
Calvià, a 24 de febrero de 2006
El Alcalde
Fdo. Carlos Delgado Truyols

———————————-----------

Aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de dia 23 de febrer de 2006,
la delegació expressa en la Batlia-Presidència per ratificar la subscripció d’una
operació de préstec a llarg termini per part del Consorci Mirall Calvià, es pro-
cedeix a la seva publicació, d’acord el que disposa l’article 13.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre del RJPAC. El text de l’acord en la part referida a
l’ expressada delegació és del tenor següent literal:

‘Delegar en la Batlia-Presidència la facultat per a ratificar la subscripció
de l’operació financera en les mateixes condicions exposades en la documenta-
ció que s’adjunta’

Calvià, a 24 de febrer de 2006  El Batle   Fdo. Carlos Delgado Tryols

— o —

Ajuntament de Capdepera
Num. 4117

Una vegada aprovada inicialment la modificació de l’Ordenança regula-
dora de l’activitat comercial fora d’establiment comercial permanent i transco-
rregut el termini d’exposició al públic de l’esmentada Ordenança sense que
s’hagi presentat cap reclamació, es dóna per definitivament aprovada l’esmen-
tada modificació en compliment del disposat a l’article 49.c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local segons la redacció dona-
da per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i la Llei 57/2003, de 16 de desembre, es
publica íntegrament de conformitat amb allò que s’estableix a l’art. 70.2 de l’es-
mentada Llei.

ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMERCIALS FORA
ESTABLIMENT PERMANENT: MERCATS

Article 1r.- Es prohibeix en tot el terme municipal de Capdepera, la venda
ambulant, fora d’establiment comercial permanent, de tota casta d’objectes, pro-
ductes i mercaderies.

Així mateix es prohibeix en tot el terme municipal de Capdepera el repar-
timent de tickets per a espectacles, invitacions i tot tipus de propaganda i publi-
citat en mà, pels carrers, platges i altres llocs de la costa, zones i espais de domi-
ni públic.

Article 2n.- No obstant el disposat en l’article anterior, se celebraran els
mercats setmanals a l’aire lliure que se regularan per la següent ordenança muni-
cipal.

Article 3r.- L’emplaçament i data de celebració del mercat són:
a).Nucli de Capdepera: els dimecres de cada setmana a la plaça de

l’Orient, c/Centre, c/Major i Plaça Sitjar.
b).Nucli de Cala Rajada: els dissabtes de cada setmana a la Plaça dels Pins

i Plaça Castellet.

Article 4t.- Per a l’exercici de la venda en règim ambulant en els dos mer-
cats autoritzats per la present Ordenança, el comerciant haurà d’observar els
següents requisits.

a.-Estar donat d’alta a l’epígraf corresponent de la llicència fiscal d’acti-
vitats comercials i industrials i trobar-se al corrent del pagament de la correspo-
nent tarifa.

b.-Satisfer els tributs establerts per a aquest tipus de venda regulat per la
corresponent llicència fiscal pel seu preu públic en dos terminis:

- El primer pagament del 50% durant el mes de gener
- El segon pagament del 50% restant durant el mes de juny.
c.-Reunir les condicions i requisits exigits per la normativa reguladora del

producte objecte de venda ambulant.
d.-Estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat

Social.
e.-En el cas dels estrangers s’haurà d’acreditar estar en possessió dels

corresponents permisos de residència i treball per compte propi.
f.-Estar en possessió de l’autorització municipal corresponent, que haurà

de tenir-se visible els dies de mercat.

Article 5è.- L’autorització municipal per a l’exercici de la venda ambulant
als mercats, regulada per la present Ordenança, està sotmesa a la prèvia com-
provació per l’Ajuntament del  compliment pel peticionari dels requisits legals
en vigor per a l’exercici del comerç a què es refereix la present Ordenança i d’a-
llò establert per la regulació del producte la venda del qual s’autoritza.

La llicència municipal  serà intransferible i tindrà un període de vigència
d’un any, caducant en tot cas el 31 de desembre, i haurà de tenir indicació pre-

cisa de l’àmbit territorial  i dins d’aquest el lloc en què es pugui exercir, les dates
en què podrà dur-se a terme, així com els productes autoritzats, el nombre de lli-
cència i superfície en m2.

Les autoritzacions tindran caràcter discrecional i seran revocades quan
existeixin infraccions a la normativa vigent o s’incompleixin les prescripcions
de la present Ordenança, no donant dret, en aquest cas, a indemnitzacions ni a
compensacions de cap tipus.

El període d’admissió d’instàncies per a la renovació de la llicència muni-
cipal per al següent exercici, és el mes de novembre.

Article 6è.- Els venedors ambulants hauran de complir, en l’exercici de la
seva activitat mercantil, amb la normativa vigent en matèria d’exercici del
comerç i de disciplina de mercat, així com respondre dels productes que ven-
guin, d’acord amb les lleis  i demés disposicions vigents.

Article 7è.- La venda ambulant es realitzarà en paradetes o instal·lacions
desmuntables que només podran instal·lar-se al lloc que especifiqui la correspo-
nent autorització, sense que pugui envair la propietat privada, ni impedir l’ac-
cés, entrada o sortida d’habitatges, garatges i altres immobles.

Article 8è.- El venedor està obligat a no tirar fems, deixalles  o qualsevol
altre tipus d’objectes a solars i vivendes. Així mateix, haurà de deixar net i expe-
dit el lloc a la terminació del mercat.

Article 9è.- El venedor haurà de complir la normativa vigent en matèria
d’inspecció sanitària i higiene, facilitant l’esmentada inspecció sanitària muni-
cipal. 

Article 10è.- Els preus dels productes hauran d’estar en un lloc visible per
a l’usuari, i hauran de complir la normativa vigent pel que fa referència a l’eti-
quetatge.

Article 11è.- Als mercadets regulats per la present ordenança,  es podran
vendre tot tipus de productes alimentaris sempre que disposin de les autoritza-
cions sanitàries pertinents i compleixen la normativa vigent, s’exceptuen les
paradetes del mercat de Cala Rajada situades a la Plaça Castellet, en les quals
només es podrà vendre artesania. 

Article 12è.- Es podran instal·lar, en ambdós mercats, fins a un màxim de
noranta paradetes de venda.

Article 13è.- Les zones per a la instal·lació de paradetes tindran quatre
metres quadrats els d’un solar, vuit i mig els de dos i tretze i mig els de tres.

Serà discrecional per part de l’Ajuntament concedir llicència per a l’ocu-
pació de més d’un solar i dependrà de les peticions existents, del producte que
es vengui i de l’ocupació de la zona.

Article 14è.- Es concedirà llicència única i vàlida per a Capdepera i Cala
Rajada, essent obligatori per al titular l’assistència als dos mercats.

Article 15è.- La llicència caducarà després de tres faltes consecutives o sis
al llarg de l’any. Per a discernir la manca d’assistència es computaran tant les de
Capdepera com les de Cala Rajada.

Article 16è.- Queda prohibida la instal·lació d’altaveus a les paradetes.

Disposició addicional primera.- Durant les festes patronals del municipi
s’autoritzarà la instal·lació de paradetes  i aparells d’esplai als llocs que esta-
bleixi l’Ajuntament i amb les condicions que es fixin al concedir la correspo-
nent llicència. La concessió d’aquesta llicència serà discrecional per a
l’Ajuntament. Pel que fa als productes i altres circumstàncies es regiran per la
present Ordenança.

Disposició addicional segona.- L’Ajuntament es reserva deu solars per a
ser utilitzats amb caràcter temporal per a potenciar la producció local i la seva
venda, reglamentàriament s’establiran les condicions per a la seva explotació. 

Disposició final.- En allò que no es preveu en la present Ordenança serà
observat allò que disposa la normativa estatal i autonòmica.

Capdepera, 2 de març de 2006  El Batle  Sgt.: Joan Ferrer Flaquer

— o —

Ajuntament d'Inca
Num. 4225

ACORDS DEFINITIUS:

1r.- Acabat el termini d’exposició al públic de l’acord provisional de
modificació del tribut local següent:
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1)Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aparcament de vehicles de
tracció mecànica a les vies públiques municipals (O.R.A.) Resultant que contra
l’ordenança descrita no s’ha presentat cap tipus de reclamació, el referit acord,
que a continaució es publica íntegrament, queda elevat a defintiu de conformi-
tat amb l’article 17.3 del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març (Texte refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals).

Texte annex que es descriu en l’acord anterior:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D’APARCA-
MENT DE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA A LES VIES PUBLI-
QUES MUNICIPALS (O.R.A.)

CONCEPTE

ARTICLE PRIMER: De conformitat amb l’article 20 del R.D. Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el texte refòs de la Llei Reguladora de
Hisendes, s’estableix la taxa per aparcament de vehicles de tracció mecànica a
les vies públiques d’aquest Municipi, dintre les zones, horaris i condicions apro-
vades en l’ordenança general reguladora.

A efectes d’aquesta taxa s’entendrà per estacionament tota immobilització
d’un vehicle la duració de la qual excedeix de dos minuts, sempre que no esti-
gui motivada per imperatius de la circulació.

No estan subjectes a la taxa regulada en aquesta ordenança els següents
vehicles:

a) motocicletes, ciclomotors (de dues rodes, no els de tres o mes rodes) i
bicicletes.

b) vehicles ambulàncies que estiguin prestant serveis sanitaris.

c) vehicles que pertanyin a Cossos de Seguretat de l’Estat.

d) els vehicles contemplats a l’article quart de l’ordenança reguladora de
l’estacionament de vehicles a les vies urbanes d’Inca.

e) els vehicles registrats a nom de persones amb la qualificació de minus-
vàlids amb problemes de mobilitat.

OBLIGATS AL PAGAMENT

ARTICLE SEGON: Estan obligats al pagament d’aquesta taxa els con-
ductors que aparquin els vehicles corresponents.

QUANTIA

ARTICLE TERCER: 

LA QUANTIA DEL PREU PUBLIC SERA:

a) Tarifa residents:
1.) Els residents que s’acullin al règim previst als articles cinquè, paràgraf

b), sisè i setè de l’Ordenança municipal per a la regulació de l’estacionament de
vehicles a les vies urbanes de la ciutat d’Inca (BOIB núm. 115/2000), satisfan
anualment la quantia de 22,40 euros.

Les esmentades anualitats comencen el primer dia natural del mes de
gener i acaben el darrer dia del mes de desembre; la quantia fixada és  prorrate-
jable per semestres naturals.

2.) Els residents que no s’acullin a l’opció reflectida a l’apartat anterior,
satisfan per dia o fracció :0,64 euros

B) TARIFA GENERAL:

TEMPS ESTAC. DINS MATEIXA AREA PREU

Fins a 30 min 0,25 euros
35 min 0,30 euros
41 min 0,35 euros
47 min 0,40 euros
52 min 0,45 euros
58 min 0,50 euros
63 min 0,55 euros
67 min 0,60 euros
71 min 0,65 euros
74 min 0,70 euros
78 min 0,75 euros
82 min 0,80 euros
85 min 0,85 euros
90 min 0,90 euros

C) TARIFA ESPECIAL:

Per excés d’una hora o fracció damunt el temps màxim autoritzat o pagat
segons ticket (afecta sols als qui han possat un ticket que no cobreix el temps
realmente aparcat :4,20 euros no divisibles.

D) TARIFA TARGETES ESPECIALS PER A ÚS COMERCIAL O
INDUSTRIAL:

Per l’atorgament d’autorització de tipus comercial o industrial es satisfa-
rà anualment la quantia de 22,40 euros. Les esmentades anualitats comencen el
primer dia natural del mes de gener i acaben el darrer dia del mes de desembre;
la quantia fixada és prorratejable per semestres naturals.

OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

Article QUART:

L’obligació de pagament de la quota tributària resultant regulada en
aquesta ordenança s’origina en el moment en què s’aparqui en les vies públiques
incloses a les zones determinades per l’Ajuntament d’Inca.

El pagament s’efectuarà quan es reculli el corresponent distintiu o tiquet
en els aparells expenedors, habilitats a l’efecte.

Això no obstant, d’acord amb els supòsits contemplats a l’article tercer,
apartat a), paràgraf primer, la meritació neix amb la presentació de la sol×lici-
tud descrita als articles sisè i setè de l’Ordenança per a la regulació de l’esta-
cionament de vehicles (BOIB núm. 115/2000), i s’ingressa a la Recaptació
Municipal, considerant-se com a dipòsit previ fins que, en el seu cas, s’aprovi la
sol×licitud descrita. En cas de no aprovar-se, s’acordarà la devolució de la quan-
tia ingressada.

DISPOSICIO FINAL.

Aquesta ordenança fiscal, aprovada definitivament en sessió celebrada per
l’Ajuntament en Ple el dia trenta de desembre de 2005, entra en vigor el dia de
la seva publicació íntegra en el BOIB i romandrà en vigor fins a la seva modi-
ficació o derogació (Publicació anterior BOIB núm. 184 del 6/12/2005)

2n.- El referit acord de modificació i l’ordenança reguladora modificada
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i s’aplicarà a partir del termini que marca la Disposició Final de la referida
Ordenança Fiscal.

3r.- Contra el present acord definitu de modificació del tribut referit, els
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el
termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del present acord en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformi-
tat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de 1998, regula-
dora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Inca, 3 de març de 2006
El Batle,
Sgt. Pere Rotger Llabrés

——————————-

ACUERDOS DEFINITIVOS

Primero: Finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo provi-
sional de modificación del tributo local siguiente:

1) Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de aparcamiento de vehiculos de
tracción mecánica en las vías públicas municipales (ORA)

Resultando que contra la ordenanza descrita no se ha presentado ningún
tipo de reclamación, el referido acuerdo, que a continuación se publica íntegra-
mente, queda elevado a definitivo de conformidad con el artículo 17.3 del R.D.
Legislativo 2/2004, dee 5 de marzo Texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

ANEXO OBJETO DE LOS ACUERDOS ANTERIORES
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE APARCA-

MIENTO DE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN LAS VIAS
PÚBLICAS MUNICIPALES (ORA)

Primero: En cumplimiento con lo que disponen los artículos 15 al 19 del
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que se acuerde con carácter defi-
nitivo la ordenación de la tasa reguladora de la prestación del servicio de apar-
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camiento de vehículos de tracción mecánica, desestimando íntegramente el con-
tenido de la reclamación presentada por el grupo municipal del PSOE de con-
formidad con los términos descritos en el anexo a este acuerdo

CONCEPTO

ARTÍCULO PRIMERO: En conformidad con lo artículo 20 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, se establece la tasa por aparcamiento de
vehículos de tracción mecánica en las vías públicas de este Municipio, dentro
las zonas, horarios y condiciones aprobadas en lo ordenanza general regulado-
ra.

A efectos de esta tasa se entenderá por estacionamiento toda inmoviliza-
ción de un vehículo la duración de la cual excede de dos minutos, siempre y
cuando no esté motivada por imperativos de la circulación.

No están sujetos a la tasa regulada en esta ordenanza los siguientes vehí-
culos:

a) motocicletas, ciclomotores (de dos ruedas, no los de tres o mas ruedas)
y bicicletas.

b) vehículos ambulancias que estén prestando servicios sanitarios.
c) vehículos que pertenezcan a Cuerpos de Seguridad del Estado.
d) los vehículos contemplados en el artículo cuarto de la ordenanza regu-

ladora de lo estacionamiento de vehículos en las vías urbanas de Inca.
e) los vehículos registrados a nombre de personas con la calificación de

minusválidos con problemas de movilidad.

OBLIGADOS AL PAGO
ARTÍCULO SEGUNDO: Están obligados al pago de esta tasa los con-

ductores que aparquen los vehículos correspondientes.

CUANTÍA
ARTÍCULO TERCERO:
LA CUANTÍA DEL PRECIO PÚBLICO SERÁ:
a) Tarifa residentes:
1.) Los residentes que se acojan al régimen previsto en los artículos quin-

to, párrafo b), sexto y séptimo de la Ordenanza municipal para la regulación del
estacionamiento de vehículos en las vías urbanas de la ciudad de Inca (BOIB
núm. 115/2000), satisfacen anualmente la cuantía de 22,40 euros.

Las mencionadas anualidades empiezan el primero día natural del mes de
enero y acaban el último día del mes de diciembre; la cuantía fijada es prorrate-
able por semestres naturales.

2.) Los residentes que no se acojan a la opción reflejada en el apartado
anterior satisfacen por día o fracción :,64 euros

B) TARIFA GENERAL:

TIEMPO ESTAC. DENTRO MISMA ÁREA PRECIO
Hasta 30 min 0,25 euros
35 min 0,30 euros
41 min 0,35 euros
47 min 0,40 euros
52 min 0,45 euros
58 min 0,50 euros
63 min 0,55 euros
67 min 0,60 euros
71 min 0,65 euros
74 min 0,70 euros
78 min 0,75 euros
82 min 0,80 euros
85 min 0,85 euros
90 min 0,90 euros

C) TARIFA ESPECIAL:
Por exceso de una hora o fracción sobre el tiempo máximo autorizado o

pagado según ticket (afecta sólo quienes han puesto un ticket que no cubre el
tiempo realmente aparcado) :4,20 euros no divisibles.

D) TARIFA TARJETAS ESPECIALES PARA USO COMERCIAL O
INDUSTRIAL:

Para el otorgamiento de cada autorización para uso comercial o industrial
se satisfacerá anualmente la cuantía de 22,40 euros. Dichas anualidades empie-
zan el primer día natural del mes de enero y acaban el último día del mes de
diciembre; la cuantía fijada es prorrateable por sementres naturales.

OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo CUARTO:
La obligación de pago de la cuota tributaria resultante regulada en esta

ordenanza se origina en el momento en qué se aparque en las vías públicas
incluidas en las zonas determinadas por el Ayuntamiento de Inca.

El pago se efectuará cuando se recoja el correspondiente distintivo o tic-
ket en los aparatos expendedores, habilitados al efecto. Esto no obstante, de
acuerdo con los supuestos contemplados en el artículo tercero, apartado a),
párrafo primero, el devengo nace con la presentación de la solicitud descrita en
los  artículos sexto y séptimo de la Ordenanza para la regulación del estaciona-
miento de vehículos (BOIB núm. 115/2000), y se ingresa en la Recaudación
Municipal, considerándose como depósito previo hasta que, en su caso, se
apruebe la solicitud descrita. En caso de no aprobarse, se acordará la devolución
de la cuantía ingresada.

DISPOSICION FINAL
Esta ordenanza , aprobada definitivamente en sesión celebra por el

Ayuntamiento en Pleno el día  treinta de diciembre de 2005, y entra en vigor el
día de su publicación íntegra en el BOIB y, permanecerá en vigor hasta su modi-
ficación o derogación. 

(Publicación anterior: BOIB, núm. 184 del 6/12/2005)

Segundo.- El citado acuerdo de modificación y la ordenanza fiscal regu-
ladora modificada se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares y se aplicará a partir del término que marca la Disposición
Final  de la referida Ordenanza Fiscal.

Tercero.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación del cita-
do tributo, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Baleares, dentro del plazo de dos meses desde el día siguiente a la publica-
ción el 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, 3 de marzo de 2006.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Pere Rotger Llabrés

— o —

Ajuntament de Llucmajor
Num. 4128

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 30
de noviembre de 2005, acordó aprobar inicialmente y en el supuesto de que no
se produzcan alegaciones en el período de información pública también defini-
tivamente el Reglamento Municipal de Prestaciones Económicas de Servicios
Sociales y, publicado el Anuncio en el BOIB número 190 de 20 de diciembre de
2005, no se ha formulado ninguna reclamación contra el mencionado acuerdo,
durante el plazo de exposición por espacio de 30 días, por lo que el acuerdo de
aprobación es definitivo, de tal modo que el texto íntegro del mencionado regla-
mento, será el siguiente:

REGLAMENTO MUNICIPAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
DE SERVICIOS SOCIALES

1.- DEFINICIÓN
Artículo 1.- Las ayudas económicas no periódicas son una prestación eco-

nómica dirigida a familias o individuos que pasan momentáneamente por situa-
ciones de necesidad relacionadas con la falta de medios para su subsistencia.

Esta carencia podrá estar motivada por la falta de recursos propios o bien
producto de circunstancias excepcionales provocadas por situaciones de emer-
gencia. Las emergencias son situaciones que requieren una rápida respuesta ante
un estado de grave precariedad social, en el que la persona no es la responsable
directa.

Artículo 2.- Características de las ayudas no técnicas (económicas)
-Son ayudas finalistas, es decir, se aplican a la finalidad para la cual han

sido concedidas.
-Son ayudas no periódicas.
-Son complementarias del trabajo social. Actuarán siempre como comple-

mento de un trabajo más amplio que se desarrolla con los perceptores, dirigido
a conseguir un mayor nivel de autonomía personal y social.

-Son ayudas con consignación presupuestaria anual no permanente.

2.- TIPOS DE AYUDAS 
Artículo 3.- El Ayuntamiento de Llucmajor concederá a las personas que

cumplan los requisitos que se señalen ayudas económicas por los siguientes
apartados y conceptos:

1.- Mantenimiento
a.-Adquisición de productos básicos de alimentación y ropa.
b.- Adquisición de productos de higiene personal y del hogar.
c.- Gastos de luz, agua y gas.
d.- Mantenimiento de vivienda (instalaciones y reparaciones). 
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