BOIB

Num. 117

Num. 16119
Finalitzat el termini d’exposició pública de l’acord d’aprovació provisional de modificació de la Taxa per utilització de les instal·lacions esportives
municipals.
Resultant que en la sessió plenària d’aquest Ajuntament de data 18 de juny
de 2012 s’ha dut a terme l’aprovació provisional d’aquesta modificació; resultant que no s’han formulat reclamacions o suggeriments contra l’ esmentada
modificació durant el termini d’informació pública; i resultant que, conseqüentment, per Decret de l’Alcaldia de data 6 d’agost de 2012, s’ha declarat a definitiu l’ acord d’aprovació provisional abans referit, conformement amb el que disposa l’article 17.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març; d’acord amb el que disposa
l’article 17.4 de l’esmentat text legal, es disposa la publicació de l’ acord provisional elevat a definitiu juntament amb la modificació de l’ Ordenança Fiscal
corresponent.
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització de les instal·lacions
esportives municipals
Text que es modifica
Es modifica l’epígraf 7è de l’article 4t, que queda redactat de la forma
següent:
‘7. Piscines municipals
I. Per a nins de 0 a 3 anys: gratuit

III. Per als no empadronats al terme municipal.
Carnet d’entrada:
- Per 1 mes:
- Per 2 mesos:
- Temporada completa:
Sense carnet, tiquet per dia
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Texto que se modifica

Ajuntament de Marratxí

II. Per a empadronats al terme municipal.
Carnet d’entrada:
- Per 1 mes:
- Per 2 mesos:
- Temporada completa
Sense carnet, tiquet per dia

14-08-2012

Adults

Nins 3-12 anys

18
25
30
3

9
13
15
3

Se modifica el epígrafe 7 del artículo 4, que queda redactado de la manera siguiente:
‘7. Piscinas municipales
I. Para niños de 0 a 3 años:

gratuito

II. Para empadronados en el término municipal
Carnet de entrada:
- Para 1 mes:
- Para 2 meses:
- Temporada completa
Sin carnet, tiquet por día
III. Para no empadronados en el término municipal
Carnet de entrada:
- Para 1 mes:
- Para 2 meses:
- Temporada completa:
Sin carnet, tiquet por día

Adultos

Niños 3-12 años

18
25
30
3

9
13
15
3

25
35
40
8

13
18
20
8’

Se modifica la redacción del artículo 8, Disposición Final, que queda
redactado de la manera siguiente:
‘ARTICULO 8. DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR
Esta Ordenanza, cuya última modificación fue aprobada per el Pleno del
Ayuntamiento de día 18 de junio de 2012, entrará en vigor a partir del día
siguiente a la publicación de su aprobación definitiva en el BOIB, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
No obstante, el epígrafe 7 del artículo 4, tendrá efectos retroactivos a partir de día 15 de junio de 2012.’
Marratxí, 6 de agosto de 2012.
El Alcalde, Tomeu Oliver Palou.

—o—
25
35
40
8

13
18
20
8’

Es modifica la redacció de l’article 8è, Disposició Final, que queda redactat de la forma següent:
‘ARTICLE 8è. DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR
Aquesta Ordenança, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per
l’Ajuntament Ple en data 18 de juny de 2012, entrarà en vigor a partir del dia
següent al de la publicació de la seva aprovació definitiva en el BOIB, romanent
en vigor fins la seva modificació o derogació expressa.
No obstant això, l’epígraf 7è de l’article 4, tindrà efectes retroactius a partir de dia 15 de juny de 2012.’
Marratxí, 6 de agosto de 2012.
El Alcalde, Tomeu Oliver Palou.
_____________
Finalizado el período de exposición pública del acuerdo de aprobación
provisional de modificación de la Tasa por utilización de las instalaciones
deportivas municipales.
Resultando que en la sesión plenaria de este Ayuntamiento de fecha 18 de
junio de 2012 se ha llevado a término la aprobación provisional de esta modificación; resultando que no se han formulado reclamaciones o sugerencias contra
la mencionada modificación durante el período de información pública; y, consecuentemente, por Decreto de Alcaldía de feha 6 de agosto de 2012, se ha
declarado definitivo el acuerdo de aprobación provisional antes mencionado,
conforme a lo dispuesto en el art 17.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de les Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo; de acuerdo con lo dispuesto en el art 17.4 del mencionado texto legal, se
dispone la publicación del acuerdo provisional elevado a definitivo junto con la
Ordenanza Fiscal correspondiente.
Ordenanza fiscal reguladora de la Taxa por utilización de las instalaciones
deportivas municipales

Ajuntament de Sa Pobla
Num. 16110
Format i retut el Compte General d’aquesta Corporació Municipal,
corresponent a l’exercici de 2011, i dictaminat favorablement per la Comissió
Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2012, pel present, de conformitat amb el que disposa l’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de
març, Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, estarà exposat al
públic per un termini de 15 dies, durant els quals, i els vuit dies següents, les
persones legitimades el podran examinar i, si escau, presentar reclamacions
davant la Comissió Especial de Comptes.
Sa Pobla 6 d’agost de 2012.
El Batle, Gabriel Serra Barceló.

—o—

Ajuntament de Pollença
Num. 15949
No havent-se presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al
públic, cap reclamació, objecció i/o observació contra l’acord inicialment adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 23 de febrer de 2012,
relatiu a la modificació puntual del punt 7è de l’apartat 3r del capítol V (Règim
jurídic) i del punt 2.2.5 de l’annex núm. 2 (Característiques tècniques de les
presses), respectivament, del Reglament Municipal de Proveïment d’Aigua
Potable de l’Ajuntament de Pollença, ha resultat definitivament aprovades
segons el disposat a l’article 102 c) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, i per aquest motiu, complint-se
el que disposa l’article 103.1 de l’esmentada Llei, es publica íntegrament el text
normatiu de la modificació puntual esmentada:
a) Punt 7è de l’apartat 3r del capítol V.- Règim jurídic
Modificació: ‘7è.- L’impagament de les facturacions als trenta dies hàbils
de la seva emissió o als 25 dies hàbils de la presentació al cobrament. Si hi
hagués una reclamació administrativa en curs, els terminis quedaran suspesos
fins a la resolució de la mateixa.
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b) Punt 2.2.5. de l’annex núm. 2.- Característiques tècniques de les presses
Modificació: 2.2.5.- Bateria de comptadors: Les bateries de comptadors
de fins a 3 sortides seran de llautó de 3 mm d’espessor mínima.
Les bateries de comptadors de 4 a 12 sortides podran ser de llautó 3mm
d’espessor mínima o de polietilè d’alta densitat (PE100) de 16 Bar. La forma i
les mides de les bateries de polietilè seran les indicades a les làmines 4 i 5 annexes.
Totes les bateries, prèviament a la seva instal·lació, hauran d’haver estat
sotmeses a una prova de pressió interior de 15Kg/cm2.
Contra aquest acord es pot interposar directament recurs contenciósadministratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el
termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la publicació de
la present ordenança/reglament.
No obstant l’anterior, es pot exercitar si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent.
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa-administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener,
de modificació de la Llei 30/1992, de 25 de novembre de règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
Pollença, 15 de maig de 2012
EL BATLE, Bartomeu Cifre Ochogavía

—o—
Num. 15951
No havent-se presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al
públic, cap reclamació, objecció i/o observació contra l’acord inicialment adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 26 d’abril de 2012,
relatiu a la modificació puntual de l’article 57.2.d) de l’Ordenança Municipal de
Policia i Bon Govern, ha resultat definitivament aprovat segons el disposat a
l’article 102 c) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears, i per aquest motiu, complint-se el que disposa l’article 103.1
de l’esmentada Llei, es publica íntegrament el text normatiu de la modificació
puntual esmentada:
Article 57.2.d) de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern:
L’horari d’obertura dels Bars, Restaurants i Cafeteries, serà a partir de les 06:00
hores, i no podran romandre oberts més enllà de les 04:00 hores, hora de tancament. L’horari general autoritzable a les terrasses ocupades pels esmentats establiments serà de 07:00 hores del matí a 02:00 hores de la matinada del dia
següent. Per resolució de la Batlia podrà ser ampliat excepcionalment en zones
turístiques, així com restringit per evitar molèsties als veïns o en zones d’especial incidència en el medi ambient. La restricció podrà afectar a una zona concreta o únicament als locals on l’ocupació produeixi molèsties als veïns previ
informe de la Policia Local.
Contra aquest acord es pot interposar directament recurs contenciósadministratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el
termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la publicació de
la present ordenança/reglament.
No obstant l’anterior, es pot exercitar si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent.
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa-administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener,
de modificació de la Llei 30/1992, de 25 de novembre de règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
Pollença, 9 de juliol de 2012
EL BATLE, Bartomeu Cifre Ochogavía

—o—

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Num. 16116
L’Ajuntament en Ple en sessió de dia 31 de juliol de 2012 va aprovar definitivament les ordenances a continuació relacionades. D’acord amb l’establert a
l’article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text refòs de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’en publica els seus textos íntegres.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
Disposició general
ARTICLE 1
1.Conformement al que disposen els articles 15.2 i 60.1 del RD 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar exigirà l’impost
sobre béns immobles, d’acord amb les normes contingudes a la present
Ordenança.
ARTICLE 2
1.La natura del tribut, la configuració del fet imposable, la determinació
dels subjectes passius i de la base de la tributació, la concreció del període impositiu i el naixement de l’obligació de contribuir o meritació, així com el règim
d’administració o gestió, es regula conformement a l’establert a la subsecció 2ª,
de la secció 3ª, del capítol 2n, del títol II del RD 2/2004 pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a les disposicions addicionals i transitòries de la referida Llei i a les altres normes que siguin d’aplicació
al present impost.
Subjectes passius
ARTICLE 3
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, que ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
2. El domicili fiscal dels subjectes passius serà:
a) Per a les persones físiques, el lloc de la seva residència habitual.
b) Per a les persones jurídiques, el seu domicili social.
Les persones o entitats no residents a Espanya, han de designar un representant amb domicili en territori espanyol i comunicar-lo l’Ajuntament.
Tipus de gravamen i quota
ARTICLE 4
1.Conformement amb el que es preveu en l’article 73 del RD 2/2004, de
5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisenda locals, el tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles aplicable a aquest municipi queda fixat
en els termes establerts en l’article següent.
ARTICLE 5
1. De conformitat amb l’article 72 del Real Decret legislatiu 2/2004 el
tipus impositiu es fixa:
a) En béns urbans:
Tipus de gravamen a aplicar en béns urbans: 0,56%
Tipus de gravamen a aplicar al 10 per cent dels bens immobles d’us industrial amb major valor cadastral: 0,66%, sempre que el seu valor cadastral superi el milió d’euros.
Tipus de gravamen a aplicar al 10 per cent dels bens immobles d’us
comercial amb major valor cadastral: 0,66%, sempre que el seu valor cadastral
superi el milió d’euros.
Tipus de gravamen a aplicar al 10 per cent dels bens immobles d’us oci i
Hosteleria amb major valor cadastral: 0,66%, sempre que el seu valor cadastral
superi el milió d’euros.
b) En béns rústics:
Tipus de gravamen a aplicar en béns rústics: 0,4%
c) En béns immobles de característiques especials:
Tipus de gravamen a aplicar en béns de característiques especials: 1,3%

