
Sociedad de Explotación de Aguas Residuales, S.A., la cancel·lació de la garan-
tia que té constituïda per l’import de 3.499,93 euros , es fa públic, perquè en el
termini de quinze dies es puguin presentar  reclamacions pels qui creguin tenir
qualque dret exigible a l’ esmentat contractista per raó del contracte garantitzat.

Ses Salines 20 de novembre de 2007.
El Batle-President
Sgt: Sebastià Burguera i Burguera

— o —

Ajuntament de Valldemossa
Num. 22235

ELEVACIÓ AUTOMÀTICA DE L’ACORD PROVISIONAL DE
L’ORDENANÇA FISCAL DEL PREU PÚBLIC PER EL SERVEI MUNICI-
PAL DE CLASSES DE MÚSICA

Acordat per aquest Ajuntament  en sessió de data 10 de setembre de 2007,
per cinc vots a favor de l’equip de govern i quatre en contra del P.P., la aprova-
ció provisional de l’ordenança fiscal del preu públic per el servei municipal de
classes de musica i feta la legal exposició al públic sense haver-se presentat
durant el temps d’exposició cap reclamació,  suggerència, de conformitat amb
el disposat a l’article 17-3 del RD Legislatiu 2/2004 del TRLRHL, es considera
definitivament, transcrivint-se a continuació el text complet de l’ordenança

Contra el present acord definitiu de implantació  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 BOIB

PREU PÚBLIC  PER EL SERVEI DE CLASSES  DE MUSICA MUNI-
CIPAL

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 a 47 de la Llei   Reguladora de les Hisendes Locals, estableix  el preu
públic per la Prestació de serveis municipals de classes de musica, que es regu-
larà 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 per la realització dels serveis de classes de

música

Article 3. Fet Imposable
El fet imposable està determinat per la realització dels serveis naturals que

realitzin les esmentades activitats o serveis
Article 4 Subjecte passiu
Estan obligats al pagament d’aquets preus públics les persones naturals

que realitzin les esmentades activitats o serveis
Article 4. 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.

Preus per a residents
Matricula    curs                                                       30€
Mensualitat formació bàsica                                   30€ (lleng.musical,

instrumental i cor)
Mensualitat música i moviment                               10€ ( 1 sessió setma-

nal)
Mensualitat per taller vocal o instrumental              12€
Tallers intensius                                                        50€
Classes instruments (fora de la formació bàsica       22€ (4 classes 

mensuals de ½ hora)

Preus per a no residents
Els anteriors amb un suplement del 50% sense opció a descomptes

Article 5. Exempcions i bonificacions

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

Tendran bonificació d’un 10% aquelles famílies que tenguin dos o mes

germans inscrits a formació bàsica
Els descomptes no son acumulables
Hi haurà altres exempcions a proposta dels serveis socials municipal
Cada any s’haurà de sol·licitar o revisar aquesta bonificació.

Article 7. Normes de Gestió
El pagament de la matricula dels curs es realitzarà en el moment de la seva

tramitació 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 

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.

Valldemossa a 12 de novembre de 2007.

— o —

Num. 22236
ELEVACIÓ AUTOMÀTICA DE L’ACORD PROVISIONAL DE

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE

Acordat per aquest Ajuntament  en sessió de data 10 de setembre de 2007,
per cinc vots a favor de l’equip de govern i quatre en contra del P.P, la modifi-
cació de la taxa de la  Ordenança del Servei de Subministrament d’Aigua
Potable (modificació tarifes) i feta la legal exposició al públic sense haver-se
presentat durant el temps d’exposició cap reclamació,  suggerència, de confor-
mitat amb el disposat a l’article 17-3 del RD Legislatiu 2/2004 del TRLRHL, es
considera definitivament, transcrivint-se a continuació el texte complet de l’or-
denança

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 REGULADORA DE LA TAXA PER SUBMI-
NISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.

Article 1. Fondament i naturalesa
D’acord amb el previst als articles 20-4T del Reial Decret 2/2004 de 5 de

març, Texte Refós de la LRHL,  aquest Ajuntament estableix la taxa per submi-
nistrament d’aigua potable. 

La present Ordenança substitueix la tarifa actualment vigent (BOIB nº 15
de dia 1-02-1996.

Article 2 – Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa tot subministrament d’aigua que

l’Ajuntament presti a través del seu servei d’aigües, ja sigui a domicilis de caire
particular, o establiments comercials o industrials o de qualsevol altre classe.

Article 3.- Obligació de contribuir.
L’obligació de contribuir neix amb l’establiment del servei per part de

l’Ajuntament, moment a partir del que es declara la utilització general d’aquest
per tot el vecindari, essent condició indispensable per el naixement de l’obliga-
ció de contribuir el que es realitzi la prestació del servei.

La taxa merita des de la data en que s’autoritzi el subministrament, exi-
gint-se per terminis vençuts.

Article 4.-  Obligats al pagament.
Son subjectes passius obligats al pagament de la Taxa les persones natu-

rals o jurídiques usuaris del servei.
Seran responsables subsidiaris els propietaris dels immobles en els que es

presti el servei.
Article 5.- Quantia
La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixa-

da en les tarifes relacionades seguidament:
1r.  Quota de consum:
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- Vivendes
TARIFES PER BLOCS DE CONSUM TRIMESTRAL
Interval (1) bloc preu/m3
Fins 60 m3 1 0’62€ 
De 60 a 120 m3 2 0’86€
De 120 a 300 m3 3 1’84€
> de 300 m3 4 2,76€ 

2. Quota de manteniment                                     1’98€  trimestre
3r. Drets de connexió:
-   90€ casc urbà
-110€ fora casc urbà

NOVES ESCOMESES:
Les noves escomeses es facturaran a preu de cost.
Article 6è. – Obligació de pagament.
1- L’obligació de pagament neix:
En el cas de nous subministres, en el moment de la seva sol·licitud 
Si es tracta  de subministres periòdics, el dia primer de cada trimestre

natural.
En el cas de prestació d’altres serveis quan es sol·licitin o realitzin
Article 7è.- Terminis i formes de pagament.
1.- El pagament es realitzarà:
En el cas de nous subministres, per dipòsit previ en el moment de la seva

sol·licitud
En el cas de subministraments periòdics, una vegada inclosos  en el padró,

per trimestre naturals,
En el cas de prestació d’altres serveis, per dipòsit previ en el moment de

la seva sol·licitud.
2. – L’ingrés de quotes es realitzarà preferentment mitjançant domicilia-

ció bancària, i subsidiàriament mitjançant ingrés en la Tresoreria Municipal.
3. –  El termini de constrenyiment serà a partir del dia següent al de fina-

lització del termini de pagament en voluntari.
En cas que per qualque causa no es trobessin al cobrament els rebuts en

els terminis de recaptació en voluntari assenyalats, s’entendran prorrogats els
terminis de recaptació, acumulant-se els valors als del següent termini trimes-
tral.

Article 8.-   Normes de gestió
Apart de les normes establertes a la vigent l’ordenança del Servei de

Proveïment d’Aigua Potable, s’estableix el següent:
a)Les altes presentades dins del primer mes de cada termini de meritació

trimestral, a partir del dia 1r de dit termini, les presentades amb posterioritat  a
partir del 1r. dia del termini de meritació següent.

b)Les baixes tindran efecte  a partir del dia 1r del termini de meritació
següent al que es formalitzi la petició.

No es tramitarà cap sol·licitud  per els serveis i activitats recollits en
aquesta Ordenança que requereixin l’ingrés d’un dipòsit previ, si no s’acredita
degudament el referit ingrés. 

Article 9.-  Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat

en la Llei General Tributària,  la seva normativa de desenvolupament i
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament.

Art.10-
TALL DE SUBMINISTREM PER IMPAGAMENT DE TARIFES. De

conformitat amb l’art. 84 de Verificacions elèctriques de 13 de març de 1954 i
modificat per RD 1725/84 de 18 de juliol, els supòsits de falta de pago del
import del servei de subministrament d’aigua potable seran sancionades amb la
suspensió del subministra, als citats efectes es donarà audiència al interessat per
termini de 10 dies per al·legacions i presentació de documents i justificacions
que considerin oportuns, una vegada resoltes les al·legacions i provat que els
fets son constitutius de la infracció per falta de pago per el Sr. Batle es dictarà
resolució avisant l’abonat que transcorreguts 10 dies hàbils a partir del rebut de
la resolució no satisfà els rebuts pendents es procedirà al tall del subministra
d’aigua.

Disposició addicional primera.
En el termini trimestral natural de facturació en que entrin en vigor noves

tarifes, la liquidació de les quotes de servei i consum es realitzaran per prorra-
teig  de dies naturals dels anteriors i nous imports.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per el Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 10 de setembre de 2007 i que ha quedat defi-
nitivament aprovada, regirà a partir de la seva entrada en vigor i es mantindrà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. 

Valldemossa a 12 de novembre de 2007

— o —

Ajuntament d'es Castell
Num. 21950

Intentada la notificació i no havent-se pogut efectuar a les persones que a
continuació es relacionen, pel present edicte es notifica per anuncis al tauló d’a-
nuncis de l’Ajuntament i publicat al Butlletí Oficial, d’acord amb el que dispo-
sa l’article 59.4) i 59.5) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, que es tramiten els expedients sancionadors per
infraccions al RD 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament General de Circulació per l’aplicació i desenvolupament del text
articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, aprovat pel RDL
339/1990, de 2 de març, que a continuació es detallen:

-Jesús López Solano, (X04645741V), Exp. 000619-2007 denúncia de data
09/06/2007, Resolució de data 15/10/2007 imposant multa de 100,00 euros, per
infracció a l’art. 94.1.i) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-Martín Riera Riera, (41505867K), Exp. 000623-2007 denúncia de data
14/06/2007, Resolució de data 15/10/2007 imposant multa de 60,00 euros, per
infracció a l’art. 94.2.e) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-Elias Robles Montes, (24060353F), Exp. 000646-2007 denúncia de data
11/07/2007, Resolució de data 15/10/2007 imposant multa de 60,00 euros, per
infracció a l’art. 94.2.d) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-Maria Albina Olives Ramis, (41503547R), Exp. 000652-2007 denúncia
de data 23/06/2007, Resolució de data 15/10/2007 imposant multa de 60,00
euros, per infracció a l’art. 171.b) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-Carlos Maria Buele Ordóñez, (X03780280T), Exp. 000656-2007 denún-
cia de data 24/06/2007, Resolució de data 15/10/2007 imposant multa de 60,00
euros, per infracció a l’art. 94.2.d) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-Gabriel Marqués Nieto, (41503669P), Exp. 000660-2007 denúncia de
data 27/06/2007, Resolució de data 15/10/2007 imposant multa de 100,00 euros,
per infracció a l’art. 91.2.m) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-Juan José Cortés Marí, (41507569K), Exp. 000750-2007 denúncia de
data 03/09/2007, Resolució de data 15/10/2007 imposant multa de 100,00 euros,
per infracció a l’art. 118.1) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-José Antonio Ruiz Martir, (76144963J), Exp. 000783-2007 denúncia de
data 30/08/2007, Resolució de data 15/10/2007 imposant multa de 60,00 euros,
per infracció a l’art. 94.2.d) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-Susan Carol A. Kenyon, (X00956120X), Exp. 000673-2007 denúncia de
data 15/07/2007, Resolució de data 22/10/2007 imposant multa de 100,00 euros,
per infracció a l’art. 94.1.i) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-Alfredo Gómez Vega, (41510842M), Exp. 000675-2007 denúncia de
data 16/07/2007, Resolució de data 22/10/2007 imposant multa de 60,00 euros,
per infracció a l’art. 94.2.e) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-Miguel Gómez García, (28575450C), Exp. 000677-2007 denúncia de
data 19/07/2007, Resolució de data 22/10/2007 imposant multa de 60,00 euros,
per infracció a l’art. 94.2.d) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-Oscar Daniel Sánchez Rodríguez, (41503743J), Exp. 000793-2007
denúncia de data 06/09/2007, Resolució de data 22/10/2007 imposant multa de
60,00 euros, per infracció a l’art. 94.2.e) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-Juan José Reynés Padilla, (41503248R), Exp. 000813-2007 denúncia de
data 17/08/2007, Resolució de data 22/10/2007 imposant multa de 60,00 euros,
per infracció a l’art. 94.2.e) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-José Maria Gómez Vega, (44404229S), Exp. 000711-2007 denúncia de
data 16/08/2007, Resolució de data 26/10/2007 imposant multa de 60,00 euros,
per infracció a l’art. 154) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-Debora Kim Berryman Taylor, (41500363Z), Exp. 000688-2007 denún-
cia de data 31/07/2007, Resolució de data 29/10/2007 imposant multa de 60,00
euros, per infracció a l’art. 94.2.e del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

-Ali Maimouni, (X01433156A), Exp. 000689-2007 denúncia de data
31/07/2007, Resolució de data 29/10/2007 imposant multa de 100,00 euros, per
infracció a l’art. 94.1.i) del RD 1428/2003 de 21 de novembre.
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