
a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de
las Islas Baleares, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Lo que se hace público para conocimiento general y a los efectos indica-
dos. 

Palma, 27 de enero de 2012
EL TENIENTE DE ALCALDE DE ECONOMÍA, HACIENDA E

INNOVACIÓN, Julio Martínez Galiano

— o —

Ajuntament d'Alaró
Num. 1693

Finalitzat que ha estat el període d’informació pública de l’exp. núm.
5501-2011 sense que s’hagin presentat reclamacions, d’acord amb allò que pre-
veu l’art. 17,3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, s’entén definitivament adoptat l’acord fins aleshores pro-
visional.

Text de l’Ordenança:
Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament.
De conformitat amb les facultats atribuïdes per l’art. 106 de la Llei

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i específicament
per l’art. 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i d’acord amb allò que disposen els arts. 20 a 27 d’asquesta
norma, l’ajuntament d’Alaró estableix la taxa per ús d’espais en edificis i locals
municipals.

Article 2n. Fet imposable.
El constitueix l’ús de qualsevol dels espais i serveis que regula aquesta

taxa, quan per raó de l’activitat que s’hi desenvolupi es rebin ingressos o con-
traprestació o es faci com activitat lucrativa.

Article 3r. Obligats al pagament i exempció.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les

entitats a què es refereix l’art. 35,4 de la Llei general tributària que usin els
espais o es beneficiïn dels serveis regulats en aquesta taxa.

No estan subjectes al pagament les entitats o associacions sense ànim de
lucre.

Article 4t. Quantia
Les tarifes de la taxa seran les següents:
Teatre municipal: 7,50 € / hora
Casal de Son Tugores (sala del primer pis): 3,00 € / hora
Escola graduada (sala de psicomotricitat): 3,00 € / hora
Casa de la Vila (sala multiusos del segon pis): 3,00 € / hora
Gestió sol·licitud, autorització i notificació: 2,50 € / autorització, (de

forma acumulativa a les anteriors)

Article 5è. Gestió i meritació.
Per tal d’obtenir l’autorització per a l’ús dels espais municipals cal pre-

sentar la sol·licitud al registre general.
Les quantitats exigibles en referència a les tarifes es liquidaran per cada

aprofitament sol·licitat o realitzat.
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix

des que s’autoritzi l’ús dels espais; autorització que queda condicionada i que
no es lliurarà a la persona interessada fins que no hagi efectuat el pagament, que
s’exigeix en règimd’autoliquidació.

El pagament de aquesta taxa s’efectuarà abans de rebre la notificació de
l’autorització.

Art. 6è. Infraccions i sancions tributàries.
Per a tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions i també de

les sancions corresponents, s’estarà al que disposen els arts. 181 i següents de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i de la normativa que la
complementa i desplega.

Disposició final.
La present ordenança fiscal, que s’entén aprovada definitivament per

acord del Ple de l’ajuntament de 24 de novembre de 2011, s’aplicarà a partir del
dia següent al de la seva publicació i restarà en vigor fins a la seva modificació
o derogació expresses.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Recursos.
Contra aquesta ordenança, que és definitiva en via administrativa, sols es

pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Alaró, 24 de gener de 2012.
El Batle, Joan Simonet Pons

___________

Finalizado el período de información pública del exp. nº 5501-2011 sin
que se hayan presentado reclamaciones, de acuerdo con lo previsto en el art.
17,3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de
las haciendas locales, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.

Texto de la Ordenanza:
Artículo 1º. Naturaleza, objeto y fundamento.
De conformidad con las facultades atribuidas por el art. 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del régimen local, y específica-
mente por el art. 57 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales,y de acuerdo con lo que disponen los arts.
20 a 27 de esta norma, el ayuntamiento de Alaró establece la tasa por uso de
espacios en edificios y locales municipales.

Artículo 2º. Hecho imponible.
Lo constituye el uso de cualquiera de los espacios y servicios que regula

esta tasa, cuando por razón de la actividad que en ellos se desarrolle se reciban
ingresos o contraprestación o se haga como actividad lucrativa

Artículo 3º. Obligados al pago y exención.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las

entidades a las que refiere el art. 35,4 de la Ley general tributaria que usen los
espacios o se beneficien de los servicios regulados en esta tasa.

No están sujetas al pago las entidades o asociaciones sin ánimo de lucro.

Artículo 4º. Cuantía
Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Teatro municipal: 7,50 € / hora
Casal de Son Tugores (sala del primer piso): 3,00 € / hora
Escuela graduada (sala de psicomotricidad): 3,00 € / hora
Casa de la Villa (sala multiusos del segundo piso): 3,00 € / hora
Gestión solicitud, autorización y notificación: 2,50 € / autorización, (de

forma acumulativa a las anteriores)

Artículo 5º. Gestión y liquidación.
Para obtener la autorización para el uso de los espacios municipales debe

presentarse la solicitud en el registro general.
Las cantidades exigibles en referencia a las tarifas se liquidaran por cada

aprovechamiento solicitado o realizado.
La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace desde

que se autoriza el uso de los espacios; autorización que queda condicionada y
que no se entregará a la persona interesada hasta que no haya efectuado el pago,
que se exige enrégimen de autoliquidación

El pago de esta tasa se efectuará antes de recibir la notificación de la auto-
rización.

Art. 6º. Infracciones y sanciones tributarias.
Para todo lo referente a la calificación de las infracciones y también de las

sanciones correspondientes, se estará a lo dispuesto en los arts. 181 y siguientes
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, y en la normativa que
lacomplementa i desarrolla.

Disposición final.
La presente ordenanza fiscal, que se entiende aprobada definitivamente

por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de 24 de noviembre de 2011, se aplica-
rá a partir del día siguiente al de su publicación y estará en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Recursos.
Contra esta ordenanza, que es definitiva en vía administrativa, sólo puede

interponerse el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palma, en el plazo de dos meses, contado a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Butlletí Oficial de
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les Illes Balears.

Alaró, 24 de enero de 2012.
El Alcalde, Joan Simonet Pons

— o —

Ajuntament de Campanet
Num. 1446

Aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2011, la proposta de modificació de crèdit núm.
1/2011 en el Pressupost del propi Ajuntament, i sotmesa a exposició pública, conformement l’article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, durant un termini de quinze dies hàbils, mitjançant inserció del corresponent anunci al BOIB, i tauló d’edictes
de l’Ajuntament, sense que s’hagin presentat reclamacions; es considera definitivament aprovada la modificació de crèdit objecte del tràmit, fent-se públic el seu
contingut: 

1.Partides del pressupost de despesa a què afecta l’expedient

SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDA DESCRIPCIÓ consignació anterior augment consignació definitiva
13412006 TRIENNIS POLICIA 3.265,64 688,28 3.953,92
13412103 ALTRES COMPLEMENTS POLICIA 16.990,30 761,08 17.751,38
13416000 SEGURETAT SOCIAL POLICIA 24.640,92 2.124,26 26.765,18
13416008 ASISTÈNCIA MÈDICO FARMACÈUTICA 2.929,92 479,70 3.409,62
23113100 RETRIBUCIONS TREBALLADORES FAMILIARS 25.564,56 1.020,00 26.584,56
23116000 SEGURETAT SOCIAL TREB.FAMILIARS 8.707,92 275,00 8.982,92
13422715 SEGURETAT 4.122,23 1.742,26 5.864,49
15121000 MANT.GRAL.INFRAEST.I BENS NATURALS 88.559,19 25.000,00 113.559,19
15121200 MANT.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 11.544,00 15.000,00 26.544,00
15121301 MANT.ASCENSORS 8.000,00 1.465,58 9.465,58
15121400 REPARACIÓ VEHICLES 7.589,95 2.000,00 9.589,95
15122103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 17.011,25 2.410,00 19.421,25
16222714 RECOLLIDA XATARRA I ESTRIS PUNT VERD 17.769,40 3.000,00 20.769,40
16522100 ENERGIA ELÈCTRICA 149.229,01 25.000,00 174.229,01
16246304 TRANSF.MANC.RECOLLIDA I INCINERACIÓ FEMS 203.445,11 17.500,00 220.945,11
23146301 TRANSF. MANC. ASSISTÈNCIA SOCIAL 26.650,00 2.200,00 28.850,00
23246302 TRANSF.MANC. INSERCIÓ 3.685,50 3.300,00 6.985,50
33822624 FESTES LOCALS DE CARÁCTER POPULAR 46.000,00 25.000,00 71.000,00
33422622 PRIMAVERA MUSICAL 5.000,00 3.749,50 8.749,50
92022108 PRODUCTES NETEJA I ENDREÇAMENT 6.412,80 2.000,00 8.412,80
92022706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 30.000,00 25.000,00 55.000,00
92022707 SERVEIS ARQUITECTE 17.451,00 3.200,00 20.651,00
92022716 GESTORIA LABORAL 4.000,00 1.000,00 5.000,00
92046700 TRANSF.CONSORCI INFORMÀTICA LOCAL 3.900,00 8.347,39 12.247,39
23264800 LEASING EQUIPAMENT CUINA 3ª EDAT 11.400,00 600,00 12.000,00
23122610 PROGRAMES ASSITÈNCIA SOCIAL 18.252,57 2.500,00 20.752,57
23322617 DESPESES DIVERSES CENTRE DE DIA 17.047,63 2.000,00 19.047,63

TOTAL 779.168,90 177.363,05 956.531,95

CRÈDIT EXTRAORDINARI
92020400 RENTING FURGONETA SERVEIS SOCIALS 4.800,00 4.800,00

TOTAL HABILITACIÓ 182.163,05

2.Recursos amb què s’ha de finançar la modificació de crèdit:

ROMANENT DE TRESORERIA 2010 182.163,05

Campanet, 23 de gener de 2012
El Batle, Joan Amengual Horrach

— o —

Num. 1447
Intentada per dues vegades la notificació a les persones i entitats que posteriorment es relacionen, relatives a procediments de liquidacions de gestió tributà-

ria instruïts per l’oficina municipal d’Intervenció-Tresoreria de l’Ajuntament de Campanet, (c/Plaça Major, núm. 24); atès que la notificació no ha pogut tenir efec-
te per causes no imputables a l’Administració Tributària municipal, se cita a les persones interessades o als seus representants perquè, en el termini de quinze dies
naturals, comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci, compareixin a la citada oficina per tal que els sigui practicada la respectiva notifica-
ció. Es comunica que si no compareixen en el termini hàbil citat, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del
termini assenyalat per comparèixer, tot això de conformitat amb el que disposa l’art.112, de la Llei 58/2003, General Tributària. Així mateix, es fa saber que a par-
tir de la data de la recollida o des del moment en què s’estengui produïda la notificació, els terminis per a l’ingrés voluntari sense recàrrec del deute tributari a la
Recaptació Municipal, seràn els següents: a) Si està notificada entre els dies 1 i 15 de cada mes, des del dia de la publicació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. b) Si està notificada entre els dies 16 i darrer de cada mes, des del dia de la publicació fins al dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. Transcorregut el termini d’ingrés voluntari, s’iniciarà el procediment executiu per a la seva
exacció per la via administrativa de constrenyiment d’acord amb les normes establertes pel Reglament general de recaptació. Recursos. Contra les esmenades liqui-
dacions podran interposar-se els següents recursos:

- Recurs de reposició: s’interposarà davant l’Alcaldia en el termini d’un mes a partir de la data de la present notificació.
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