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Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora.
3º.- NOTA: Caso de que se produzca eficazmente la notificación individual a través de Correos, los plazos se computar n a partir de ésta, salvo que sea anterior a la publicación del presente edicto.
Num.
Boletín
25075
25072
26955
26954
26951
26916
26956
25188
26492
26491
25189
26862
26447
26118
26783
26784
21857
21858
26496
26817
25714
26123
26128
22291
26888
26032
26887
25227
26384
15460
26894
24433
26959
15470
15474
26923
15479
26960
26153
26796
26961
15488
15487
26390
26929
26928

Fecha
Denuncia
12/10/2011
13/10/2011
28/10/2011
28/10/2011
28/10/2011
01/11/2011
01/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
11/11/2011
05/11/2011
01/11/2011
24/11/2011
26/11/2011
29/11/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
05/12/2011
12/12/2011
20/12/2011
20/01/2012
03/02/2012
04/02/2012
22/01/2012
31/01/2012
12/02/2012
22/12/2011
14/02/2012
14/02/2012
06/12/2011
08/03/2012
23/02/2012
24/02/2012
11/03/2012
24/02/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
19/03/2012
17/03/2012
15/03/2012
14/03/2012
13/03/2012

Lugar
Denuncia
Isaac Peral
Isaac Peral
Isaac Peral
Isaac Peral
Isaac Peral
Campet, Des
Ramon Franco
Doctor Fleming
Leonor Servera
Mallorca
Agulla, De L’
Mendez Nuñez
Ramon Franco
Moll, De’s
Isaac Peral
Almirante Cervera
Isaac Peral
Isaac Peral
Juan Sebastian Elcano
Centre
Joan Carles I
Juan Sebastian Elcano
Isaac Peral
Goya
Coconar, De’s
Isaac Peral
Juan Carlos I
Ramon Franco
Juan Carlos I
Mallorca
Pizarro
Agulla, De L’
Juan Sebastian Elcano
Castellet
Juan Sebastian Elcano
Farallo, Es
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Juan Carlos I
Mallorca
Juan Sebastian Elcano
Centre
Leonor Servera
Port, Des
Can Patilla

Sancion
Impuesta
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
150,0
90,0
90,0
90,0
150,0
90,0
90,0
90,0
150,0
300,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
150,0
60,0
90,0
200,0
200,0
200,0
500,0
200,0
200,0
80,0
80,0
200,0
80,0
500,0
500,0
200,0
80,0
200,0
500,0
500,0

Nombre
Infractor
Katharina De Bellis Estela
Gueli Giacomo
Pedro Cabrero E Hijos Sl
Bernstein Thorsten
Guerrero Y Carretero Maria A.
Quiles Ruiz Luis
Arango Macias Susana
Alameda Gonzalez Antonio
Ginar Gelabert Sebastian
Fernandez Lareu Pedro Manuel
Moore Roger
Martinez Martinez Jose Antonio
Diez Cerda Pablo
Fischer Anja
Rico Sans Margalida
Raji Bacharni Hanane
Bernstein Thorsten
Roland Arzengruber
Terrasa Sancho Catalina
Vives Sanso Rafael
Martinez Martinez Jose Antonio
Terrasa Sancho Catalina
Cabezas Macias Jacinto
Barba Torres Yolanda
Lichtinger Manuela
Santandreu Utermark M Denise
Garcia Vera Roberto Efren
Chango Barriga Jessica Teresa
Cortes Perez Soledad
Castelo Vi¥Ambres Julio
Aima As Slu
Garrido Del Toro Daniel
Ariane Pillasch Manuela
Christel Edeltraud Schmidt
Lichtinger Manuela
Barrios Carles Luis Manuel
Milla Cabrera Julian
Rommel Stalin Rios Luna
Rommel Stalin Rios Luna
Gamaza Rodriguez Miguel
Rommel Stalin Rios Luna
Garcia Avila Carlos
Fontan Serra Jose Miguel
Martinez Vilchez Eduardo
Herrera Arroyo Antonio Rafael
Morey Terrasa Juan Maria

Poblacion
Actual
Capdepera
Cala Rajada
Cala Rajada
Son Servera
Palma De Mallorca
Cala Rajada
Son Servera
Capdepera
Arta
Cala Rajada
Cala Rajada
Cala Rajada
Capdepera
Capdepera
Cala Rajada
Cala Rajada
Son Servera
Cala Rajada
Palma De Mallorca
Capdepera
Cala Rajada
Palma De Mallorca
Capdepera
Capdepera
Cala Rajada
Porto Cristo Puerto de Manacor
Cala Rajada
Palma De Mallorca
Jerez De La Frontera
Capdepera
Son Servera
Cala Rajada
Cala Rajada
Calvia
Cala Rajada
Capdepera
Cala Rajada
Cala Rajada
Cala Rajada
Arta
Cala Rajada
Cala Rajada
Palma De Mallorca
Capdepera
Granada
Capdepera

Capdepera a 04 de abril de 2012
El Alcalde, Rafel Fernández Mallol.

—o—

Ajuntament de Costitx
Num. 7381
S’ha presentat davant aquesta Batllia, sol·licitud de canvi de titularitat dels drets d’enterrament de les següents sepultures del Cementiri Municipal d’aquesta localitat:
- Sepultura núm. 55, titular Andres Servera Fiol i Maria Servera Fiol, perquè passi a nom de Melchor Sampol Servera i Jose Juan Muñoz Servera.
- Sepultura núm. 33, titular Antònia Munar Vallespir, perquè passi a nom de Rafel Ferragut Munar.
- Sepultra núm. 114, titular Pedro Munar Florit, perquè passi a nom de Magdalena Munar Cebrià.
- Sepultura núm. 84, titular Francisca Boccanfuso i Coloma Cabrera, perquè passi a nom de Joelle Rolland.
La qual cosa es fa públic, per un període de 30 dies a comptar del següent al de la publicació del present Edicte en el BOIB, perquè quantes persones tinguin
qualque cosa a dir, o es sentin afectades, ho exposin davant aquest Ajuntament.
Costitx, 26 de març de 2012
El Batle, Antoni Salas Roca.

—o—

Ajuntament d'Esporles
Num. 7359
Havent-se publicat en el BOIB núm. 38 de dia 13/03/2012, anunci relatiu a l’aprovació de la següent ordenança:
Ordenança Reguladora de la Taxa per Entrades de Vehicles a Través de les Voreres i Reserves de Via Publica per a l’Aparcament Exclusiu, Parada de Vehicles,
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Càrrega i Descarrega de Mercaderies de Qualsevol Classe
Article 1r. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del
R.D.L. 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el tex refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Local , aquest Ajuntament estableix la taxa per entrades de vehicles a través de les voravies i reserva de via pública per a l’aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al
que disposa l’article 57 de l’esmentada RDL 2/2004 de 5 de març.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització o l’aprofitament especial del domini públic local per les entrades de vehicles a través de les voravies
i reserva de via pública per a l’aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament,
parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les
persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o les quals se’n
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es varen procedir sense l’autorització
corresponent.
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2. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les
declaracions que han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran
si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si n’hi ha, aquestes
es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats
hagin arreglat les diferències i, si s’escau, quan hagin realitzat els ingressos
complementaris corresponents.
3. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran
sol·licitar a aquest municipi la devolució de l’impost ingressat.
4. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, se l’entén prorrogada mentre
l’interessat no presenti la declaració de baixa i estigui al corrent de pagament del
rebut inclòs en el padró o matricula anual.
5. La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del trimestre natural següent al de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.
6. La no utilització correcte de la reserva d’espai a la via pública, o be, el
no pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança, produirà la baixa de la
llicència que autoritza l’aprofitament i, en conseqüència, la retirada de la placa
indicadora de la reserva d’espai a la via publica
Article 7è. Obligació al pagament.
1. L’Obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança
neix:

Article 3r. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d’acord amb l’article 23 del RDL 2/2004 de 5 de
març, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les
entitats a les quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, les que
gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici
particular.
2. Tendran la condició de substituts del contribuent d’acord amb l’article
23-d del RDL 2/2004 de 5 de març els propietaris de les finques i locals a les
quals donen accés les referides entrades de vehicles, els quals podran repercutir,
en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4t. Responsables.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a les quals es refereixen els articles 38 i 39
de la Llei General Tributària.
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general, en el supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei
General Tributària.
Article 5è. Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en
les tarifes contingudes en l’apartat següent.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
2.1.A Per cada lloc d’entrada de vehicles
a un immoble de qualsevol voravia
3,00 €/metre lineal.
2.1.B Per reserva d’espai a la via publica
per aparcament exclusiu o prohibició
d’estacionament
9,00 €/metre lineal.
2.1.C Per cada tramitació d’autorització de
reserva d’espai, de canvi o reposició de placa
20,00 €
2.1.D Pintar o repintar els senyals autoritzats davant els
accessos, a les vorades o a la calçada
60,00 €
2.2 Per cada concessió d’aparcaments dels de sa Vilanova 68,86 €/any
(import a efectes de l’any 2011)
Aquesta tarifa en base a les pròpies condicions de la concessió, aprovades pel Ple de dia 25/10/88, anualment s’anirà augmentant automàticament i
acumulablement amb l’I.P.C.
2.3 Tancament carrer
2.4 Reserva estacionament

10,00 €/hora
0,50 €/ml/hora

Article 6è. Normes de gestió.
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments
regulats en aquesta ordenança han de sol·licitar-ne prèviament la llicència
corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article següent i formular una declaració adjuntant un pla detallat de l’aprofitament i de la seva
situació dins el municipi.
Les sol·licituds per tancament de carrer i reserva d’estacionament s’han de
presentar a l’Ajuntament amb una antelació de 48 hores al dia per el qual es
demani l’aprofitament de la via pública.

a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública,
en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) En relació a la tarifa 2.1.B la quota es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d’alta o baixa.
c) En relació a la tarifa 2.3 i 2.4 es liquiden per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalat.
2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la dipositaria municipal o allà on establís l’Ajuntament, però sempre abans
de retirar la llicència corresponent. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit, d’acord amb el que es disposa a l’article 46-1 del RDL 2/2004 de 5 de març, i s’elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.
b) Quan es tracta de concessions d’aprofitament que ja estan autoritzats i
prorrogats, quan ja estiguin inclosos en els padrons o matrícules d’aquesta taxa,
per anys naturals en les oficines de la recaptació municipal.
Disposició Final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor i s’aplicarà , una vegada feta
la publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
I havent transcorregut el termini d’exposició al públic de trenta (30) dies
de duració a comptar des de l’esmentat anunci sense que s’hagi presenta cap
reclamació o suggerència, s’enten de conformitat amb el que disposa l’art. 17
del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, definitivament aprovades.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes pertinents d’acord amb l’art. 17 de l’esmentat text legal
Esporles, 13 d’abril de 2012
El batle, Miquel Ensenyat Riutort.

—o—

Ajuntament de Fornalutx
Num. 7191
No habiéndose podido realizar la práctica de la notificación personal para
aquellos que en el expediente se consideren legalmente interesados, al no haber
sido encontrados en el domicilio que consta en el mismo, se les hace saber por
medio de este edicto, de conformidad con lo establecido en el Articulo 59.4 de
la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que por
la Alcaldía se ha dictado Resolución con el siguiente contenido:
‘De conformidad con las normas del Instituto Nacional de Estadística y lo
dispuesto por el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, se pone en conocimiento de las personas abajo relacionadas
que se le ha iniciado expediente de baja de oficio por ‘inscripción indebida’ en
el Padrón Municipal de Habitantes de esta localidad.
Lo que se le notifica, para que en plazo de 10 días a partir del recibo de
esta Resolución, puedan presentar alegaciones, manifestando si están de acuerdo o no con la baja, y en este último caso, alegar y presentar los documentos y
justificantes que estimen pertinentes al objeto de acreditar que es en este muni-

