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KADDOUR BOUHJIRA
RAFIK BOUHJIRA
RADI BOUHJIRA
AHMED AFKIR
SAID ALALOUTE
ABDELKARIM BOUJMILE
MOHAMED ABBOU
DIOGENES DOMINGUEZ RIBERA
JOACHIM ERNST HERBRIG
ANTONIE HERBRIG
WILMA YOLY TIRADO DE BENITES
EL HADJI DIEYE
NDONGO NDOYE
ELIO ALEXIS BARRIO ALPIZAR
ABDELAZIZ MAANANI EL BACHIRI
ABDELLAH FAOUZI
HAYAT ALLAOUI
RACHID MAANANI
KAREMA MAANANI
YASSIN MAANANI ALLAOUI
MANUEL GUERRERO PASCUAL
MOHAND EL AISSAOUI
AMAR ZOUAGH
ABDELAZIZ EL AISSAOUI
ABDELAZIZ EL ALMAJIOUH
NABIL EL BOURIMI
MOHAMED RAKIM
MOHAMED FARES
EL HASSAN BOUKYLY
KARIMA ZGANI
WALID EL BOUKYLY
IMAN EL BOUKILI ZGANI
ABDELLAH LAMRINI
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X09486274L
X09486300L
X03702162J
X04167563D
X09136646B
X09120888P
X05605368S
43039883Y
5493047789
X02418804D
3135430
A00253102
X04309418T
X07306351X
43227234E
X02228567M
X05819660Q
X05819972Y
X06961065T
45614114P
25317754K
X03078327F
X02471207H
X06312214W
X06712921A
T203704
U712726
X02626048T
X02347163J
X08270726H
X08270743N
S.D.
X02709236C

Contra aquesta presumpció, es concedeix un termini d’audiència de quinze dies, comptats des del dia següent de la publicació del present anunci al
BOIB, per tal que els interessats puguin manifestar, al·legar i presentar els
documents i justificacions que creguin pertinents.
El que s’anuncia en aplicació del previst a l’art. 59 de la LRJAP i PAC,
atesa la impossibilitat de notificar-ho personalment als interessats, pel seu
coneixement i efectes corresponents.
Sa Pobla, a 3 de desembre de 2011.
El Batle, Gabriel Serra Barceló.

—o—

Ajuntament de Pollença
Num. 25552
Aprovat inicialment el projecte bàsic i executiu de l’obra de ‘Canvi de
coberta, millora d’accessibilitat i instal·lacions a Ca’n Llobera’ redactat per l’arquitecte Sr. Xavier Oliver Simarro (núm. col·legiat: 292941) mitjançant resolució de Batlia núm. 1015 de dia 9 de desembre de 2011, es sotmet l’esmentat projecte tècnic a exposició pública pel termini de 15 dies comptats a partir del
següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, per tal que pugui examinar-se i, en el seu cas, ser formulades les al·legacions pertinents, conformement amb allò que preveu l’article 149.1 de la llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, tot significant que el projecte
s’entendrà definitivament aprovat en el cas de que no es presentin al·legacions
en legal forma.
Pollença, 9 de desembre de 2011
EL BATLE, Bartomeu Cifre Ochogavía.

—o—

Ajuntament de Santa Margalida
Num. 25387
El Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida, en sessió ordinària celebrada
el dia 28 de novembre de 2011, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments d’interès general.
I en compliment del que disposa l’article 17.2 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de tren-
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ta dies a comptar des del dia següent de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Si transcorregut el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions, es
considerarà aprovat definitivament l’acord .
Santa Margalida, a 29 de novembre de 2011.
El Batle, Miquel Cifre Ferrer.

—o—
Num. 25388
No havent-se presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al
públic, cap reclamació contra l’Ordenança reguladora taxa expedició de documents aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 26 de setembre de 2011, ha resultat definitivament aprovat, i per aquest motiu, es publica el
text íntegre del mencionat acord, que és el següent:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per l’expedició de documents amb la redacció que a continuació es recull:
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
Article 1. Fonament i naturalesa.
En exercici de les facultats concedides pels articles 133.2 y 142 de la
Constitució Espanyola, i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20 a 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es
regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del citat text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que expedeixi i de expedients de que entengui l’Administració o les
Autoritats municipals.
Per aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol
documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o de la que
redundi en benefici seu, encara que no hagi mediat sol·licitud expressa de l’interessat.
No estarà subjecte a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients
necessaris pel compliment d’obligacions fiscals, així com les consultes tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns del domini públic municipal
que estiguin gravats por una altra taxa municipal, o pels que se exigeixi un preu
públic per aquest Ajuntament i les certificacions i compulses de documents a
instància de funcionaris o membres de la Corporació relacionats amb la seva
situació o funció pròpies del càrrec.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d’aquesta taxa totes les persones físiques o jurídiques i les Entitats a que es refereix l’article 35.4 de la LGT, que sol·liciten, provoquen o en l’interès del qual redundi la tramitació del document o expedient
de que se tracti.
Article 4. Responsables
Respondran del deute tributari, juntament als deutors principals, altres
persones o Entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Llevat de precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre
subsidiària.
Pel que fa a la responsabilitat solidària y subsidiària del deute tributari
s’estarà a l’establert als articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària.
Article 5. Exempcions i Bonificacions.
No es concediran cap tipus d’exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada
segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d’acord amb la tarifa fixada en l’article següent.
La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància,
del document o expedient de que es tracti, des de el seu inici fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i notificació a l’interessat de l’Acord recaigut.
Article 7. Tarifa
La taxa a la qual es refereix aquesta Ordenança es regirà per les següents
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tarifes:
Concepte
DOCUMENTS EXPEDITS PER LES OFICINES MUNICIPALS
1. Fotocòpies o impressió de qualsevol tipus de documents i de
documents inclosos en expedients administratius
1.1. A les Biblioteques Municipals
1.2. A les altres dependències municipals
1.3. A qualsevol dependència municipal i per mides superiors
(A1 i A0)

SERVEIS URBANÍSTICS
1. Transmissions de llicències urbanístiques
2. Tramitació d’expedients declaració de ruïna d’edificis
3. Certificats d’antiguitat
4. Certificats final d’obra
5. Certificats de tràmit d’expedient
6. Certificats o informes urbanístics
7. Certificats o informes que requereixin la comprovació
de fets o documents.
8. Estudi detall
ALTRES EXPEDIENTS O DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
1. Informe emès per un tècnic municipal en
expedient administratiu.
2. Carpetilla d’accident
3. Carpetilla d’accident amb informe i croquis
4. Informe Policia

Import

0,05.-€ / foli
0,15.-€ / foli
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nistratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, davant el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears.
A Santa Margalida, 29 de novembre de 2011.
El Batle, Miquel Cifre Ferrer.

—o—
Cost de
la factura +
15,00.-€
80,00.-€
100,00.-€
90,00.-€
100,00.-€
30,00.-€
60,00.-€
100,00.-€
260,00.-€

25,00.-€
100,00.-€
200,00.-€
50,00.-€

Article 8. Urgència.
Quan els interessats sol·licitin l’expedició dels documents referits en l’article anterior amb caràcter d’urgència, les quotes s’incrementaran en un 50 per
100.
Article 9. Meritació.
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenta la
sol·licitud que inicia la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.
A més, la meritació es produeix quan tinguin lloc les circumstàncies que
prevegin l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense prèvia
sol·licitud de l’interessat però redundi en benefici seu.
Article 9. Normes de gestió.
Les quotes es satisfaran en les oficines municipals, en el moment de presentació de l’escrit de sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o al
retirar la certificació o notificació de la resolució si la sol·licitud no existís o no
fos expressa.
Els documents rebuts pels conductes d’altres registres generals seran
admesos provisionalment, però no se’ls podrà donar curs sense el previ pagament dels drets, per a la qual cosa es requerirà a l’interessat perquè en el termini de deu dies aboni les quotes corresponents, amb l’advertència que transcorregut dit termini sense efectuar l’abonament, es tindrà els escrits o documents
per no presentats i serà arxivada la sol·licitud.
Las certificacions o documents que expedeixi l’Administració Municipal
en virtut d’ofici de Jutjats o Tribunals per a tota classe de litigis, no es lliuraran
ni remetran sense que prèviament s’hagi satisfet la corresponent quota tributària.
Article 10. Infraccions i Sancions
Quant a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en
sessió celebrada el ____ de _____________ de 20__, entrarà en vigor en el
moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
serà d’aplicació a partir del _________________, romanent en vigor fins que
s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.’
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals
els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint
en compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Batle-President per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.
Contra aquest Acord, d’acord amb l’article 19 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, els interessats podran interposar recurs contenciós admi-

Num. 25389
No havent-se presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al
públic, cap reclamació contra l’Ordenança reguladora taxa per la prestació del
servei de clavegueram i la vigilància especial de clavegueres particulars aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 26 de setembre de 2011,
ha resultat definitivament aprovat, i per aquest motiu, es publica el text íntegre
del mencionat acord, que és el següent:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles i objectes feixucs i voluminosos de la via pública i de la seva custòdia amb la redacció que a continuació es recull:
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles i objectes feixucs o voluminosos de la via pública i de la seva
custòdia.
Article 1. Fonament i naturalesa.
1. En exercici de les facultats concedides pels articles 133.2 y 142 de la
Constitució Espanyola, i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20 a 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles i
objectes feixucs o voluminosos de la via pública i de la seva custòdia, que es
regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del citat text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
2. Aquesta taxa és independent i compatible amb les multes assenyalades
per la normativa de circulació o per qualsevol altra disposició vigent per la
infracció consistent en estacionar el vehicle indegudament o dipositar l’objecte
de que es tracti al lloc d’on la grua el va retirar.
Article 2. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de les activitats
municipals consistents en la retirada de vehicles de la via pública per mitjà del
servei de grua, el seu trasllat i custòdia al Dipòsit Municipal o lloc que es determini i la seva immobilització mitjançant paranys o qualsevol altra procediment
que n’impedeixi la circulació, sempre que aquestes actuacions siguin motivades
per infraccions de les normes de circulació i altres ordenances i reglaments
municipals.
2. Tampoc estaran subjectes a la taxa els casos en que el vehicle, el contenidor, l’objecte o el bé moble hagi estat estacionat o col·locat en un lloc permès i posteriorment hagi sobrevingut de forma imprevisible i urgent una causa
que hagi fet necessària la intervenció de la grua municipal per el seu trasllat.
3. També constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització d’activitats municipals consistents en la retirada de contenidors o altres objectes feixucs o voluminosos, així com també altres béns mobles de la via pública, sempre que aquestes actuacions siguin motivades per infraccions de les normes de
circulació i altres ordenances i reglaments municipals.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d’aquesta taxa totes les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la LGT, que siguin titulars
del vehicle, contenidor, objecte o bé moble que hagi provocat l’actuació o activitat de l’administració municipal.
Article 4. Responsables.
1. Respondran del deute tributari, juntament amb els deutors principals,
altres persones o entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals
els obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
2. Llevat de precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
3. Pel que fa a la responsabilitat solidària y subsidiària del deute tributari
s’estarà a l’establert als articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària.
Article 5. Exempcions i Bonificacions.
No es concediran cap tipus d’exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 6. Deute tributari.
El deute tributari serà el que resulti de l’aplicació de les tarifes següents:
Concepte

