
solar 54 lletra K, que actualment figura a nom de Miguel Nebot Andreu e hijos,
difunt, i ha demanat  que s’emeti el corresponent títol  a favor de Miguel Nebot
Aragón.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes que
qualsevol afectat pugui presentar la corresponent reclamació, davant aquesta
batlia, en el termini de 15 dies hàbils.

Son Servera, 21 de gener de 2011
El batle, Antoni Servera Servera

— o —

Num. 2094
En data 19/01/2011 la senyora Antonia Tous Alzina ha sol·licitat a aquest

Ajuntament canvi de nom dels nínxols del Cementiri Municipal de la sèrie XIII
solar 19 lletres G, J, que actualment figuren a nom de Sebastian Vives Nebot,
difunt, i ha demanat  que s’emeti el corresponent títol  a favor de Antonia Tous
Alzina.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes que
qualsevol afectat pugui presentar la corresponent reclamació, davant aquesta
batlia, en el termini de 15 dies hàbils.

Son Servera, 20 de gener de 2011
El batle, Antoni Servera Servera

— o —

Num. 2095
Resultant l’intenta de notificació sense èxit a  PAVON BARRADA LIDIA

en repetides ocasions, del Decret de batlia núm. 1523/2010 quant a la incoació
de l’expedient núm. 000017/2010-MEDAMBSANCIO.

I resultant el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, Llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment
administratiu comú. (LRJAP-PAC), es fa públic el seu contingut per un termini
de 20 dies als efectes que la Llei estableix.

Son Servera, 25 de gener de 2011
El batle, Antoni Servera Servera

‘Decret núm. 1523/2010
Referencia: 000017/2010-MEDAMBSANCIO  08. Medi Ambient
Antoni Servera Servera,  Batle President de l’Ajuntament de Son Servera,

comunitat autònoma de les Illes Balears.
Vista la denúncia que els agents A510046 i A510065 de la Policia Local

de Son Servera interposaren en data 9 de setembre de 2010 contra la Sra. Lídia
Pavon Barrada, per tenir animals de forma continuada a les terrasses ocasionant
molèsties a la resta de veïnats. Essent l’animal en qüestió un ca de raça Boxer.

Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient emès en data 9 de novem-
bre de 2010.

Atès que d’acord amb l’Ordenança reguladora de la tinença i protecció
d’animals, el fet denunciat té la consideració d’infracció administrativa lleu,
corresponent-li una sanció entre 60 i 300 €.

I d’acord amb les atribucions que em confereix la normativa vigent.
Resolc,
Primer.- Iniciar l’expedient sancionador contra la Sra. Lídia Pavon

Barrada per tenir animals de forma continuada a les terrasses ocasionant molès-
ties a la resta de veïnats, fet que té la consideració d’infracció administrativa lleu
d’acord amb l’article 7.1 de l’Ordenança reguladora de la tinença i protecció
d’animals, corresponent una sanció entre 60 i 300 €..

Segon.- Apercebre que s’imposarà a la Sra. Lídia Pavon Barrada una san-
ció de 60,00 €, que és la quantia mínima que estableix l’article 7.4 de
l’Ordenança reguladora de la tinença i protecció d’animals per a les infraccions
lleus.

Tercer.- Concedir a l’interessat, de conformitat amb l’article 8.4 del
Decret 14/1994, de 10 de febrer, mitjançant el qual s’aprova el reglament per a
l’exercici de la potestat sancionadora, un termini de quinze dies per a formular
al·legacions, presentar documents i presentar prova, concretant els mitjans de
què pretenguin valer-se.

Quart.- Advertir als interessats que, si no efectuen al·legacions sobre el
contingut de l’acord d’iniciació en el plaç previst, la iniciació podrà ser consi-
derada proposta de resolució.

Cinquè.- Indicar als interessats que poden reconèixer voluntàriament la

seva responsabilitat i, si procedeix, efectuar el pagament de la sanció pecunià-
ria que correspongui en qualsevol moment anterior a la resolució.

Sisè.- Designar com a instructora del procediment a la Sra. Isabel Riera
Sansó i com a secretària a la Sra. Pilar Sánchez Barceló.

Setè.- Comunicar el present acord d’iniciació a la instructora i a la secre-
tària, amb trasllat de totes les actuacions que existeixen sobre aquest expedient.

Vuitè.- Notificar el present acord a l’interessat.
Son Servera, 9 de novembre de 2010
El Batle President                           Don fe:  El secretari
Antoni Servera Servera                  Antoni Gual Sureda’
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa es poden inter-

posar, alternativament, els recursos següents:
a.- Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que

resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent de la notificació del present decret.

b.- El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquesta
resolució, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de la noti-
ficació de la present resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la llei 29/1998 de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la llei 4/1999
de 13 de gener, de modificació de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Son Servera, 25 de gener de 2011

— o —

Ajuntament de Valldemossa
Num. 2211

D. NADAL TORRES BUJOSA BATLE DE L’AJUNTAMENT DE
VALLDEMOSSA

Exposa:

Que un cop finalitzades les obres incloses dins el Pla-E de l’any 2009 de
‘Reforma i Enllumenat Públic’, i vista la sol·licitud per devolució d’Aval  pres-
tada per l’empresa Vicens Colom Colom mitjançant un aval amb número de
rebut 2466 per un import de mil trenta set amb quaranta-un cèntim d’euro
(1037.41€), es fa públic per tal que, durant el termini de quinze dies, comptats
a partir del dia següent al de la inserció d’aquest anunci al BOIB, els que cre-
guessin tenir qualque dret exigible a l’adjudicatari per mor del contracte garan-
tit puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes.

El que es fa públic per el general coneixement i efectes

A Valldemossa, 28 de gener de 2011
El Batle, Nadal Torres Bujosa

— o —

Num. 2212
Dª CATALINA JUAN DEYA, ha sol·licitat el canvi de titularitat de la

sepultura nº 202 de la part nova del Cementiri de Valldemossa, el qual figura a
nom del seu pare (avui difunt), i la renúncia de la seva part del seu germà D.
JUAN JUAN DEYA, aportant documentació. 

S’ha acordat seguir la tramitació reglamentària i sotmetre-la a informació
pública durant un període de quinze dies a partir del següent de la publicació
d’aquest anunci en el B.O.I.B. perquè totes les persones que creguessin tenir
dret sobre la citada titularitat puguin formular reclamacions. 

Una vegada transcorregut aquest termini, sense que s’hagin produït recla-
macions, s’expedirà el corresponent títol de propietat. 

Valldemossa, 31 de gener de 2011 
El batle, Nadal Torres Bujosa

— o —

Num. 2213
ELEVACIÓ AUTOMÀTICA DE L’ACORD PROVISIONAL

D’APROVACIÒ DE LA MODIFICACIO DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST D’INCREMENT DE TERRENYS DE NATU-
RALESA URBANA (PLUSVÀLUA) 
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Acordat per aquest Ajuntament en sessió ordinària de data 13 de desem-
bre de 2010 s’aprova la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost d’Increment de Terrenys de Naturela Urbana (Plusvàlua). I feta la legal
exposició al públic sense haver-ne presentat durant el temps d’exposició cap
reclamació, suggeriments, de conformitat amb el disposat a l’article 17-3 del
Real Decret 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei  Reguladora de les
Hisendes Locals, es considera definitivament aprovat, transcrivint-ne a conti-
nuació el text complet de l’ordenança.

Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança
fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
publicació del present acord en el B.O.I.B.

ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

CAPITOL I.

Article 1r.

1.- Constitueix el fet imposable de l’impost de l’increment del valor que
experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es posi de manifest a con-
seqüència de la transmissió de la seva propietat per qualsevol dret real de gaudi,
limitatiu del domini, sobre els referits béns.

2.- El títol que es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:

a) Negoci jurídic ‘mortis causa’.
b) Declaració formal d’hereus ‘Abintestat’.
c) Negoci jurídic ‘Inter vivos’, sigui de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
i) Expropiació forçosa.

Article 2n.

Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: el sòl urbà, el
susceptible d’urbanització, l’urbanitzable programat o urbanitzable no progra-
mat des del moment en què s’aprovi un Programa d’Actuació Urbanística; els
terrenys que disposin de vies pavimentades o encintat de voreres i expliquin a
més amb clavegueram, *subministro d’aigua potable, subministrament d’ener-
gia elèctrica i enllumenat públic, i els ocupats per construccions de naturalesa
urbana.

Article 3r.

No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin
els terrenys que tinguin la consideració de rústics a l’efecte de l’Impost sobre
Béns Immobles.

CAPÍTOL II.
Exempcions.

Article 4rt.

Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin
com a conseqüència dels actes especificats en l’art. 105 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

CAPITOL III
Subjectes passius.

Article 5nt.

Tindran la condició de subjectes passius d’aquest impost:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol Lucratiu, la persona física o
jurídica o entitat (art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària) que adquireixi de terreny o al favor del qual es constitueixi o trans-
meti el dret real que es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, la persona la persona
física o jurídica o entitat (art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària) que transmeti el terreny o que constitueixi o transmeti el dret

real que es tracti.

CAPÍTOL IV.
Base Imposable.

Article 6t.

1.- La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment
real del valor dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment
de la meritació i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys.

2.- Per determinar l’import de l’increment real al fet que es refereix l’a-
partat anterior s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de la meritació
el percentatge que correspongui en funció del nombre d’anys durant els quals
s’hagués generat aquest increment.

3.- El percentatge anteriorment citat serà el que resulti de multiplicar el
nombre d’anys expressat en l’apartat 2 del present articulo pel corresponent per-
centatge anual, que serà:

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès
entre un i cinc anys...... 2,5%.

b) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a deu
anys........2,2%.

c) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a quin-
ze anys.........2,1%.

d) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a vint
anys...2’1%.

Article 7m.

A l’efecte de determinar el període de temps en què es generi l’increment
de valor, es prenguessin tan sol els anys complets transcorreguts entre la data de
l’anterior adquisició del terreny i que es tracti o de la constitució o transmissió
d’un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre el mateix i la producció del fet
imposable d’aquest impost, sense que es tinguin en consideració les fraccions
d’any.

En cap cas el període de generació podrà ser inferior a un any.

Article 8.

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com
a valor dels mateixos al temps de la meritació d’aquest impost el que tinguin
fixats en aquest moment a l’efecte de l’Impost sobre Béns Immobles.

Article 9.

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, Limitatius del
domini, sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s’apli-
carà sobre la part del valor definit en l’articulo anterior que representi, respecte
del mateix, el valor dels referit drets calculats segons les següents regles:

a) En el cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal el seu valor equi-
valdrà a un 2% del valor cadastral del terreny per cada any de durada del mateix,
sense que pugui excedir del 70% d’aquest valor cadastral.

b) Si l’usdefruit anés vitalici el seu valor, en el cas que l’usufructuari tin-
gués menys de 20 anys, serà equivalent al 70% del valor cadastral del terreny,
*minorándose aquesta quantitat en un 1% per cada any que excedeixi d’aques-
ta edat, fins al límit mínim del 10% de l’expressat valor cadastral.

c) Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini
indefinit o superior a 30 anys es considerarà com una transmissió de la propie-
tat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al
100% del valor cadastral del terreny *usufructuado.

d) Quan es transmeti un dret d’usdefruit ja existent, els percentatges
expressats en les lletres a), b) i c) anteriors s’aplicaran sobre el valor cadastral
del terreny al temps d’aquesta transmissió.

i) Quan es transmeti el dret de *nuda propietat el seu valor serà igual a la
diferència entre el valor cadastral de terreny i el valor de l’usdefruit, calculat
aquest últim segons les regles anteriors.

f) El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulti d’aplicar el 75%
del valor cadastral dels terrenys sobre els quals es constitueixin tals drets les
regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis segons
els casos.

g) En la constitució o transmissió de qualssevol altres drets reals de gaudi
limitatius del domini diferents als enumerats en les lletres a), b), c), d) i f) d’est
articulo i en el següent es considerarà com a valor dels mateixos, a l’efecte d’a-
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quest impost:

1.- El capital, preu o valor pactat en constituir-los si fos igual o major que
el resultat de la capitalització a l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la seva
renda o pensió anual.

2.- Aquest últim si aquell anés menor.

Articulo 10º.

En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre
un edifico o terreny o del dret a realitzar la construcció sota sòl sense implicar
l’existència d’un dret real de superfície, el percentatge corresponent s’aplicarà
sobre la part del valor cadastral que representi, respecte del mateix, el mòdul de
proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, en defecte d’això, el que
resulti d’establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a cons-
tituir en vol o en subsòl i la total superfície o volum edificats una vegada cons-
truïdes aquelles.

Article 11.

En els supòsits d’expropiació forçosa el percentatge corresponent s’apli-
carà sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny.

CAPÍTOL V.
Deute Tributari.

SECCIÓ PRIMERA.
Quota Tributària.

Article 12.

La quota d’aquest impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el
tipus del...... 25%.

SECCIÓ SEGONA..
Bonificacions en la quota.

Article 13. En base a l’article 109-4 de la Llei 39/88 reguladora de les
hisendes locals, s’aplicarà una bonificació del 30% de la quota integra de l’im-
post, en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets
reals de gaudiment limitatius del domini, realitzats a títol lucratiu per causa de
mort a favor dels descendents i adoptats, els conjuges i els ascendents i adop-
tants; Així mateix els realitzats entre avis i nets. 

CAPITOL VI.
Meritació.

Article 14.

1.- L’impost es reporta:

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gra-
tuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió

b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu
de domini, en la data en què tingui lloc la constitució o transmissió.

2.- A l’efecte del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a
data de la transmissió:

a) En els actes o contractes entre vius la de l’atorgament del document
públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o ins-
cripció en un Registre Públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per
raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

Article 15.

1.- Quan es declari o reconegui judicial o administrativament per resolu-
ció ferma haver tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l’acte o contrac-
te determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del
dret real de gaudi sobre el mateix, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució
de l’impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït
efectes Lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que
la resolució va quedar ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es
justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les recíproques devolucions al fet
que es refereix l’articulo 1295 del Codi Civil. Encara que l’acte o contracte no

hagi produït efectes Lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per incom-
pliment de les obligacions del subjecte passiu de l’Impost, no pertocarà a devo-
lució alguna.

2.- Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contrac-
tants no procedirà la devolució de l’impost satisfet i es considerarà com un acte
nou subjecte a tributació. Com a tal mutu acord s’estimarà l’avinença en acte de
conciliació i el simple *allanamiento a la demanda.

3.- En els actes o contractes en què intervingui alguna condició, la seva
qualificació es farà conformement a les prescripcions contingudes en el Codi
Civil. Si anés suspensiva no es liquidarà l’impost fins que aquesta es complei-
xi. Si la condició anés resolutòria s’exigirà l’impost per descomptat, a reserva,
quan la condició es compleixi, de fer l’oportuna devolució segons la regla d’a-
partat anterior.

CAPITOL VII.
Gestió de l’Impost.

SECCIÓ PRIMERA.
Obligacions materials i formals.
Articulo 16º.

1.- Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant aquest
Ajuntament declaració segons el model determinat pel mateix contenint els ele-
ments de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació proce-
dent.

2.- Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, a
explicar des de la data en què es produeixi la meritació de l’impost:

a) Quan es tracti d’actes ‘Inter vivos’, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d’actes per causa de morta, és termini serà de sis mesos

prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

3.- a la declaració s’acompanyarà el document en el qual constin els actes
o contractes que originen la imposició.

Article 17.

Les liquidacions de l’impost es notificaran íntegrament als subjectes pas-
sius amb indicació del termini d’ingrés i expressió dels recurs procedents.

Article 18.

Amb independència del que es disposa en l’apartat primer de l’article 17
estan igualment obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet impo-
sable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l’articulo 6 de la present
Ordenança, sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant
o la persona que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de dita articulo, el *adqui-
riente o la persona al favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que
es tracti.

Article19.

Així mateix, els Notaris estaran obligats a remetre a l’Ajuntament, dins de
la primera quinzena de cada trimestre, relació o índex comprensiu de tots els
documents per ells autoritzats en el trimestre anterior, en els quals es continguin
fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposa-
ble d’aquest impost, amb excepció dels actes d’última voluntat. També estaran
obligats a remetre, dins del mateix termini, relació dels documents privats com-
prensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presen-
tats per a coneixement o legitimació de signatures. El previngut en aquest apar-
tat s’entén en la Llei General Tributària.

SECCIÓ SEGONA.
Inspecció i recaptació.

Article 20.

La inspecció i recaptació de l’impost es realitzaran d’acord amb el pre-
vingut en la Llei General Tributària i en les altres lleis de l’Estat reguladores de
la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

SECCIÓ TERCERA.
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Infraccions i sancions.

Article 21.

En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a
la determinació de les sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas,
s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que
la completen i desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL.

La present ordenança entrarà en vigor a partir dels trenta dies posteriors a
la seva publicació en el ‘Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears’, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

El batle, Nadal Torres Bujosa

— o —

Num. 2214
ELEVACIÓ AUTOMÀTICA DE L’ACORD PROVISIONAL

D’APROVACIÒ DE LA MODIFICACIO DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER EL SERVEI DE CLASSES DE
MÚSICA I AGRUPACIÓ CORAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.

Acordat per aquest Ajuntament en sessió ordinària de data 13 de desem-
bre de 2010 s’aprova la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del Preu
Públic per el Servei de Classes de Música i Agrupació Coral de m’Escola de
Música Municipal. I feta la legal exposició al públic sense haver-ne presentat
durant el temps d’exposició cap reclamació, suggeriments, de conformitat amb
el disposat a l’article 17-3 del Real Decret 2/2004 de 5 de març del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es considera definitivament apro-
vat, transcrivint-ne a continuació el text complet de l’ordenança.

Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança
fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
publicació del present acord en el B.O.I.B.

ORDENANÇA PREU PÚBLIC PER EL SERVEI DE CLASSES DE
MUSICA, BALL I AGRUPACIÓ CORAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE
VALLDEMOSSA. CURS 2010-2011.

Article 1. Fonament i naturalesa
Aquest Ajuntament conforme autoritza l’article 106 de la Llei 7/1985 de

2 d’abril, Reguladora de les Bases de Regim Local i d’acord amb el que preveu
l’article 41 de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, estableix el preu
públic per la Prestació de serveis municipals de classes de musica i ball, que es
regularà per la present Ordenança, redactada d’acord amb l’article 16 del R.D.L.
2/2004 ja esmentada.

Article 2. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix de l’aprofitament (per la realització) dels

serveis de classes de música coral i/o instrumental i ball per part de l’alumnat
matriculat.

Article 3. Fet Imposable
El fet imposable està determinat per la participació a les classes formati-

ves( la realització dels serveis naturals que realitzin les esmentades activitats o
serveis) de l’escola de Música de Valldemossa.

Article 4 Subjecte passiu
Estan obligats al pagament d’aquests preus públics les persones naturals

que realitzin les esmentades activitats o serveis al curs 2010/2011.

Article 5. Quota tributaria
El preus públics a què es refereix aquesta ordenança es faran efectius en

el moment d’efectuar-se la sol·licitud de prestació del respectiu Servei, d’acord
amb el següent quadre de tarifes.

Preu Públic
Matrícula PER CURS 46
Llenguatges musicals
Música i Moviment 23
Llenguatge musical 23
Llenguatge modern 23

Tallers grupals
Ball Mallorquí 10 ADULTS
Cor infantil 25
Cor persones adultes 0
Combo modern 25
Música Popular 19
Batucada 25
Orquestra 25
Instruments
1r Instrument Menors 45
2n Instrument Menors 57
Instruments Adults 57
PAQUETS
a) Instrument + 3 (llenguatge/s + taller/s)

Infantil 49
Adults 70

b) Instrument + 2 (llenguatge / taller)
Infantil 47
Adults 65

c) Instrument + 1 (llenguatge o taller)
Infantil 45
Adults 60

Article 6. Exempcions i bonificacions

Tindran la bonificació d’un 10% de la quota per les alumnes de família
nombrosa.

Tindran bonificació d’un 10% aquelles famílies que tinguin dos o mes
germans menors inscrits a formació bàsica.

Els descomptes no són acumulables.
Hi haurà altres exempcions a proposta dels serveis socials municipal.
Cada any s’haurà de sol·licitar o revisar aquesta bonificació.
Per a altres preus es definirà la proposta en base al cost real de l’activitat.
Article 8. Normes de Gestió
El pagament de la matricula dels curs es realitzarà en el moment de la seva

tramitació i mitjançant ingrés bancari i serà irreductible.
Les mensualitats corresponents a les classes es satisfaran mensualment

mitjançant ingrés bancari.
Si el nombre de sol·licituds de matriculacions a un curs supera les places

disponibles es donarà preferència en primer lloc als matriculats en anys ante-
riors i en segon llocs als empadronats al terme municipal de Valldemossa. Es
podrà establir llista d’espera.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el dia de la

seva publicació en el BOIB, quedant en vigor fins la seva modificació o dero-
gació expressa.

El batle, Nadal Torres Bujosa

— o —

Num. 2215
ELEVACIÓ AUTOMÀTICA DEL ‘ACORD PROVISIONAL

D’APROVACIÒ DE LA MODIFICACIO DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST DE BENS IMMOBLES.

Acordat per aquest Ajuntament en sessió extraordinària de data 16 de des-
embre de 2010 s’aprova la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost de Bens Immobles. I feta la legal exposició al públic sense haver-ne
presentat durant el temps d’exposició cap reclamació, suggeriments, de confor-
mitat amb el disposat a l’article 17-3 del Real Decret 2/2004 de 5 de març del
Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, es considera definiti-
vament aprovat, transcrivint-ne a continuació el text complet de l’ordenança.

Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança
fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
publicació del present acord en el B.O.I.B.

ORDENANÇA FISCAL DEL IMPOST DAMUNT BÉNS INMOBLES

ARTICLE 1er.-
De conformitat amb el previst a l’article 72 del RDL 2/2004, de 5 de març,

que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el tipus
de gravamen del impost damunt bens immobles aplicable en aquest Municipi,
queda fixat en els termes que s’estableixen a l’article següent.
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