
LSV: texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo.

RGC: Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.
VEH: Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
CON: Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.
OM: Ordenanza Municipal.

Consell 15 de Diciembre de 2011
El Alcalde Andreu Isern Pol

Remesa: 10701

Expedient Llinatges i Nom Matrícula Data Tipus Precepte Import Pagament anticipat Punts
Expediente Apellidos y Nombre Matrícula Fecha Tipo Precepto Importe Pago anticipado Puntos
11-000432 COMPANY BORRAS ANTONIA MARIA IB0770DF 27/9/2011 L RGC154 80€ NO 0 

Total: 1 Denúncies
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Ajuntament d'Escorca
Num. 229

Aprovades definitivament les ordenances fiscals en sessió extraordinària de data 22 de desembre de 2011:

1.- Implantació de l’ordenança fiscal Reguladora del preu públic per intervencions policials o de la brigada municipal.

2.- Implantació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis de neteja i utilització de recintes municipals.

3.- Modificació de les ordenances fiscals de fems, subministrament d’aigua potable i clavegueram.

Es publiquen en compliment de la normativa legal vigent integres:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA VIGILÀNCIA/INTERVENCIÓ POLICIAL I ACTUACIONS DE LA BRI-
GADA O ALTRES EMPLEATS MUNICIPALS O ALIENS A REQUERIMENT DE L’AJUNTAMENT

Article 1r. – Concepte

De conformitat amb el previst a l’article 57 en relació a l’article 20 ambdós del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de vigilància especial dels establiments que ho sol·licitin, de les activitats classificades autoritzades
a transcorre dins el terme municipal i que es regirà per la present ordenança; igualment s’exigirà a les empreses o particulars que provoquin –encara que no ho
sol·licitin- l’actuació de la policia, la brigada municipal o serveis aliens cridats d’urgència sempre que dita actuació sigui necessària per l’ordre públic i hi hagi
negligència o voluntarietat en el fet causant.

Article 2n. – Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els que es beneficien dels serveis prestats per aquest Ajuntament, a que es refereix
l’article anterior.

Article 3r. – Quantia.

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda a l’apartat següent.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:

Per la prestació del servei de vigilància/intervenció, el preu de l’hora serà el següent:

1.- Aux. Policia municipal 30 €
2.- Un cotxe patrulla, inclòs conductor 50 €
4.- Oficial de Brigada d’obres 25 €
5.- Operari Brigada d’obres 20 €
6.- Vehicle de Brigada d’Obres, sense dotació 20 €
7.- Funcionaris d’altres departaments 30 €
8.- Altre personal propi 25 €
9.- Altre personal i medis aliens segons el cost efectiu

suportat per l’Ajuntament,
incrementat en un 10% en

concepte de despeses generals.

3. La quantia resultant de l’aplicació de la Tarifa anterior s’incrementarà en un 25 per cent quant la prestació del servei tingui lloc entre les 20 i les 24 hores
del dia i en un 50% si es prestés de les 0 hores a les 8 del matí.

4. el temps de prestació efectiva del servei es computarà considerant com a moment inicial, el de sortida dels efectius dels seus respectius aquarteraments o
parcs i com a finalització el d’entrada dels mateixos, una vegada conclòs el servei.

Article 4r. – Obligació de pagament.

1. L’obligació de pagament de preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de el moment que es prestí el servei especificat en l’apartat segon de l’ar-
ticle anterior.

2. El pagament de dit preu públic s’efectuarà en el moment de presentació a l’obligat a abonar-ho, de la corresponent factura o liquidació.
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Article 5è.- Exempcions.

Estaràn exemptes les activitats o serveis sol·licitats per entitats públiques
o associacions sense ànim de lucre.

Article 6è. – Gestió.

Les persones físiques o jurídiques interessades en la prestació del servei a
que es refereix aquesta ordenança presentaran en aquest Ajuntament sol·licitud
detallada sobre el servei interessat, lloc i data on s’ha de dur a terme i demés
detalls necessaris per a determinar el servei a prestar. Les altres actuacions es
faran per ordre de Batlia, Jefatura de Policia Local o cap de Brigada, assenya-
lant la persona o persones responsables.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança Fiscal s’aplicarà a partir del següent dia al de la seva
publicació, i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA MOTIVATS PER LA

UTILITZACIÓ DEL RECINTE I EXTERIORS DE LA CASA CONSIS-
TORIAL PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS O

CONSTITUCIÓ DE PARELLES DE FET.

Article 1r.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució
i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de
Règim Local, i d’acord amb el que es disposa en els articles 15 i 19 del RDL
2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest ajun-
tament estableix la taxa ordenança reguladora de la taxa per la prestació de ser-
veis especials de neteja motivats per la utilització del recinte i exteriors de la
casa consistorial per la celebració de matrimonis civils i constitució de parelles
de fet, que es regeix per aquesta Ordenança Fiscal, les normes d ela qual s’ate-
nen al que preveu l’article 57 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.

Article 2n. – Fet imposable

Constitueix el fet imposable:

- el servei de neteja especial i l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu
d’estances municipals, entre aquestes la sala de Plens, per part de qualsevol
parella de ciutadans amb motiu de la realització de la cerimònia civil correspo-
nent a un casament o constitució de parella de fet.

- El desplaçament dels funcionaris municipals a les dependències externes
on es celebrin els actes assenyalats al paràgraf anterior.

Article 3r. – Subjectes passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que constituei-
xen la parella de ciutadans que volen celebrar l’acte subjecte i així ho han
sol·licitat expressament.

Article 4t. – Quota

La quota a pagar per l’aprofitament especial definida en l’article 2 és de
100 €. 

Article 5è. Exempcions.

Quant al menys un dels contraents sigui resident al municipi amb una
antiguitat mínima de sis mesos s’aplicarà una bonificació del 100%.

Article 6è. – Normes de gestió
La taxa es considerarà meritada des que neixi l’obligació de contribuir i

es liquidarà per cada sol·licitud realitzada.

Article 7è.

Les quotes se satisfaran pels subjectes passius a la caixa municipal de
l’Ajuntament, simultàniament a la presentació davant el Jutjat de la documenta-
ció necessària per celebrar el matrimoni o parella de fet.

Article 8è. – Vigència

La present ordenança assortirà efecte a partir de la seva publicació i segui-
rà en vigor en exercicis successius, en tant no s’acordi la seva modificació o
denegació.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS, NETEJA I RESIDUS

URBANS, L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I L’ORDENANÇA FISCAL

REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

Article 1r.- Agrupació de quotes.
És modifica la forma de pagament de les següents taxes:

La quota de fems de les vivendes particulars serà abonada a partir de l’any
2012 de forma trimestral.

Les lectures dels comptadors d’aigua potable i les tarifes per manteniment
de la xarxa d’aigua es realitzaran de forma trimestral.

Les quotes de manteniment de la xarxa de clavegueram es realitzarà de
forma trimestral per tots els subjectes passius inclosos dins el padró.

Aleshores és realitzaran les corresponents lectures de comptadors per tri-
mestres naturals als beneficiaris dels serveis i és procedirà a la emissió del
corresponents rebuts que inclouran la taxa de fems, la lectura de l’aigua potable
i les quotes de servei i manteniment d’aigua i clavegueram. 

Article 2n. Alta de nou epígraf de fems.
S’implanta un nou epígraf de taxa de fems que inclourà les activitats que

és celebrin dins el terme municipal, de forma que qualsevol activitat autoritza-
da per les autoritats corresponents i que és desenvolupin dins el nostre terme
hauran d’abonar aquesta taxa.

Seran subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques
que obtinguin qualsevol autorització administrativa per realitzar activitats, auto-
ritzades per les autoritats competents i que es realitzin dins l’entorn del terme
municipal d’Escorca, tant si afecten a zones urbanes, carreteres del nostre muni-
cipi o camins públics.

És fitxa la taxa en 150 € per dia de durada de l’activitat mentres és dugui
a terme

Exempcions: quedaren excloses d’aquesta taxa aquelles activitats que
estiguin promogudes per administracions públiques.

Escorca, 27 de desembre de 2011 
El Batle, Antoni Solivellas Estrany

— o —

Ajuntament d'Estellencs
Num. 270

El Sr Bartomeu Jover Sánchez, Batle-President de l’Ajuntament
d’Estellencs fa públic, per el general coneixement, que finalitzat el termini d’ex-
posició al públic del Pressupost 2011 de l’Ajuntament d’Estellencs, aprovat ini-
cialment pel Ple de la Corporació el 28 d’octubre de 2011 i no havent-se pre-
sentat cap reclamació, es dona definitivament per aprovat el Pressupost de l’any
2011.

De conformitat amb l’establert a l’article 169.3 del RDL 2/2004 de 4 de
març per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals es transcriu a continuació el resum per capítol i la plantilla de personal

PRESSUPOST DE L’ ANY 2011
Pressupost D’ingressos
Capitol Denominació Total Euros
1.- Imposts Directes 110.693,78 €
2.- Imposts Indirectes 30.000,00 €
3.- Taxes I Altres Ingressos 66.377,92 €
4.- Transferències Corrent 79.479,57 €
5.- Ingressos Patrimonials 11.395,56 €
7.- Transferències Patrimonials 291.512,40 €

Total 589.459,23 €
Pressupost De Despeses
Capitol Denominació Total Euros
1.- Despeses De Personal 265.540,00 €
2.- Despeses De Bens Corrents 254.709,83 €
3.- Despeses Financeres 1.700,00 €
4.- Transferències Corrents 28.580,00 €
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