160

BOIB

Tarifa tercera
Entrades de vehicles en locals de reparació de vehicles (euros any)
Tarifa quarta
Entrades de vehicles en naus industrials i similars (euros any)
Tarifa cinquena
Reserva de càrrega i descàrrega (euros metre lineal i any)

Num. 108

75,00

125,00

La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, continuant la seva vigència fins
tant sigui derogada o modificada.
Consell, 16 de juliol de 2012.
El Batle, Andreu Isern Pol.

32,50

Article 6è. Exempcions i bonificacions
1. Els particulars que acreditin la seva condició de persona amb mobilitat
reduïda o entitats de caire assistencial o benèfic que sol·licitin la reserva d’espai
de la via pública per a l’ús per a vehicles que disposin de targeta de mobilitat
reduïda restaran exempts de les tarifes de l’article anterior.
Article 7è. Meritació
1. Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà en
el moment de sol·licitar l’ús privatiu o l’aprofitament especial, que no es tramitarà si no s’ha efectuat el pagament corresponent.
2. Quan es produeixi l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la taxa es meritarà en el moment d’inici de l’aprofitament.
Article 8è. Període impositiu
1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període
impositiu coincidirà amb el determinat en la llicència municipal.
2. Quan l’aprofitament especial ha estat autoritzat o prorrogat per a varis
exercicis, la taxa es meritarà el primer de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, llevat en els supòsits d’inici o cessament en la
utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els
apartats següents.
3. Quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial en el primer
semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aqueix exercici la quota
íntegra. Si l’inici del gaudiment de l’aprofitament especial té lloc en el segon
semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
4. Si se cessa en el gaudiment de l’aprofitament especial durant el primer
semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si
el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà la devolució de cap quantitat.
Article 9è. 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 una liquidació provisional a què es refereix l’article
següent i formular una declaració adjuntant un plànol detallat de l’aprofitament
i de la seva situació dins el municipi. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit,
d’acord amb el que es disposa en l’article 46 del RDL 2/20004, Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i s’elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.
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.
5. La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del semestre natural següent al de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.
Article 10è. Infraccions i sancions
Per a tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així
com a les sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició derogatòria única.
1.- Amb l’aprovació definitiva de la present Ordenança Fiscal es deroguen
expressament els articles 16 a 19 de l’Ordenança fiscal 1/2004, reguladora de la
taxa per l’ocupació del domini públic aprovada pel Ple de data 25 d’abril de
2006.
Disposició final

26-07-2012

—o—

Ajuntament d'Esporles
Num. 14975
La Comissió de Comptes celebrada dia 12 de juliol de 2012, informà favorablement el Compte General del Pressupost del 2011 de l’Ajuntament
d’Esporles, Patronat d’Escoles Municipals d’Esporles, i del Patronat Municipal
de Cultura Esports i Temps Lliure el qual queda exposat al públic a les Oficines
Municipals, pel termini de quinze dies i vuit més durant els quals, els interessats
podran presentar reclamacions, consideracions i observacions, d’acord amb l’article 211.3 del RDL 2/2004 de 5 de març.
Esporles, 19 de juliol de 2012
El batle, Miquel Ensenyat Riutort

—o—

Ajuntament d'Inca
Num. 14217
Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de
condicions que ha de regir el contracte de serveis per a la prestació del Servei
Socioeducatiu.
De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions
que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present
anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual
cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.
Inca, 3 de juliol de 2012.
El batle-president, Rafel Torres Gómez.
_______________
Resolución del Ayuntamiento de Inca por la que se expone al público el
pliego de condiciones que ha de regir el contrato de servicios para la prestación
del Servicio Socioeducativo.
Conforme con lo dispuesto en el art. 188 de la Ley 20/2006 de 15 de
diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, el pliego de condiciones que ha de regir esta contratación, se expone al público, mediante el presente anuncio, durante el plazo de diez días naturales para que se puedan presentar reclamaciones. Este anuncio se simultanea con los anuncios de licitación,
por lo que en el supuesto de presentarse reclamaciones se actuará conforme
prevé el mencionado precepto legal.
Inca, a 3 de julio de 2012.
El alcalde-presidente, Rafel Torres Gómez.

—o—
Num. 14218
Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’anuncia licitació per a
l’adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del Servei Socioeducatiu
1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d’Inca.
Dependència que tramita l’expedient: secretaria de l’Ajuntament.
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: prestació del Servei Socioeducatiu.
b) Lloc d’execució: centres educatius, domicilis de les persones beneficiàries i/o altres llocs específics. El servei estarà ubicat a les dependències municipals del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca.

