
1. INICIAR EXPEDIENT, per a la regularització de la inscripció patronal,
en base a l’informació municipal, el qual consta en el respectiu expedient, de
la(es) persona(es) abans indicades:

2. NOTIFICAR LA PRESENT PROVIDÈNCIA AL(S)
INTERESSAT(S), posant-li(os) de manifest l’expedient, a l’objecte que per
aquest i en el termini de 15 dies i en compliment d’allò disposat en els articles
35.e, 79.1 i 84 de la vigent Llei 30/92, de 26 de novembre, pugui al·legar i pre-
sentar els documents i justificacions que consideri pertinents per acreditar que
la seva residència habitual és aquesta que figura com a domicili en el Padró
Municipal d’Habitants, significant-li que, en cas de no fer-ho, s’impulsarà d’o-
fici el procediment per a que la seva inscripció padronal coincideixi amb el
domicili de la seva residència habitual i que aquest procediment podria, si en fos
el cas, resoldre’s en el sentit de causar baixa padronal en el vigent Padró
Municipal d’Habitants i en el Cens Electoral. 

Esporles, 3 de febrer de 2012
La Secretària, Mª Dolores Sureda Trujillo

— o —

Ajuntament de Felanitx
Num. 3424

La Junta de Govern Local de dia 10 de març de 2011, va adoptar, entre
altres, el següent acord:

‘Acte seguit es veu l’estudi de detall d’una illeta de la façana marítima de
Sa Capella, entre els carrers de la Mar i Algar, promogut pels Srs. Margalida i
Miquel Garcías Estelrich. Vist els informes tècnic i jurídic, i en compliment de
l’art. 22.2.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, el Decret de la Batlia 1087-2008 i articles concordants del Reglament de
Planejament Urbanístic, la Junta de Govern acorda per unanimitat:

Primer. Aprovar inicialment l’estudi de detall d’una illeta de la façana
marítima de Sa Capella, entre els carrers de la Mar i Algar.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de
quinze (15) dies, mitjançant la inserció d’un anunci en el BOIB i a un dels dia-
ris provincials de major difusió, per tal que els afectats el puguin examinar al
Negociat d’Obres d’aquest Ajuntament i presentar les al·legacions que estimin
pertinents dins l’esmentat termini i mitjançant escrit.

Tercer. Notificar als propietaris afectats per l’Estudi de Detall perquè
manifestin el que considerin escaient.’

Per la qual cosa se sotmet a informació pública per termini de 15 dies,
comptats a partir del dia següent al de la inserció d’aquest anunci al BOIB,
durant el qual podrà ser consultat en el Negociat d’obres i urbanisme d’aquest
Ajuntament, per què les persones interessades puguin examinar el seu contingut
i presentar les al·legacions que estimin convenients.

Felanitx, 15 de febrer de 2012
EL BATLE, GABRIEL TAULER RIERA

— o —

Ajuntament d'Inca
Num. 3446

ACORDS DEFINITIUS
1er. En relació a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fis-

cal reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància d’establiments i
altres de competència municipal motivats per activitats que exigeixin la presta-
ció de serveis especials aprovada inicialment per acord de l’Ajuntament Ple en
sessió celebrada el 28 d’octubre de 2011, resultant que no s’ha presentat cap
al·legació ni reclamació, l’acord resta elevat a definitiu i resulta el text definitiu
que a continuació es publica íntegrament de conformitat 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).

Text annex que es descriu en l’acord anterior:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS
ESPECIALS DE VIGILÀNCIA D’ESTABLIMENTS I ALTRES DE

COMPETÈNCIA MUNICIPAL MOTIVATS PER ACTIVITATS QUE EXI-
GEIXIN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS

Fonament i naturalesa

ARTICLE 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la

Constitució i pels articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquest Ajuntament estableix la Taxa per serveis especials de vigilància d’esta-
bliments i altres de competència municipal motivats per activitats que exigeixin
la prestació de serveis especials, que es regirà per la present Ordenança fiscal,
les normes de la qual s’ajusten al que estableix l’article 57 de l’esmentat Text
Refós.

Fet imposable

ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis

següents:
a. De vigilància especial dels establiments que ho sol·licitin.
b. De competència municipal que especialment i amb caràcter excepcio-

nal o accidental siguin motivats per la celebració d’espectacles públics, grans
transports, pas de caravanes i qualssevol altres activitats que exigeixin la pres-
tació dels dits serveis especials, hagin estat o no sol·licitats, quan aquests serveis
beneficiïn especialment persones o entitats determinades o, encara que no les
beneficiïn, les afectin de manera particular, sempre que, en aquest darrer cas,
l’activitat municipal hagi estat motivada per aquestes persones o entitats, direc-
ta o indirectament.

2. No estan subjectes a la Taxa els serveis de vigilància establerts per
l’Ajuntament amb caràcter general ni els serveis especials motivats per activi-
tats religioses, culturals, benèfiques, polítiques, sindicals, festes de barriada i
activitats esportives de caràcter aficionat, sense que sigui d’aplicació aquesta
exempció a les activitats organitzades per empreses, entitats o persones priva-
des, quan de les seves actuacions es deduesqui que intervé un interès privat
lucratiu prioritari al merament cultural esportiu etc, que ha de presidir.

Subjecte passiu

ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les

entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que han
sol·licitat o provocat la prestació dels serveis regulats en el fet imposable defi-
nit a l’article anterior.

Responsables

ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42
de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei gene-
ral tributària.

Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes contingudes a

l’annex d’aquesta Ordenança, segons el nombre d’efectius, tant personals com
materials, que s’emprin en la prestació del servei i el temps que s’hi hagi inver-
tit.

No es computaran amb càrrec al servei especial de vigilància, els efectius
que correspondrien al servei ordinari, quan tots dos siguin coincidents.

Exempcions i bonificacions

ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la Taxa.

Meritació

ARTICLE 7
Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la
taxa es meritarà en el moment de sol×licitar la prestació del servei o l’activitat,
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que no es realitzarà ni es tramitarà si no s’ha efectuat el pagament corresponent.

Declaració i ingrés

ARTICLE 8
El procediment d’ingrés serà, tal com preveu l’article 27 del Text Refós

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el d’autoliquidació. Per als serveis sol·licitats a
instància de part, els subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en el
moment de presentar la sol×licitud.

Les sol·licituds, presentades davant la Policia Local mitjançant impresos
amb aquest efecte, compliran els següents requisits:

a. Reserva d’espai (originat per mudances, noces, descàrrega de mercade-
ries, mobiliari o altres): es presentaran amb una antelació mínima de 48 hores.

b. Regulació de trànsit (motivat per síquies, asfaltatge, trasllat de vehicles
pesants): es presentaran amb una antelació mínima de 48 hores.

c. Urgències: serà suficient la telefonada al comandament encarregat del
servei.

Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat administrati-
va o el servei públic no es presti, procedirà la devolució de l’import correspo-
nent.

Infraccions i sancions

ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així

com a les sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que dis-
posa l’Ordenança fiscal general i els articles 178 i següents de la Llei general
tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.

Disposició final

La present Ordenança va ser aprovada definitivament per l’Ajuntament en
Ple en sessió 28 d’octubre de 2011, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2012.

ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2012

Euros
1.1.Per policia hora extra 30,20 €
1.2.Per policia hora extra especial (nocturna o festiva) 34,50 €
2.1. Policia motorista per hora extra 31,10 €
2.2. Policia motorista hora extra especial (nocturna o festiva) 35,40 €
3.1. Cotxe patrulla hora extra 62,10 €
3.2. Cotxe patrulla hora extra especial (nocturna o festiva) 70,80 €
4.1. Servei diurn grua per servei urbà o fracció, per desplaçament 27,28 €
4.2. Servei festiu urbà de grua per desplaçament 38,20 €
5. Per material senyalització sense transport per dia 2 €/per unitat desenyalització
6. Transport materials per hora o fracció .. 61,80 €

Si la prestació del servei requereix la presència d’un comandament inter-
mig les tarifes s’incrementaran per cada hora de comandament en les següents
quanties: 

Euros
Oficial extra 2,81 €
Oficial extra especial 3,21 €
Sargent extra 17,10 €
Sargent extra especial 19,57 €
Cap Major extra 26,00 €
Cap major extra especial 29,73 €

- Les quotes que resultin de l’aplicació de la tarifa anterior, s’incrementa-
ran d’un 35% quan els serveis que les motiven tinguin lloc entre les 22 i les 6
hores.

- El temps de prestació efectiva del servei es computarà prenent com a ele-
ment inicial el de sortida dels efectius dels seus quarters o parcs, i com final el
d’entrada als mateixos llocs, una vegada conclòs el servei.

2on. El referit acord de modificació i l’ordenança fiscal reguladora 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.

3er. Contra el present acord definitiu d’imposició i ordenació 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 del dia següent a la publicació del pre-

sent acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol de
1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Inca a 20 de febrer de 2012 
La Batlessa en funcions, Rosa Maria Tarragó Llobera 

__________________________

ACUERDOS DEFINITIVOS
1º. En relación a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza

fiscal reguladora de la tasa por servicios especiales de vigilancia de estableci-
mientos y otros servicios de competencia municipal motivados por actividades
que exijan la prestación de servicios especiales, aprobada inicialmente por
acuerdo del Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el 23 de diciembre de
2009 se han presentado dos alegaciones con registro de entrada 17365/2009 y
17301/2009 que una vez resueltas, resulta el texto definitivo que a continuación
se publica íntegramente de conformidad con el artículo 17.3 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVI-
CIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y OTROS
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL MOTIVADOS POR ACTIVI-
VIDADES QUE EXIJAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES

Fundamento y naturaleza

ARTICUL0 1
Haciendo uso de las facultades concedidas en los artículos 133.2 y 142 de

la Constitución y artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local, y del 15 al 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por servicios especiales de vigi-
lancia de establecimientos y otros servicios de competencia municipal por acti-
vidades que requieren la prestación de servicios especiales, se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, ajustándose a lo que establece el articulo 57 del men-
cionado Texto Refundido.

Hecho imponible

ARTICULO 2
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes

servicios:
a. De vigilancia especial de los establecimientos que así lo soliciten.
b. De competencia municipal que especialmente y con carácter excepcio-

nal o accidental estén motivados por la celebración de espectáculos públicos,
transportes de grandes dimensiones, paso de caravanas y otras actividades que
exijan la prestación de dichos servicios especiales, estén o no solicitados, y
cuando beneficien especialmente a personas o entidades concretas o, aún no
siendo beneficiarios, les afecten de manera particular, siempre que, en este últi-
mo caso, la actividad municipal este motivada por estas personas o entidades,
directa o indirectamente.

2. No están sujetos a la Tasa los servicios de vigilancia establecidos por el
Ayuntamiento con carácter general ni los servicios especiales motivados por
actividades religiosas, culturales, benéficas, políticas, sindicales, fiestas de
barriada y actividades deportivas de carácter no profesional; sin que sea de apli-
cación dicha exención a las actividades organizadas por empresas, entidades o
persones privadas, cuando de sus actuaciones se desprenda que prima el un inte-
rés privado sobre el interés cultural, deportivo, etc.

Sujeto pasivo

ARTICULO 3
Son sujetes pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las

entidades a las cuales se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria que
han solicitado o provocado la prestación de los servicios regulados en el hecho
imponible definido en el articulo anterior.

Responsables

ARTICULO 4
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 i 42 de
la Ley general tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de les sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
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entidades en general, en los supuestos y ámbito que señala en el articulo 43 de
la Ley general tributaria.

Cuota tributaria

ARTICULO 5
La cuota tributaria se establecerá de acuerdo con las tarifas contenidas en

el anexo de la presente Ordenanza, el número de efectivos, tanto personales
como materiales, que se utilicen en la prestación del servicio y el tiempo inver-
tido en el servicio.

No es computaran con cargo al servicio especial de vigilancia, los efecti-
vos que corresponderían al servicio ordinario, cuando los dos sean coincidentes.

Exenciones y bonificaciones

ARTICULO 6
No se concederá exención o bonificación en el pago de la Tasa.

Devengo

ARTICULO 7
De acuerdo al artículo 26 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la tasa se devengará en el mismo momento de la solicitud de la presta-
ción del servicio o actividad, no se tramitará dicha solicitud sino se ha realiza-
do el pago.

Declaración e ingreso

ARTICULO 8
El procedimiento de ingreso será, según prevé el artículo 27 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el de autoliquidación. Los sujetos
pasivos habrán de autoliquidar la tasa en el momento de presentar la solicitud.

Las solicitudes presentadas en las dependencias policiales cumplirán los
siguientes requisitos:

a. Reserva de espacio (por mudanzas, bodas, descarga de mercancías,
mobiliario u otros), se presentarán con una antelación mínima de 48 horas.

b. Regulación de tráfico (motivado por acequias, asfalto, traslado de vehí-
culos pesados), se presentarán con una antelación mínima de 48 horas.

c. Urgencias: será suficiente con el aviso al mando encargado del servicio.
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad adminis-

trativa o el servicio público no se preste, se procederá a la devolución del impor-
te correspondiente.

Infracciones i sanciones

ARTICULO 9
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias, al igual que las

sanciones que correspondan en cada caso, se ajustarán a lo que disponga la
Ordenanza fiscal general y los artículos 178 y siguientes de la Ley general tri-
butaria y el resto de disposiciones que la desarrollan y complementan.

Disposición final

La presente Ordenanza ha sido aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento en Pleno en sesión 28 de octubre de 2011, entra en vigor a partir
del 1 de enero de 2012.

ANEXO
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2012

Euros
1.1. Por policía hora extra 30,20 €
1.2. Por policía hora extra especial (nocturna o festiva) 34,50 €
2.1. Policía motorista por hora extra 31,10 €
2.2. Policía motorista hora extra especial (nocturna o festiva) 35,40 €
3.1. Coche patrulla hora extra 62,10 €
3.2. Coche patrulla hora extra especial (nocturna o festiva) 70,80 €
4.1. Servicio diurno grúa por servicio urbano o fracción, 
por desplazamiento 27,28 €
4.2. Servicio festivo urbano de grúa por desplazamiento 38,20 €
5. Per material señalización sin transporte por día 2 €/por unidad de señalización
6. Transporte de materiales por hora o fracción 61,80 €

Si la prestación del servicio requiere la presencia de un mando intermedio
las tarifas se incrementarán por cada hora de mando en las siguientes cuantías: 

Euros

Oficial extra 2,81 €
Oficial extra especial 3,21 €
Sargento extra 17,10 €
Sargento extra especial 19,57 €
Mayor extra 26,00 €
Mayor extra especial 29,73 €

- Las cuotas que se deriven de la aplicación de la tarifa anterior, se incre-
mentaran de un 35% cuando los servicios que las motiven se presten entre les
22 i les 6 horas.

- El tiempo de prestación efectiva del servicio se computará tomando
como elemento inicial el de salida de los efectivos de sus cuarteles o parques, y
tomando como final la entrada en los mismos lugares, una vez acabado el ser-
vicio

2º.- El referido acuerdo de imposición y ordenación, con la ordenanza fis-
cal que ahora se aprueba definitivamente se publicará íntegramente en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y se aplicará a partir
del plazo que marca la Disposición Final de la referida Ordenanza Fiscal.

3º.- Contra el presente acuerdo definitivo de imposición y ordenación del
citado tributo, los interesados podrán interponer recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminitrativo 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 las Islas Baleares, en conformidad con los artículos 10 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa.

La Alcaldesa en funciones, Maria Rosa Tarragó Llobera

— o —

Ajuntament de Llubí
Num. 3391

La Comissió Especial de Comptes en data 15 de febrer de 2012, va infor-
mar favorablement el Compte General del Pressupost d’aquesta Corporació,
corresponent a l’exercici de 2010.

L’esmentat Compte General amb els seus justificants, així com el dicta-
men de la Comissió, s’exposa al públic, a partir del dia següent de la seva publi-
cació al BOIB pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més, els
interessats podran presentar reclamacions, esmenes u observacions, de confor-
mitat amb el dispost a l’art. 212.3 del RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s’a-
prova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Llobí, 16 de febrer de 2012.
El Batlle, Joan Ramis Perelló

— o —

Ajuntament de Llucmajor
Num. 2742

Anunci per a la licitació del contracte del subministrament de productes
alimentaris per a la residència de persones majors de Llucmajor.

1. Entitat adjudicadora:
Organisme: Consell d’Administració del Patronat de la Residència de per-

sones majors de Llucmajor.
Expt. Núm.: 001/2012.
2. Objecte del contracte: Subministrament de productes alimentaris per a

la residència de persones majors de Llucmajor. Termini d’entrega del subminis-
trament: El Termini d’entrega serà conforme a les comandes efectuades.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
- Tramitació: Ordinària.
- Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació: 63.475’08 € IVA no inclòs.
5. Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Llucmajor. Secretaria. Plaça d’Espanya, 12. 07620.

Telèfon: 971669158.
Termini d’obtenció de documentació i informació: De 9  a 13 hores, en

dies hàbils, en el termini de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà
de  la data de la publicació d’aquest anunci.

6. Requisits específics del contractista: Els que figuren al plec de clàusu-
les administratives.
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