuntament de Valldemossa
Num. 8082
Notificació de la iniciació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària de l’Ajuntament de
Valldemossa
De conformitat amb el que estableix l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i d’acord amb el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, es fa pública la notificació
de la iniciació d’expedients sancionadors que s’indiquen en matèria de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat vial de l’Ajuntament d’/de
Valldemossa a les persones o entitats denunciades que tot seguit s’esmenten,
perquè se n’ignora el domicili o perquè, havent-ho intentat dues vegades, no
s’ha pogut fer la notificació personalment al darrer domicili conegut. A aquests
efectes es fa constar el següent:
1. La instrucció del procediment correspon a Nadal Torres Bujosa,
actuant com a secretari/a Buenaventura Montaner Alonso, dels quals podeu promoure la recusació per les causes previstes en els articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i de procediment administratiu comú.
2. L’òrgan competent per resoldre el procediment és el batle (art. 71.4 del
Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març).
3. Si estau d’acord amb la sanció com a conductor del vehicle responsable de la infracció, en el mateix termini de VINT DIES naturals, podeu fer el
pagament voluntari de la multa amb una REDUCCIÓ DEL 50%, fet que implicarà que es segueixi el procediment sancionador abreujat amb les conseqüències
següents:
a) La renúncia a formular al·legacions. En cas que es formulin, s’han de
considerar no presentades.
b) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució
expressa, el dia en què es faci el pagament.
c) L’esgotament de la via administrativa, i només es pot recórrer davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

