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formació lingüística del personal adequades a aquest fi.

d’Alaior, durant el dia 1 de juny de 2012.

Article 31
L’Ajuntament de Valldemossa pot emprendre qualsevol iniciativa no prevista en aquest Reglament, seguint l’esperit d’aquest, que tingui com a finalitat
fer de la llengua catalana el vehicle de comunicació de les persones i de les diferents entitats i organitzacions del municipi de Valldemossa.

Segon.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el tauló d’anuncis
municipal i en el BOCAIB, conforme l’art. 44.

Disposició Final
Aquest reglament aprovat per acord de l’Ajuntament Ple de dia 19 de
maig de 2008 i modificat en data 12-04-2012 i feta la legal exposició entrarà en
vigor una vegada publicat integrament al BOIB.
Valldemossa, 5 de juny de 2012
El Batle, Francesc Mulet Jimenez

—o—

Ajuntament d'Alaior
Num. 11266
Exp. Ges: 60/2012
Feim públic que per resolució d’Alcaldia de data 15 de maig de 2012 s’ha
disposat:

Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades.
Alaior, 30 de maig de 2012
LA BATLESSA, Misericordia Sugrañes Barenys
LA SECRETÀRIA, Luz Sanz Villarroya

—o—
Num. 11392
ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA
Feim públic que durant el termini d’exposició pública de l’acord d’aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora 2/14 reguladora
de la taxa per utilització privativa de domini públic, no s’ha presentat cap reclamació, per la qual cosa es considera aprovat definitivament, procedint a la publicació íntegra en el BOIB d’acord amb l’article 17.2, del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Ordenança núm. 2/14

Atès l’ofici rebut per la Caixa Pollença de RE 5875 de data 21.12.2011,
on ens demanen el nomenament d’un representat d’aquest Ajuntament i el seu
corresponent suplent a l’Assemblea General.
Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides, RESOLC:
Primer. Nomenar a RAFAEL QUINTANA VILLALONGA, titular del
NIF41.507.364T i JAUME REURER MORLA, titular del NIF 41.494.770X,
per tal que formin part de l’Assemblea General de Colonya Caixa d’Estalvis de
Pollença, com a representant i suplent de l’Ajuntament d’Alaior.
Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació i ordenar la publicació d’aquesta resolució en el BOCAIB i al tauló d’anuncis de la pàgina web municipal.
Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades.
Alaior, 28 de maig de 2012
La Secretària, Luz Sanz Villarroya

—o—
Num. 11284
Exp.. Núm.: 60/2012
Emissor: MMS
Feim públic que per resolució d’Alcaldia de data d’avui s’ha disposat:
Atès l’art.47.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, que diu: ‘corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto
tales, substituir en la totalidad de sus funciones y por orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimiento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones...’ i l’art. 47.2 que diu: ‘En los
casos de ausencia, enfermedad o impedimiento, las funciones del Alcalde no
podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, que reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del artículo 44.’
Atesa la resolució d’alcaldia de delegació de competències de data 17 de
juny de 2011, per la qual es nomena com a primer tinent de batle, al regidor senyor Emilio Agis Benejam.
Atès que la batlessa el proper 1 de juny de 2012 es trobarà fora de l’illa i
a fi de no perdre l’eficàcia en la gestió municipal quant la batlessa hagi d’absentar-se.
Es pel que RESOLC:
Primer. Que el regidor i primer tinent de batle senyor Emilio Agis
Benejam assumeixi les atribucions d’Alcaldia i substitueixi a la batlessa en la
totalitat de les seves funcions, com a batle accidental d’aquest Ajuntament

ORDENANÇA
Ç
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE DOMINI PÚBLIC
SECCIÓ I. RÈGIM GENERAL DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI
PÚBLIC
FONAMENT LEGAL
Article 1.
De conformitat amb el previst en els articles 57 i 20.3 apartat l) de l’ RDL
2/2.004, del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el previst en els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, s’estableix
la taxa per l’ocupació del domini públic local, que es regirà per la present
Ordenança Fiscal.
Davant la llei 25/2009, de 22 de desembre (publicat al BOE, de 23 de desembre) i considerant que l’Ajuntament pot delimitar clarament l’ocupació que
es pot realitzar mitjançant la ocupació taules, cadires, tendals i envelats, sense
prejudici que altres autoritzacions hauran de realitzar-se mitjançant procediment
de concurrència competitiva i considerant que l’ordenança reguladora inclou
normes de funcionament del procediment autoritzacions és pel que es modifica
l’ordenança fiscal d’acord al següent contingut.
Considerant que la directiva de serveis de l’any 2006 i el R.D. 199/2010
de 26 de febrer sent el principi que l’explotació del domini públic a més de ser
limitada en el temps s’ha de ponderar-se l’amortització de la inversió realitzada
és pel què s’introdueix en l’article 5è el còmput dels terminis d’amortització de
tal forma que una vegada amortitzada la inversió, l’Ajuntament pot denegar la
pròrroga d’ocupació per causes d’interès general sense que es doni lloc a indemnització de cap tipus.
FET IMPOSABLE
Article 2.
Constitueix el fet impositiu
p
de la taxa de l’ocupació, la utilització especial
o l’aprofitament econòmic del domini públic local.
SUBJECTE PASSIU
Article 3.
Tindran la consideració de subjectes passius, als efectes de la taxa regulada per aquesta ordenança:
a) Els titulars de la llicència d’ocupació.
b) Els titulars de la declaració responsable d’inici de l’activitat de terrassa a l’aire lliure
c) Les empreses, entitats o particulars beneficiaris de les ocupacions o
aprofitaments, encara que es produeixin sense l’oportuna autorització.
GESTIÓ
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Article 4.
1. Quan l’ocupació del domini públic no procedeix a realitzar-se mitjançant procediment de concurrència competitiva, l’Ajuntament determinarà els
espais a ocupar i els establiments que per la seva proximitat poden ocupar-los
2. A partir d’aquest moment, l’establiment podran presentar la declaració
responsable d’inici d’activitat de terrassa a l’aire lliure i liquidar la taxa d’ocupació de domini públic
3. L’Ajuntament es reserva el dret de vigilar que l’ocupació de domini
públic es realitzi adequadament
4. Correspon al particular la neteja del domini públic ocupat.
5. L’Ajuntament d’Alaior es reserva el dret a suspendre temporal i puntualment, per l’organització d’actes públics, l’ocupació de la via pública, sempre que allò sigui possible, sense dret a indemnitzacions ni devolucions.6. Les
liquidacions successives de les taxes per aprofitament de caràcter anual prorrogats expressament o tàcitament es gestionaran mitjançant padró o matrícula, i
s’haurà d’efectuar el pagament dins el període indicat en el corresponent anunci de cobrament.
7. L’establiment podrà presentar declaració de cessament de l’activitat
quan estimi oportú, tindrà efectes en el padró del següent exercici, sense prejudici de prorrateig mensual de la quota.
8. En cap cas, les ocupacions de domini públic per l’Ajuntament sigui en
caràcter puntual o definitiu no donarà dret a indemnització.
9. El dia primer de gener de cada any l’Ajuntament prorrogarà o no les llicències anuals atorgades. A tal fi els particulars que no desitgin continuar amb
l’explotació del domini públic ho hauran de comunicar a l’Ajuntament durant el
mes de desembre de l’any anterior.
10. En aquest cas, la presentació per l’interessat d’una sol·licitud de baixa
per acabament definitiu de l’ocupació tindria efectes en el padró del següent
exercici, sense perjudici del prorrateig mensual de la quota.
SECCIÓ II. TAULES, CADIRES, TENDALS I ENVELATS.
Article 5.
1. En el cas de taules i cadires tindran un termini mínim d’un any d’amortització; i els tendals i envelats de 2 anys.
2. Qualsevol tipus d’ocupació que no estigui explícitament prevista a les
tarifes es podrà liquidar per similitud amb els aprofitaments descrits.
Article 6. MERITACIÓ
1.- Es meritarà la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ocupació de l’espai públic o s’obtingui autorització per a la realització de l’activitat, o es presenti la Declaració responsable d’inici d’activitat, si aixì esta previst.
A aquests efectes, s’entendrà iniciada dita activitat en la data de la celebració del
concurs d’adjudicació o de la presentació de la sol·licitud o declaració responsable d’ocupació segons la documentació necessària en cada cas per a la seva
autorització
2.- Quan l’ocupació del domini públic hagi tingut lloc sense haver-se
obtingut la oportuna llicència, o sense la presentació de la DRI la Taxa es meritarà quan s’ocupi efectivament el domini públic municipal, independentment de
la iniciació de l’expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar l’exercici de l’activitat o per denegar-la, en cas que no fos viable la seva
instal·lació.; tot això sense perjudici de l’expedient sancionador que en el seu
cas sigui procedent.
3.- L’obligació de contribuir, no es veurà afectada, per la renuncia o desistiment del sol·licitant.
Article 7.
- El domini públic podrà ocupar-se amb terrasses, taules i cadires o envelats, sempre que es tracti d’un establiment de restauració o s’autoritzi amb
caràcter excepcional o temporal per circumstàncies degudament acreditades.
- La ocupació de via pública amb terrasses, taules, cadires en els establiments de restauració quedarà vinculada al informe de Policia.
- En cap cas el nivell de renou que es produesqui a les terrasses podrà
superar els límits màxims autoritzats.

Article 8.
8.1. Per les ocupacions i aprofitaments de domini públic s’estableixen les
següents tarifes:
17,87 €/m2/anyy
53,61 €/m2/any

El pagament en període voluntari es podrà realitzar amb caràcter semestral.
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8.2 Per a la resta d’ocupacions i aprofitament s’estableixen les següents
tarifes:
.OBRES
1.OBRES
1.1. Ocupació de la via pública amb materials de
Construcció, tanques, bastides, etc.(No autoritza
a la reserva temporal d’estacionaments ni al
tancament de carrers).

0,3 % del pressupost de l’obra

2. MERCATS PERÍODICS DE CARÀCTER TRADICIONAL (d’acord
amb el que estableix l’ordenança reguladora de la venda ambulant al terme
municipal d’Alaior)
2.1 Mercat ambulant Alaior
2.1.1. Amb reserva d’espai anual (a liquidar
trimestralment o anualment)
2.1.2. Sense reserva
2.2 Mercat ambulant Cala en Porter
2.2.1 Amb reserva d’espai per temporada
2.2.2 Sense reserva

312,00 euros / any
10,00 euros / dia
120,00 euros / temporada
15,00 euros / dia

3. MERCATS DE VENDA AMBULANT PRODUCTES ARTESANS
(d’acord amb el que estableix l’ordenança reguladora de la venda ambulant al
terme municipal d’Alaior)
Mercat de Nit
2.2.1 Amb reserva d’espai per temporada

100,00 euros / temporada
15,00 euros / dia

2.2.1 Sense reserva
4. MERCATS OCASIONALS EN FESTES I FIRES (d’acord amb el que
estableix l’ordenança reguladora de la venda ambulant al terme municipal
d’Alaior)
4.1 Fira Sant Llorenç
4.2 Festes Cala en Porter/Caixers/altres
Sup > 20 m²
20 > Sup > 40 m²
40 > Sup > 100 m²
100 m² > Sup
Venda ambulant

10 €/m²
200 € + 2 €m²
280 €+ 1,7 €/m²
450 € + 0,75 €/m²
15 euros/dia

5 €/m²
100 € + 1 €/m²
140 € + 0,85 €/m²
225 € + 0,3 €/m²
15 euros/dia

4.3. Llocs de venda en la Fira del camp
5 €/m²
Sup > 10 m²
10 > Sup > 50 m²
50 € + 0,2 €/m²
50 > Sup
60 € +0,10 €/m²
c) 5.ACTIVITATS
.ACTIVITATS ARTISTIQUES AL CARRER (d’acord amb el que
estableix l’ordenança reguladora de la venda ambulant al terme municipal
d’Alaior)
5.1 Activitats artístiques:

180,00 €/temporada turística

d) TELESCOPIS
6.1. Ocupació amb telescopis anual

70,00 €/m²/any

e) ALTRES OCUPACIONS
7.1. Ocupació del domini públic

5,00 €/m2/día

SECCIÓ IV. COMPATIBILITAT AMB ALTRES TARIFES
Article 9.
La taxa reguladora en aquesta ordenança és independent i compatible amb
qualsevol altra taxa, preu públic, impost o contribució que amb diferent objecte
pugui regular o tenir regulat l’Ajuntament.
EXENCIONES

SECCIÓ III. TARIFES PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÙBLIC

Ocupació
p
amb taules i cadires …….....….........................
Ocupació amb tendals i envelats ………..........................
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Articulo 10.
S’exceptuen del pagament de la presente taxa las administracions publiques.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Tot el que no està previst en aquesta ordenança es regirà pel Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei general tributària i, si és el cas,
pel reglament de béns i normes generals d’aplicació.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
L’ocupació de domini públic se acreditarà con la copia de la liquidació
efectuada. Del contrari, por part de l’autoritat competent se cobrarà la taxa diària estipulada anteriorment.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Mentre no es reguli adequadament la secció de casetes, barraques o taules
de fira, amb caràcter excepcional es podria autoritzar l’ocupació de domini
públic amb les taules de venda a entitats de sense ànim de lucre per finançar projectes de cooperació o solidaritat, o la pròpia vida organitzativa, per un període
no superior a 3 dies.
La Comissió informativa sotmet a votació la fusió d’aquesta esmena amb
el text de l’ordenaça dictaminada el passat 21.03.12 resultant que s’aprova amb
5 vots a favor dels regidors del grup municipal del PP i 4 abstencions dels regidors del grup municipal del PSOE (2), regidor del grup municipal d’Esquerra de
Menorca-Iniciativa per Alaior i regidora del grup municipal del PSM-Verds.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta
q
ordenança
ç entrarà en vigor
g l’endemà de la seva publicació
p
en el
expressament.
BOIB i serà d’aplicació fins que es modifiqui o derogui expressame
En Alaior, a 4 / juny / 2012.
Batlessa, Misericòrdia Sugrañes Barenys.

—o—

Ajuntament d'es Migjorn Gran
Num. 11226
Ordre d’Execució Núm. 20.04/2012 O.E.
En data 11 d’abril de 2012, es va formular la següent resolució d’inici d’
expedient d’ordre d’execució núm. 20.04/2012 O.E., contra Cala Blanca S.A.,
en concepte de propietari de l’immoble situat al c. Nou, 13 des Migjorn Gran:
‘Vist l’expedient de referència (exp. 20.04/2012-O.E.) i l’informe emès
per la Policia Local, en data 19 d’octubre de 2011, i conforme a l’establert en
l’art. 9.1 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears i els arts. 10 i 11 de la Llei de disciplina urbanística
Resolc:
Primer.- Ordenar l’execució de la reparació de la façana de l’immoble
situat al c. Nou, 13 des Migjorn Gran.
Segon.- Concedir a la propietat un termini de dos mesos per a executar les
esmentades obres. Li significam que, si aquest termini transcorre sense que
s’hagin executat, procedirem a la incoació d’expedient sancionador, en la resolució de la qual a més de la imposició de la multa que sigui procedent, si escau,
se li concedirà un últim i improrrogable termini per a l’execució ordenada. Si
aquesta no es compleix, l’actuació s’executarà a càrrec de l’organisme requeridor, a costa de l’obligat, a través del procediment d’execució subsidiària regulat
per la Llei de procediment administratiu.
Tercer.- Una vegada executades les obres, la propietat haurà de presentar
davant de l’Ajuntament un justificant de l’execució de les esmentades obres.’
Per no haver-se pogut notificar als propietaris de l’immoble, domicili que
apareix a l’expedient i que es tramita al Departament de Disciplina Urbanística
d’aquest Ajuntament, pel present anunci es notifica a la resolució, d’acord amb
el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Es Migjorn Gran, 31 de maig de 2012
El Batle, Pedro G. Moll Triay.

—o—
Num. 11334
En compliment de l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, s’anuncia que l’Ajuntament des
Migjorn Gran, en sessió plenària de data 31.5.2012, va aprovar inicialment
l’Ordenança municipal per a l’accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant l’ús de mitjans electrònics.
De conformitat amb el que hi ha establert a l’esmentat article, l’acord d’aprovació inicial i l’Ordenança estaran exposats al públic en el taulell d’edictes
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d’aquest Ajuntament durant 30 dies perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes. En el cas que no
es pressenti cap reclamació o suggeriment, s’entendrà que l’acord adoptat es
definitiu.
Es Migjorn Gran, 1 de juny de 2012
El Batle, Pedro G. Moll Triay

—o—
Num. 11337
En compliment de l’article 17 del Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals s’anuncia que l’Ajuntament des Migjorn Gran, en sessió plenària de data 31.5.2012, va aprovar provisionalment la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
De conformitat amb el que hi ha establert a l’article 49 de la Llei de Bases
de règim local i l’article 17.1 del Text refós de la Llei que regula les Hisendes
locals, l’acord provisional i la modificació de l’Ordenança fiscal estaran exposats al públic en el taulell d’edictes d’aquest Ajuntament durant 30 dies perquè
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes. En el cas que no es pressenti cap reclamació o suggeriment,
s’entendrà que l’acord adoptat es definitiu.
Es Migjorn Gran, 1 de juny de 2012
El Batle, Pedro G. Moll Triay

—o—
Num. 11344
Es fa públic que l’Ajuntament des Migjorn Gran, en sessió plenària de
data 31.5.2012 ha adoptat el següent acord:
PRIMER.- Acceptar els següents informes emesos pels diferents organismes, pels motius exposats als informes que consten a l’expedient.
Direcció General d’Emergències
Ministeri de defensa
Departament de Mobilitat del CIM
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació I Jovent del CIM
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí
SEGON.- Comunicar a les distintes administracions que hagin emès
informe la resposta donada a aquests.
TERCER.- Aprovar provisionalment el Catàleg de Protecció del patrimoni històric del terme municipal des Migjorn Gran, amb les modificacions introduïdes com a resultat del tràmit d’informació pública i dels informes d’altres
Administracions Públiques, i que està integrat pels següents documents:
Memòria, Normativa, Catàleg de protecció arquitectònica i de béns etnològics,
Catàleg de Protecció del Patrimoni arqueològic, paleontològic i militar redactat
pel Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial, GAAT.
QUART.- Acordar la suspensió automàtica en la tramitació i atorgament
de tota classe d’aprovacions, autoritzacions i llicències de caràcter urbanístic pel
termini d’un any o fins a l’aprovació definitiva
CINQUÈ.- Publicar l’acord de suspensió en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en un dels diaris de major difusió de l’illa.
SISÈ.- Elevar l’expedient al Consell Insular de Menorca per a l’aprovació
definitiva.
Es Migjorn Gran, 1 de juny de 2012
El Batle, Pedro G Moll Triay

—o—
Num. 11382
Havent-se aprovat per decret d’alcaldia de data 5 de juny de 2012, el
Padró de Contribuents pel servei de clavegueram a la urbanització de Sant
Tomàs, corresponent al TRIMESTRE de maig a juliol 2012, s’exposa al públic
per un espai d’un mes a efectes de reclamacions.
El període voluntari de cobrament serà del 1 de juliol al 31 d’agost de

