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5. En caso de haber sido denunciado por la comisión de una infracción grave o muy grave que lleve aparejada la pérdida de puntos del permiso o licencia de
conducción que se indican en la relación adjunta en el epígrafe ‘Puntos a detraer’, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial cuando la sanción sea firme en vía administrativa quedarán descontados de
forma automática y simultánea en el momento en que se proceda a la anotación de la sanción en el Registro de conductores e infractores.
6. El plazo de caducidad para la resolución del presente expediente sancionador es de un año (art. 92.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
Formas de pago:
- En la oficina de recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears situada en Escola 10-bj de Sa Pobla ,o en cualquier oficina de recaudación de zona
Mallorca de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (puede consultar los datos de las oficinas en la página de la Agencia Tributaria de las Illes Balears,
www.atib.es), de lunes a viernes laborables, de 8.30 a 13.30 horas, donde se le entregará un documento de ingreso para poder pagar en las entidades financieras
colaboradoras (Banca March, Banc de Credit Balear, ‘Sa Nostra’ Caixa de Balears, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona y ‘Colonya’ Caixa de Pollença).
- Mediante la ‘Carpeta fiscal’ de la web www.atib.es. Para poder acceder a la Carpeta fiscal se requiere disponer de un certificado digital admitido por la
Agencia Tributaria de las Illes Balears
Claves de identificación del listado:
L: Leve; G: Grave; MG: Muy grave.
LSV: texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo.
RGC: Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.
VEH: Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
CON: Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.
OM: Ordenanza Municipal.
Sa Pobla 15 de Mayo de 2012 El instructor Rafel Picó Cifre
Remesa: 11738
Expedient
Expediente
12-000151
12-000238
12-000288
12-000289
12-000291
12-000296
12-000301
12-000303
12-000304
12-000308
12-000309
12-000312

Llinatges I Nom
Apellidos Y Nombre
De La Osa Perez Eloy
Gueye Cheikh
Tortella Saletas Barbara
Soria Ayala Cristina
Vic Anthony John
Lumbreras Cervantes Jose David
Azougagh Youssef
Isern Garriga Juan
Isern Garriga Juan
Isern Garriga Juan
Isern Garriga Juan
Pol Reus Francisco

Matrícula
Matrícula
1599gbc
Ib5514ct
6978fmm
7054ftw
Ib4800dt
Ib4471cz
7803ccz
0407gcy
4226bgk
0407gcy
4226bgk
Ib4221dp

Data
Tipus
Fecha
Tipo
22/2/2012
L
2/3/2012
L
21/11/2011
M
4/4/2012
L
2/4/2012
L
2/4/2012
L
30/3/2012
G
29/3/2012
L
29/3/2012
L
28/3/2012
L
28/3/2012
L
28/3/2012
L

Precepte
Precepto
Rgc094-2
Rgc154
Lsv009bis-1a
Rgc154
Rgc154
Rgc154
Rgc094-2
Rgc094-2
Rgc094-2
Rgc094-2
Rgc094-2
Rgc154

Import
Importe
80€
80€
600€
80€
80€
80€
200€
80€
80€
80€
80€
80€

Punts
Puntos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total: 12 Denúncies

—o—

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Num. 11004
Aprovades provisionalment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 24 de maig de 2012, les ordenances que a continuació es relacionen, s’exposen al públic
durant trenta dies hàbils els corresponents expedients. Dins aquest termini les persones interessades poden examinar-los i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. En el cas que no se’n presentin s’entendran definitivament adoptats els acords i es publicarà el text íntegra de l’ordenança.
Les ordenances fiscals aprovades són:
1. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre bens immobles
2. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
3. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
4. Ordenança fiscal de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
5. Ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
6. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
7. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis municipals de cartografia.
8. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
9. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per al control posterior a l’inici de l’activitat de la ciutadania.
10. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram.
11. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fems.
12. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals,
cavallets, bastides i altres construccions.
13. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
14. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrades de vehicles per les voravies i les reserves de la via pública per a aparcaments, i per càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus.
15. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de retirada de vehicles i objectes feixucs o voluminosos de la via pública i de la seva
custodia.
16. Ordenança fiscal que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer
i rodatge cinematogràfic.
17. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ocupació del subsòl, sòl i vol dels terrenys del domini públic local.
18. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la canera municipal.
19. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’atorgament de llicències i autoritzacions administratives d’autotaxis i altres vehicles de lloguer.
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18. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal.
20. Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de les
escoletes municipals.
21. Ordenança fiscal reguladora de l’Impost Municipal sobre Despeses
Sumptuàries.
22. Ordenança fiscal General de contribucions especials..
23. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores o
prestadores del servei de telefonia mòbil
24. Ordenança general reguladora dels preus públics municipals.
25. Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de
les escoletes municipals.
25. Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis o
realització d’activitats municipals.
26. Ordenança reguladora dels preus públics per preu públic per la
Utilització de les Sales, Instal·lacions i Serveis de l’Auditòrium Sa Màniga de
Cala Millor.
27. Ordenança reguladora dels preus públics per les prestacions socials:
estades al centre de dia, servei d’ajuda domiciliària, servei de menjar a domicili i servei de teleassistència.

07-06-2012

A la intervenció d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposen els
articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic, a efectes de reclamacions, la modificació de crèdit 4/2012, aprovada inicialment per l’ajuntament en Ple a la sessió del dia 28 de maig de 2012.
Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa
l’article 170.1 del RDL 2/2004 i pels motius taxativament enumerats en el
número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als
tràmits següents:
1.Termini d’exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
2.Oficina de presentació: registre general.
3.Organ davant el qual es reclama: Ajuntament en Ple.
Si no es presenta cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial serà elevat a
definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne un altre.
Santa Margalida, 29 de maig de 2012.
El Batle, Miguel Cifre Ferrer.

Sant Llorenç des Cardassar, 30 de maig de 2012.
El Batle, Mateu Puigròs Sureda.

—o—

Ajuntament de Santa Eugènia
Num. 10993
Aprovat provisionalment per aquest Ajuntament en sessió plenària ordinària celebrada el dia 29 de maig de 2012, la modificació de l’article 3r 1., de
l’ordenança reguladora de la taxa de l’escoleta municipal d’infants, s’exposa al
públic, durant el termini de trenta dies, a l’efecte de reclamacions de conformitat a l’article 17 del Real Decret 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi presentat cap tipus de
reclamació, es considerarà elevat a definitiu l’acord d’aprovació provisional.
Santa Eugènia 31 de maig de 2012
El Batle, Guillem Crespí Sastre

—o—

Ajuntament de Santa Margalida
Num. 10968
Aprovació inicial de modificació de crèdit 3/2012 per suplement de crèdit
finançat amb baixes per anul·lació.
A la intervenció d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposen els
articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic, a efectes de reclamacions, la modificació de crèdit 3/2012, aprovada inicialment per l’ajuntament en Ple a la sessió del dia 28 de maig de 2012.
Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa
l’article 170.1 del RDL 2/2004 i pels motius taxativament enumerats en el
número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als
tràmits següents:
1.Termini d’exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
2.Oficina de presentació: registre general.
3.Organ davant el qual es reclama: Ajuntament en Ple.
Si no es presenta cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial serà elevat a
definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne un altre.
Santa Margalida, 29 de maig de 2012.
El Batle, Miguel Cifre Ferrer.

—o—
Num. 10969
Aprovació inicial de modificació de crèdit 4/2012 de concessió de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació.

—o—
Num. 11131
Per no haver pogut ésser efectuada la preceptiva notificació en el domicili que consta a l’expedient que es relaciona a continuació i que es tramita en el
Departament d’urbanisme d’aquest Ajuntament, pel present anunci es notifica al
Sr.Sra.: MESON GRANADA SL la següent DECRET
Decret d’Execució Subsidiària
Expedient 4/2010
Atès l’informe del Zelador Municipal emès pel mateix en data 22/03/2012
que confirmen l’incompliment per part del Sr./Sra. Meson Granada Sl de la realització de les obres consistents en Adequacio Tancament (enlluir i pintar 25
m2), Neteja De 576 M2 I Enrajolament De 50 M2 De Voravia del solar situat en
el carrer Ct Santa Margalida 24 de Can Picafort amb R.C
3515927EE1031N0001OO.
Atès que en data 20/06/2011, el Batle – President va delegar el primer
tinent batle el Sr. Antoni Reus Darder, l’exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de le direcció de les àrees d’urbanisme i medi ambient,
entre les quals ha hi figuren les ordres d’execució.
Examinada tota la documentació presentada, i vistos els informes que han
estat presentats, en virtut de la competència atribuïda per l’article 21.1.r) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
Resolc
Primer. Acordar l’execució subsidiària per l’Ajuntament de les obres consistents en Adequacio Tancament (enlluir i pintar 25 m2), Neteja DE 576 M2 I
Enrajolament DE 50 M2 DE Voravia del solar situat en el carrer CT Santa
Margalida 24 de Can Picafort amb R.C 3515927EE1031N0001OO, corrent les
despeses que se’n derivin a càrrec del Sr./Sra. Meson Granada SL. Les obres
s’executaran per la llei de contractes de les administracions públiques i prèvia
sol·licitud d’entrada en domicili al Jutjat Contenciós Administratiu.
Segon. Liquidar provisionalment de forma cautelar al Sr./Sra. Meson
Granada I SL la quantitat de 6.435,57 Euros, quantitat en que es pressuposten
les obres (s’adjunta informe tècnic), sense perjudici de posterior liquidació definitiva, que podrà ingressar a qualsevol dels comptes que a continuació s’especifiquen en el termini de 15 dies comptadors a partir de la notificació de la present liquidació, advertint-lo que de no realitzar-se en el termini assenyalat s’iniciaran els tràmits per la recaptació de dita quantitat en via de constrenyiment.
Banca March
La Caixa
Sa Nostra
Banc. Sant. Cent. Hpno
Banc De Credit Balear

0061-0026-62-0022860185
2100-0107-14-0200001164
2051-0103-98-1007525066
0049-3186-58-1910002890
0075-6819-16-0660000173

Terminis Per Fer L’ingrés
A) Les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, tots dos
inclosos, sense recàrrec fins el dia 20 del mes següent.
B) Les liquidacions notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes , tots
dos inclosos, sense recàrrec fins el dia 5 del segon mes posterior.
Quan els terminis acabin en dia inhàbil, queden ampliats al dia hàbil
immediat posterior. Una vegada transcorreguts els terminis d’ingrés en període
voluntari, sense que s’hagi efectuat, serà procedent la via executiva. El recàrrec
aplicable serà del 5 % quan es satisfaci la totalitat del deute tributari no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyi-

