
Ajuntament d'Estellencs
Num. 2089

De conformitat amb el que disposa l’article 5è del Reglament del Consell
General del Poder Judicial n’m. 3/95, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, s’anun-
cia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec del Jutge de Pau, Titular,
d’aquest municipi.

Les condicions de capacitat exigibles per optar a l’elecció d’aquests
càrrecs són les següents:

- Ser espanyol
- Ser major d’edad.
- No estar impedit física o psíquicament per a la funció judicial.
- No estar condemnat per delicte dolós en tant que no hagi obtingut la

rehabilitació.
- No estar processat o inculpat per delicte dolós, en quan no sigui absolt o

es dicti auto de sobreseïment.
- Trobar-se en ple exercici dels seus drets civils.
- Residir en aquest terme municipal.

Els interessats que reuneixin els esmentats requisits podrna presentar les
seves sol.licituds, dirigides a la Batlia, en el Registre General de l’Ajuntament
d’Estallencs, durante el termini de QUINCE DIES NATURALS, conptat a par-
tir del dia següent al de la publicación d’aquest anunci en el BOIB.

Juntament amb la sol.licitud, els candidats hauran d’adjuntar un ‘currícu-
lum vitae’ on consignaran els detalls més significatius del seu perfil personal,
acadèmic i professional.

Estellencs, 26 de gener de 2012.
El Batle, Bartomeu Jover Sanchez. (ilegible)

— o —

Ajuntament d'Inca
Num. 2091

Rectificació error material.
Publicat en el BOIB núm. 13 de 28/01/2012 l’anunci relatiu a l’aprovació

definitiva de l’ordenança reguladora dels preus públics reguladors dels serveis i
activitats desenvolupats a la Residència Geriàtrica Miquel Mir.

En el referit s’ha detectat error material en la transcripció de l’apartat que
diu:

‘3r.- Contra el present acord definitiu de modificació de les normes de
gestió dels preus públics per la prestació dels serveis de la piscina municipal
coberta (Piscines d’Inca), de conformitat amb l’article 52.1 de la llei 7/1985, de
dos d’abril, 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 conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol de 1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa’, 

quan el correcte és: 
‘3er.- Contra el present acord definitiu de modificació de l’ordenança

reguladora dels preus públics reguladors dels serveis i activitats desenvolupats
a la Residència Geriàtrica Miquel Mir, de conformitat amb l’article 52.1 de la
llei 7/1985, de dos d’abril, 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 conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol de 1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa’.

Inca, 31 de gener de 2012
El Batle, Rafel Torres Gomez

—————————————-

Rectificación de error material.
Publicado en el BOIB núm. 13 de 28/01/2012 el anuncio relativo a la

aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de los precios públicos regu-
ladores de los servicios y actividades desarrolladas en la Residencia Geriàtrica
Miquel Mir.

En el referido se ha detectado un error material en la transcripción en el
apartado que dice:

‘3º.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación de las normas
de gestión de los precios públicos para la prestación de los servicios de la pisci-
na municipal cubierta (Piscines d’Inca), de conformidad con el artículo 52.1 de
la Ley 7/1985, de dos de abril, los interesados podrán interponer recurso con-
tencioso administrativo ante la Sala del Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dentro del plazo de dos meses desde
el día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de les Illes Balears, 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’.

Cuando el correcto es:
‘3º.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación de la ordenan-

za reguladora de los precios públicos reguladores de los servicios y actividades
desarrolladas en la Residencia Geriátrica Miquel Mir, de conformidad con el
artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de dos de abril, los interesados podrán interpo-
ner recurso contencioso administrativo ante la Sala del Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dentro del plazo
de dos meses desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, 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 a, 31 de enero de 2012
El Alcalde, Rafel Torres Gomez

— o —

Num. 2095
Aprovat provisionalment per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia

27 de gener de 2012, per majoria absoluta, l’ acord relatiu a:

Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de sub-
ministrament d’aigua potable

Als efectes prevists en l’article 17 del R D Legislatiu 2/2004,de 5 de març
,que aprova el texte refós de la llei reguladora de les hisendes locals , s’exposa
al públic per trenta dies hàbils, als efectes de consulta i presentació de reclama-
cions o suggeriments per tots els possibles interessats.

L’expedient es troba en el departament de Gestió tributària de
l’Ajuntament.

Inca, a 27 de gener de 2012.
El Batle, Rafel Torres Gómez

————————————

Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión cele-
brada el día 27 de enero de 2012, por mayoría absoluta, el acuerdo relativo a:

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de
suministro de agua potable.

A los efectos previstos en el artículo 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
haciendas locales, se expone al público por treinta días hábiles, a los efectos de
consulta y presentación de reclamaciones o sugerencias por todos los posibles
interesados. El expediente se encuentra en el departamento de Gestión tributa-
ria del Ayuntamiento.

Inca, a 27 de enero de 2012
El Alcalde, Rafel Torres Gómez

l:\gestio_tributaria\ajuntament\ofiscals\2012\boib\edicte inicial of inca
27012012aigua.doc

— o —

Num. 2097
1r.- Acabat el termini d’exposició al públic de l’acord provisional de

l’Ajuntament Ple del 28/10/2011de modificació de l’Ordenança Reguladora
dels preus públics per a la realització d’activitats en l’Organisme Autònom
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Municipal d’Esports. Resultant que contra l’ordenança descrita no s’ha presen-
tat cap tipus de reclamació, el referit acord, que a continuació es publica ínte-
grament, queda elevat a defintiu de conformitat amb l’article 49 de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local i de conformitat amb l’article
102, d) de la Llei Municipal i Règim Local de les Illes Balears (Llei 20/2006 de
15 de desembre)

Texte annex que es descriu en l’acord anterior:

MODIFICACIÓ DE LES NORMES DE GESTIÓ DELS PREUS
PÚBLICS PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE L’OA IMAF DE L’A-
JUNTAMENT D ‘INCA (d’ara endavant OA IMAF)

Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament

1. De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article
41 ambdós del R.D.legislatiu2/2004,de 5 de març, text refós de la llei regulado-
ra de les hisendes locals , l’Ajuntament d’Inca continua exigint el preu públic
per a la realització d’activitats de l’Institut Municipal d’Activitat Física de
l’Ajuntament d’Inca, que es regularà mitjançant la present ordenança.

2. Objecte. Constitueix l’objecte d’aquest preu públic l’assistència i rea-
lització de les activitats que posteriorment es relacionen. 

Article 2n. Subjecte passiu

1. Estan obligats al pagament del preu públic, regulats en aquesta orde-
nança, els qui es beneficiïn per la realització de les activitats esportives i els ser-
veis prestats per l’OA IMAF

2. També restaran obligats al pagament les persones físiques o jurídiques
que sol·licitin per a elles o per a terceres persones qualsevol dels serveis, pres-
tacions o activitats assenyalats a l’article 3er. d’aquesta ordenança. 

Article 3r. Tarifes

Les tarifes a aplicar seran les següent:

Realització d’activitats durant la temporada esportiva d’hivern (d’octubre
de l’any en curs a maig de l’any següent):

Inscripció (d’octubre a octubre). Inclou assegurança d’accidents 20 €
Assegurança d’accidents esportius 5 €

Durada Tarifa mensual
Activitats de 60’/setmana 6 €
Activitats de 120’/setmana 12 €
Activitats de 180’/setmana 18 €
Activitats de 240’/setmana 20 €

Tarifes específicament de Tennis:
Durada Tarifa mensual

Activitat de 60’/setmana 18 €
Activitat de 120’/setmana 30 €

Realització d’activitats durant les Vacances de Nadal programa ‘Nadal Esportiu’:

Activitat Tarifa
Nadal Esportiu nous usuaris 7,00 €/dia
Nadal esportiu usuaris matriculats IMAF (s’entén matriculats a les 
Escoles Esportives Municipals) 3,00 €/dia
Assegurança d’accidents esportius 5 €

Realització d’activitats durant les vacances de Pasqua, programa ‘Pasqua Esportiva’:

Activitat Tarifa
Pasqua Esportiva nous usuaris 7 €/dia
Pasqua Esportiva usuaris matriculats IMAF (s’entén matriculats a 
les Escoles Esportives Municipals) 3,00 €/dia
Assegurança d’accidents esportius 5 €

Realització d’activitats esportives durant les vacances d’Estiu, programa ‘Esportiueig’:

Activitat Tarifa
Esportiueig 35 €/setmana
Assegurança d’accidents esportius 5 €

Article 4t. Increments, reduccions de quotes i exempció de pagament

A.- Increments:

Increment d’un 30% als usuaris sol·licitants no empadronats a Inca
(només aplicable als preus mensuals de cada activitat)

B.- Reduccions de quotes i exempcions (aplicables només a la tarifa men-
sual):

Nota comú: totes les reduccions i/o bonificacions (punt 2 i 3 de l’article
3r apartat B) només seran aplicables a usuaris residents (empadronats) en el
municipi.

1. Famílies nombroses:

Les famílies nombroses acreditades gaudiran dels següents coeficients
reductors:

- De categoria general demostrable: 25% de reducció
- De Categoria especial demostrable: 50 % de reducció

2. Les reduccions de quotes i l’exempció de pagament per causes econò-
miques dels sol·licitants, remesos pels serveis socials municipals, s’aplicaran
d’acord amb el Reglament de prestacions no tècniques de serveis socials vigent,
amb l’informe previ dels Serveis Socials.

L’import bonificat resultant serà assumit, en aquest cas, pel Departament
de Serveis Socials Municipals.

3. Coeficients reductors especials: (destinats a empadronats i només apli-
cable als preus mensuals/setmanals de cada activitat)

- 10% de reducció a partir de 2 membres d’una mateixa unitat familiar
- 10% de reducció a partir de la inscripció a 2 activitats diferents

4. Persona amb minusvalidesa reconescuda:
- 50%de reducció als sol·licitants amb la condició de minusvàlids, que a

més compleixin els següents requisits:

La sol·licitud es formularà a l’IMAF, que serà l’órgan encarregat de resol-
dre, mitjançant informe del departament de serveis socials municipal, d’acord
amb els barems establerts. Aquesta sol·licitud anirà acompanyada d’un informe
mèdic que acrediti la conveniència de realitzar l’activitat escollida en relació
amb la incapacitat declarada. A més, es comprovarà que els rendiments de la
persona que sol·licita l’activitat i la resta de persones que formen part de la seva
unitat familiar no superen el Salari Mínim Interprofessional (SMI), segons el
següent barem:

A) no superar els rendiments establerts a continuació:

Que la renda total percebuda pels membres de la unitat familiar, segons
els criteris de la llei reguladora de la renda de persones físiques, no superen el
salari mínim interprofessional (smi), segons el següent barem:

Unitats familiars de 1 membre, sense superar una vegada l’SMI.
Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 l’SMI.
Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l’SMI.
Per cada membre més s’aplica un índex de + 0,5…

B) aportar un informe mèdic que acrediti la conveniència de realitzar l’ac-
tivitat escollida en relació amb la incapacitat declarada. 

Per acord del departament de serveis socials municipal, es podrà determi-
nar un percentatge variable de reducció, una vegada estudiat l’informe precep-
tiu, quan el sol·licitant acrediti que els seus rendiments no superen l’SMI en
relació amb el barem establert anteriorment.

L’import bonificat resultant serà assumit, en aquest cas, per l’OA IMAF.

5. En aquells casos en què la corporació municipal formuli la petició, es
resoldrà particularment pel president del Consell d’Administració de l’OA
IMAF i en els seu cas pel vicepresident.

Nota comú aplicable a totes les reduccions vigents en les diferents orde-
nances fiscals reguladores de les taxes o normes de gestió reguladores dels preus
públics en relació al concepte d’unitat familiar:

En relació a l’aplicació de les reduccions vigents en el sistema tributari
municipal s’entén per unitat familiar el conjunt de les persones que conviuen en
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un mateix immoble, estiguin o no incloses en el mateix llibre de família, tot amb
referència al primer dia natural de cada exercici.

Les referides dades s’acreditaran amb el certificat de convivència munici-
pal. La referida acreditació no produirà efectes si s’observa que en l’històric de
persones que conviuen en el domicili d’empadronament objecte de la reducció
consta la baixa de qualsevol persona en el quart trimestre de l’exercici i l’alta de
la mateixa persona a partir del segon dia natural de l’exercici.

Article 5è. Cobrament i devolucions.

1. La recaptació de les tarifes la realitzarà l’IMAF, mitjançant domicilia-
ció de rebuts, ingrés directe al compte corrent de l’Organisme Autònom IMAF
o bé pagament directe en metàl·lic. 

2. Les remeses bancàries (càrrecs de rebuts) s’ordenaran dins dels cinc
primers dies de cada mes. La quota d’inscripció, que és de 20 €/usuari, i la men-
sualitat d’octubre es realitzaran per ingres directe al compte corrent de
l’Organisme Autònom IMAF. 

3. Les quotes que per qualsevol causa no s’hagin ingressat s’han d’exigir
per la via de constrenyiment en la forma prescrita pel Reglament general de
recaptació i per les normes que el complementin o el substitueixin.

4. La renúncia a la prestació del servei (baixes) es formalitzarà per escrit,
segons el model annex. Les renúncies (baixes) hauran de ser notificades i regis-
trades a l’OA IMAF abans de l’últim dia de cada mes.

5. Si per motius aliens a l’OA IMAF l’usuari inscrit es volgués donar de
baixa, no tendrà dret a la devolució de la tarifa abonada, llevat que la renúncia
a la prestació del servei (baixa) hagi estat notificada abans de l’inici de l’activi-
tat.

6. Les devolucions es tramitaran de la forma habitual, amb la sol·licitud
prèvia de la persona interessada.

7. L’OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant els convenis de
col·laboració aprovats amb els clubs esportius locals, podrà estipular que la per-
sona que presti el servei (en aquest cas el club esportiu) procedeixi al cobrament
dels preus públics establerts a l’article 3r.

Article 6è. Infraccions i sancions tributàries

1. En matèria d’infraccions i la seva corresponent sanció, cal tenir en
compte el que disposa la legislació sobre règim local i disposicions comple-
mentàries o supletòries.

2. La imposició de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el
cobrament de les quotes defraudades no prescrites.

Disposició final:

La present modificació d’aquesta ordenança, aprovada per acord de
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 28/10/2011 entrarà en vigor el dia de la
seva publicació íntegra en el butlletí oficial de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (B.O.I.B.), i hagi transcorregut el termini que senyala l’article 113
de la Llei municipal i Règim Local de les Illes Balears (Llei 20/2006 de 15 de
desembre). El seu període de vigència s’ha de mantenir fins que s’ esdevingui la
seva modificació o la seva derogació expressa. 

Disposició derogatòria

Amb l’entrada en vigor de la present ordenança quedarà derogada l’orde-
nança reguladora dels preus públics per a la realització d’activitats de l’OA
IMAF (BOIB núm.17/2010, aprovada per acord plenari del 31/7/2009

2n.- El referit acord de modificació i les normes reguladores referides es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i s’aplicaran a partir del termini que marca la disposició final de les normes de
gestió esmentades.

3r.- Contra el present acord definitiu de modificació de les normes de ges-
tió dels preus públics per la realització d’activitats de l’OA IMAF de
l’Ajuntament d’Inca, de conformitat amb l’article 52.1 de la llei 7/1985, de dos
d’abril, 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 conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol de 1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Inca, 24 de gener de 2012.
El Batle, Rafel Torres Gómez

—————————————-

ACUERDOS DEFINITIVOS:

1º. Finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo provisional
del Ayuntamiento Pleno 28/10/2011 modificación de la Ordenanza Reguladora
de los precios públicos para la realización de actividades en el Organismo
Autónomo Municiapl de Deportes. REsultando que contra las normas descritas
no se han presentado reclamación alguna , dicho acuerdo queda elevado a defi-
nitivo de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, reguladora de les
bases de régimen local y de conformidad con el artículo 102, d) de la Ley
Municipal y Régimen Local de les Illes Balears (Ley 20/2006, de 15 de diciem-
bre), según los términos que a continuación se transcriben.

Texto anejo que se describe en el acuerdo anterior:

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DE LOS PRE-
CIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO IMAF DEL AYUNTAMIENTO D’INCA (de
ahora en adelante OA IMAF)

Artículo 1º. Naturaleza, objeto y fundamento

1. De conformidad con lo que prevé el artículo 127 en relación con el artí-
culo 41 ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de
Inca continua exigiendo el precio público por la realización de actividades del
Institut Municipal d’Activitat Física del Ayuntamiento de Inca, que se regulará
mediante la presente Ordenanza.

2. Objeto. Constituye el objeto de este precio público la asistencia y rea-
lización de las actividades que posteriormente se relacionan. 

Artículo 2º. Sujeto pasivo

1. Estan obligados al pago del precio público, regulados en esta
Ordenanza, los que se beneficien por la realización de las actividades deporti-
vas y los servicios prestados por el Organismo Autónomo del Instituto
Municipal de Actividad Física del Ayuntamiento de Inca (Imaf Inca).

2. También estarán obligados al pago las personas físicas o jurídicas que
soliciten para ellas o para terceras personas cualquiera de los servicios, presta-
ciones o actividades señaladas en el artículo 3º de esta Ordenanza. 

Artículo 3º. Tarifas

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Realización de actividades durante la temporada deportiva de invierno
(octubre a mayo):

Inscripción (de octubre a octubre). Incluida el seguro de accidentes 20 €
Seguro de accidentes deportivos 5 €

Duración Tarifa mensual
Actividades de 60’/semana 6 €
Actividades de 120’/semana 12 €
Actividades de 180’/semana 18 €
Actividades de 240’/semana 20 €

Tarifas específicamente de Tenis:
Duración Tarifa mensual

Actividad de 60’/semana 18 €
Actividad de 120’/semana 30 €

Realización de actividades durante las Vacaciones de Navidad:

Actividad Tarifa
‘Nadal Esportiu’ nuevos usuarios 7 €/día
‘Nadal Esportiu’ usuarios matriculados IMAF (se entiende
matriculados a las Escuelas Deportivas Municipales) 3 €/día
Seguro de accidentes deportivos 5 €

Realización de actividades durante las Vacaciones de Pascua:
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Actividad Tarifa
‘Pasqua Esportiva’ nuevos usuarios 7 €/día
‘Pasqua Esportiva’ usuarios matriculados IMAF (se entiende
matriculados a las Escuelas Deportivas Municipales) 3 €/día
Seguro de accidentes deportivos 5 €

Realización de actividades deportivas durante las Vacaciones de Verano ‘Esportiueig’ :

Actividad Tarifa
‘Esportiueig’ 35 €/semana
Seguro de accidentes deportivos 5 €

Artículo 4º Incrementos, reducciones de cuotas i exención de pago

A.- Incrementos:

Incremento de un 30% a los usuarios solicitantes no empadronados en
Inca (sólo aplicable a los precios mensuales de cada actividad).

B.- Reducciones de cuotas i exenciones (aplicables a la tarifa mensual):

Nota común: Todas las reducciones y/o bonificaciones (punto 2 y 3 del
artículo 3º apartado B) sólo serán aplicables a los usuarios residentes (empa-
dronados) en el municipio.

1. Familias numerosas:

Las familias numerosas disfrutarán de los siguientes coeficientes reducto-
res:

1. De categoría general demostrable: 25% de reducción
2. De categoría especial demostrable: 50 % de reducción

2. Las reducciones de cuotas y la exención de pago por causas económi-
cas de los solicitantes, remitidos por los servicios sociales municipales, se apli-
carán de acuerdo con el Reglamento de Prestaciones no técnicas de Servicios
Sociales vigente, con informe previo de los Servicios Sociales.

El importe bonificado resultante será asumido, en este caso, por el
Departamento de Servicios Sociales Municipal.

3. Coeficientes reductores especiales: (destinados a empadronados y sólo
aplicable a los precios mensuales/semanales de cada actividad)

1. 10% de reducción a partir de 2 miembros inscritos de una misma uni-
dad familiar

2. 10% de reducción a partir de la inscripción a 2 actividades diferentes

4. Persona con minusvalía reconocida:
- 50% de reducción a los solicitantes con la condición de minusválido, que

además cumplan los siguientes requisitos:

La solicitud se formulará en el IMAF, que será el órgano encargado de
resolver, mediante informe del Departamento de Servicios Sociales Municipal,
de acord con los baremos establecidos. Esta solicitud irá acompañada de un
informe médico que acredite la conveniencia de realizar la actividad escogida en
relación con la incapacidad declarada. Además, se comprobará que los rendi-
mientos de la persona que solicita la actividad y el resto de personas que forman
parte de su unidad familiar no superan el Salario Mínimo Interprofesional
(SMI), según el siguiente baremo:

A) no superar los rendimientos establecidos a continuación:

Que la renta total percibida por los miembros de la unidad familiar, según
los criterios de la ley reguladora de la renta de personas físicas, no superen el
salario mínimo interporfesional (smi), según el siguiente baremos:

Unidades familiares de 1 miembro, sin superar una vez el SMI.
Unidades familiares de 2 miembros, sin superar 1,25 veces el SMI.
Unidades familiares de 3 miembros, sin superar 1,5 veces el SMI.
Unidades familiares de 4 miembros, sin superar 2 veces el SMI.
Unidades familiares de 5 miembros, sin superar 2,5 veces el SMI.
Unidades familiares de 6 miembros, sin superar 3 veces el SMI.
Por cada miembro más se aplica un índice de + 0,5…

B) aportar un informe médico que acredite la conveniencia de realizar la
actividad escogida en relación con la incapacidad declarada.

Por acuerdo del departamento de servicios sociales municipal, se podrá
determinar un porcentage variable de reducción, una vez estudiado el informe
preceptivo, cuando el solicitante acredite que sus rendimientos no superen el
SMI en relación con el baremo establecido anteriormente.

El importe bonificado resultante será asumido, en este caso, por el OA
IMAF.

5. En aquellos casos en que la Corporación Municipal formule la petición,
se resolverá particularmente por el Presidente del Consejo de Administració del
OA IMAF y en su caso por el Vicepresidente.

Nota común aplicable a todas las reducciones vigentes en las diferentes
ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas o normas de gestión reguladoras de
los precios públicos en relación al concepto de unidad familiar:

En relación a la aplicación de las reducciones vigentes en el sistema tri-
butario municipal se entiende por unidad familiar el conjunto de personas que
conviven en un mismo inmueble, estando o no incluidos en el mismo libro de
familia, todo con referencia al primer día natural de cada ejercicio.

Los correspondientes datos se acreditaran con el certificado de conviven-
cia municipal. La referida acreditación no producirá efectos si se observa que en
el histórico de personas que conviven en el domicilio de empadronamiento obje-
to de la reducción consta la baja de cualquier persona en el cuarto trimestre del
ejercicio y el alta de la misma persona a partir del segundo día natural del ejer-
cicio posterior.

Artículo 5º. Cobro y devoluciones.

1. La recaudación de las tarifas la realizará en el IMAF, mediante domici-
liación de recibos, ingreso directo a la cuenta corriente del Organisme
Autònomo IMAF o bien pago directo en metálico. 

2. Les remesas bancarias (cargos de recibos) se ordenarán dentro de los
cinco primeros días de cada mes. La inscripción, que será de 20€/usuario, y la
mensualidad de octubre se realizarán por ingreso directo en la cuenta del
Organismo Autónomo IMAF.

3. Las cuotas que por algún motivo no se hubiesen ingresado, se tendrán
que exigir por la vía de apremio en la forma prescrita por el Reglamento General
de Recaudación y por las normas que lo complementen o lo sustituyan.

4. La renuncia a la prestación del servicio (bajas) se formalizará por escri-
to, según el modelo establecido en el anexo. Las renuncias (bajas) tendrán que
ser notificadas y registradas en el Organisme Autònom IIMAF antes del último
día de cada mes.

5. Si por motivos ajenos al Organisme Autònom IMAF, el usuario inscri-
to se quisiera dar de baja, no tendrá derecho a la devolución de la tarifa abona-
da, salvo que la renuncia a la prestación del servicio (baja) haya sido notificada
antes del inicio de la actividad.

6. Las devoluciones se tramitarán de la forma habitual, previa solicitud de
la persona interesada. 

7. El OA IMAF del Ajuntament d’Inca, mediante los convenios de cola-
boración aprobados con los clubs deportivos locales, podrá estipular que la per-
sona que preste el servicio (en este caso el club deportivo) proceda al cobro de
los precios públicos establecidos en el artículo 3º.

Artículo 6º. Infracciones y sanciones tributarias

1. En materia de infracciones y su corresponendiente sanción, se tendrá
que tener en cuenta lo dispuesto en la legislación sobre régimen local y disposi-
ciones complementarias o supletorias.

2. La imposición de sanciones no impide, en ningún caso, la liquidación
y el cobro de las cuotas defraudadas no prescritas.

Disposició final:

La presente modificación de esta ordenanza, aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28/10/2011 entrará en vigor el día de
la su publicación íntegra en el boletín oficial de la comunidad autónoma de les
Illes Balears (B.O.I.B.), y haya transcurrido el plazo que señala el artículo 113
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de la Ley municipal y Régimen Local de les Illes Balears (Ley 20/2006 de 15
de diciembre). Su período de vigencia se deberá mantener hasta que se modifi-
que o se deregue expresamente. 

Disposició derogatòria

Con la entrada en vigor de la presente ordenanza quedará derogada la
ordenanza reguladora de los precios públicos para la realización de actividades
de la OA IMAF (BOIB núm. 17/2010, aprobada por acuerdo plenario de
31/07/2009)

2º.- El citado acuerdo de modificación de las normas de gestión del pre-
cio público arriba indicado, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y se aplicará a partir del plazo que establece la
Disposición Final de dicha Ordenanza.

3º.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación de las normas
de gestión referidas, los interesados podrán interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justícia de Baleares, dentro del plazo de dos meses desde el día
siguiente a la publicación del 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 a 24 de enero de 2012
El Alcalde, Rafel Torres Gómez

l:\gestio_tributaria\ajuntament\ofiscals\2012\imaf\boib 2012 activitats
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Ajuntament de Llubí
Num. 1931

L’Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 19 de desembre de 2011, va
acordar l’aprovació inicial l’Ordenança fiscal de la taxa per ocupació de les vies
públiques.   Publicat anunci sobre dita aprovació al BOIB núm. 194 de data 29
de desembre de 2011 i havent transcorregut un mes sense presentació de recla-
macions ni al·legacions, dita Ordenança és definitiva, quedant el text íntegre de
la següent manera:

‘Ordenança Fiscal Reguladora del Sistema Especial de Pagament de
Determinats Tributs Municipals

Article 1. Fonament i naturalesa
Aquest Ajuntament en ús de la potestat reglamentaria que  li atribueix l’ar-

ticle 106 de la L1ei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Regim Local,
i de conformitat amb el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, esta-
bleix l’Ordenança reguladora del sistema especial de pagament. 

Article 2. Objecte
Amb l’objectiu de facilitar el compliment de l’obligació tributaria, s’esta-

bleix un sistema especial de pagament de les quotes per rebut, que permetrà el
fraccionament del deute en els termes prevists en aquesta ordenança. 

Article 3. Tributs subjecte a especialment pagament
El sistema especial de pagament és d’aplicació als contribuents o altres

obligats tributaris que  sol·licitin l’aplicació al conjunt dels seus rebuts corres-
ponents a algun o alguns dels 

següents tributs: 
a) Impost sobre Béns Immobles. 
b) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
c) Taxa per la prestació dels serveis relatius a la recollida i tractament  de

residus.
Article 4. Requisits d’acolliment al sistema especial de pagament
Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir al

sistema especial de pagament són: 
a) Formular l’oportuna sol·licitud, abans del 10 de febrer de l ‘any de que

es tracti. 
b) No mantenir cap tipus de deutes en període executiu. 
c) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària. 
Article 5. Modalitats de pagament fraccionat
El pagament de l’import total anual del tribut s’efectuarà en qualsevol de

les següents modalitats: 
1) Modalitat de vuit mensualitats i regularització al mes de novembre.

En vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resul-
tat de dividir per nou l’import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al
sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quan-
titat resultant de deduir, a l’import dels rebuts del Padró a nom del sol·licitant,
les quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert
i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució. 

2) Modalitat de pagament en tres trimestres i regularització al mes de
novembre.

En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre) la quantitat equiva-
lent al resultat de dividir per quatre l’ import del conjunt de rebuts dels tributs
liquidats al sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el mes de novem-
bre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts del Padró a nom del
sol·licitant, les quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant
estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.

Article 6. Pròrroga de l’acolliment al sistema especial de pagament
L’acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàtica-

ment per a l’exercici següent sempre que l’interessat no en manifesti la seva
renúncia expressa i no tingui deutes  pendents de pagament en període executiu. 

Article 7. Impagaments
Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sis-

tema especial de pagament, aquest restarà sense cap efecte, quedant els paga-
ments ja efectuats com a ingressos a compte dels rebuts del Padrons correspo-
nents. 

Article 8. Inalteració de terminis per a la presentació de recursos i de la
gestió tributària

El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per
exercir els recursos ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributaria, que es con-
tinuarà  regint per la seva normativa específica. 

El que es fa públic per a general coneixement i en compliment de l’acor-
dat.

Llubí,  30 de gener  de 2012.
El Batlle, Joan Ramis Perelló.

— o —

Ajuntament de Marratxí
Num. 2162

Com a conseqüència dels expedients tramitats en el Departament de
Tributació i atès que no és possible fer la notificació administrativa de la reso-
lució a les persones interessades per causes no imputables a l’Administració, i
desprès d’haver intentat realitzar les següents notificacions:

- A la sra. Ana Coll Isern, c/ Romaguera, núm. 7-bxs-B - Marratxi (2 vega-
des). Exp. 1065/11.

-A la sra. Mª Estrella Martínez Palmer,  c/ Guillem Mesquida, 11 -
Marratxi (2 vegades). Exp. 663/11.

-A l’entitat ‘BOT CONCEPT SL’, c/Sementer, 2-DR-BXS-2, i c/
Verònica, 6- Marratxi (3 vegades). Exp. 1064/11.

-A l’entitat ‘BONETA 2011 SL’, c/Sta. Margarita, 51- Can Picafort (2
vegades). Exp.674/11.

- A la sra. Susana E. Palacios Helgren, c/Guillem Sagrera-Esc., 15 -
Marratxi (2 vegades). Exp. 1067/11.

- Al sr. Jaroslav Novak, c/ Barbara de Veri, 22-bxs - Marratxi (2 vegades).
Exp. 1120/11.

I, d’acord amb el que disposa l’article 59-4 de la llei 30/92 sobre Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment  Administratiu
Comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, pel present edicte es noti-
fiquen els següents Decrets de l’Alcaldia , que diuen el següent:

‘  SECCIÓ:A.E.F.
NEGOCIAT:Tributació / Aigües
REF.: AFS

De conformitat amb allò que es disposa a l’article 192.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, us comu-
nico que el Batle, en data 20  i 21 d’octubre de 2011, ha dictat la següent
Resolució:

‘NEGOCIAT: TRIBUTACIÓ

ASSUMPTE: TRAMIT D’AUDIÈNCIA PREVI A L’INICI DE L’EXPE-
DIENT DE MESURA CAUTELAR DE TALL DEL SUBMINISTRAMENT
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