
. GESA, exp.136/01            781.32€

. Reiche Bukhart, exp 134/03     1616,22€

. Wollstedt ilfried, exp. 172/98     300,51€

Sant Llorenç des Cardassar, 24 de novembre de 2011
El Batle, Mateu Puigròs Sureda

— o —

Ajuntament de Santa Eugènia
Num. 26274

Gabriel Rigo Barrera, amb DNI 41324563A, ha sol.licitat davant aquesta
Batlia, autorització per canvi de titularitat dels drets funeraris de la sepultura
senyalada amb el núm. 84 esquerra, nínxols 2 i 3, del cementiri municipal, la
qual figura, actualment, a nom de Catalina Barrera Rosselló.

S’ha acordat seguir els tràmits reglamentaris i sotmetre a exposició públi-
ca durant un període de quinze (15) dies a partir del següent al de la publicació
d’aquest anunci en el B.O.I.B., perquè totes les persones que es creguin dret
sobre la citada titularitat puguin formular reclamacions. Havent passat el termi-
ni sense que s’hagin presentat reclamacions sobre l’esmentada sol.licitud de
canvi de titularitat de la citada sepultura, s’eleverà l’expedient a la Junta de
Govern Local d’aquest Ajuntament, per la seva aprovació, si procedeix, i s’ex-
pedirà el corresponent títol de drets funeraris a favor de la persona que ho
sol.licita, en cas d’ésser aprovat per la Junta de Govern Local.

Santa Eugènia a 16 de desembre de 2011.
El Batle, Guilem Crespí Sastre.

— o —

Num. 26275
Rosa Rigo Barrera, amb DNI 41159704P, ha sol.licitat davant aquesta

Batlia, autorització per canvi de titularitat dels drets funeraris de la sepultura
senyalada amb el núm. 142, del cementiri municipal, la qual figura, actualment,
a nom de Francisca Barrera Rosselló.

S’ha acordat seguir els tràmits reglamentaris i sotmetre a exposició públi-
ca durant un període de quinze (15) dies a partir del següent al de la publicació
d’aquest anunci en el B.O.I.B., perquè totes les persones que es creguin dret
sobre la citada titularitat puguin formular reclamacions. Havent passat el termi-
ni sense que s’hagin presentat reclamacions sobre l’esmentada sol.licitud de
canvi de titularitat de la citada sepultura, s’eleverà l’expedient a la Junta de
Govern Local d’aquest Ajuntament, per la seva aprovació, si procedeix, i s’ex-
pedirà el corresponent títol de drets funeraris a favor de la persona que ho
sol.licita, en cas d’ésser aprovat per la Junta de Govern Local.

Santa Eugènia a 16 de desembre de 2011.
El Batle, Guillem Crespí Satre.

— o —

Num. 26514
L’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 13 de des-

embre de 2011, va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit n.º
10-11-12/ 2011.

D’acord amb el que disposa l’art. 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic per un termini de quinze
dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggerències davant el
Ple, que disposarà d’un termini d’un mes per resoldrer-los. Si no es presenta cap
reclamació s’entendrà aprovat definitivament.

Santa Eugènia a 21 de desembre de 2011 
El Batle, Guillem Crespí Sastre

— o —

Ajuntament de Santa Maria del Camí
Num. 26343

Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública de la modifi-
cació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions similars en terreny d’ús públic i indústries del
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, i de l’Ordenança Fiscal Reguladora
del Sistema Especial de Pagament, sense que s’hagi presentat cap reclamació;

l’acord d’aprovació inicial s’ha transformat en definitiu, de conformitat amb el
que estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Es transcriu a continuació el texte íntegre de l’esmentada modificació, de
conformitat amb l’establert a l’article 17.4 del referit Cós Legal:

‘Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
similars en terreny d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cine-
matogràfic. 

Article 3r.
2.- Les tarifes de la Taxa són les següents:
Parades mercat dominical,

Categoria A
(productes en general) m tarifam/semestral tarifam/dia 

A - 1  puesto 3 182,00 € 7,00 € 
A - 2  puestos 6 384,00 € 14,00 € 
A - 3  puestos 9 606,00 € 21,00 € 
A - 4  puestos 12 848,00 € 28,00 € 
A - 5  puestos 15 1.150,00 € 35,00 € 

Categoria B
(producció Balear)

B - 1  puesto 3 156,00 € 6,00 € 
B - 2  puestos 6 332,00 € 12,00 € 
B - 3  puestos 9 528,00 € 18,00 € 
B - 4  puestos 12 744,00 € 24,00 € 
B - 5  puestos 15 1.020,00 € 30,00 € 

Categoria C
(producció pròpia)

C - 1  puesto 3 130,00 € 5,00 € 
C - 2  puestos 6 280,00 € 10,00 € 
C - 3  puestos 9 450,00 € 15,00 € 
C - 4  puestos 12 640,00 € 20,00 € 
C - 5  puestos 15 890,00 € 25,00 € 

Categoria D
(producció pròpia i ecològica)

D - 1  puesto 3 104,00 € 4,00 € 
D - 2  puestos 6 228,00 € 8,00 € 
D - 3  puestos 9 372,00 € 12,00 € 
D - 4  puestos 12 536,00 € 16,00 € 
D - 5  puestos 15 760,00 € 20,00 € 

-Indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic                   3
euros/m2 i dia.

-Barraques i casetes de venda de comestibles, begudes, bars i anàleg     1
euro/m2 i dia.

- Mínim                                      10 euros/diaEls dies de Fira se satisfa-
ran drets dobles’.

Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament.
Concepte.
ARTICLE 1
Aquest Ajuntament en ús de la potestat reglamentaria que, li atribueix

l’article 106 de la L1ei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Regim
Local, i de conformitat amb el disposat en els articles 15 a 19 del Text Refós de
la L1ei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, estableix ‘1’Ordenança reguladora del sistema especial de pagament’.

ARTICLE 2
Amb l’objectiu de facilitar el compliment de l’obligació tributaria, s’esta-

bleix un sistema especial de pagament de les quotes per rebut, que permetrà el
fraccionament de la deute en els termes prevists en aquesta ordenança.

ARTICLE 3
El sistema especial de pagament és d’aplicació als contribuents o altres

obligats tributaris que en sol·licitin l’aplicació al conjunt dels seus rebuts corres-
ponents a algun o alguns dels següents tributs:

a) Impost sobre Béns Immobles.
b) Impost sobre Activitats Econòmiques.
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
d) Taxa per la prestació del servei de recollida de fems, i el seu tractament,

transferència i transport.
ARTICLE 4
Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir al

sistema especial de pagament són:
a) Formular l’oportuna sol·licitud, abans del 10 de febrer de l ‘any de que

es tracti.
b) No mantenir cap tipus de deutes en període executiu.
c) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.
ARTICLE 5
El pagament de l’import total anual dels tributs s’efectuarà en qualsevol

de les següents modalitats:
1) Modalitat de nou pagaments.
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En vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resul-
tat de dividir per nou l’import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al
sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quan-
titat resultant de deduir, a l’import dels rebuts del Padró a nom del sol·licitant,
les quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert
i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.

2) Modalitat de quatre pagaments.
En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre) la quantitat equiva-

lent al resultat de dividir per quatre l’ import del conjunt de rebuts dels tributs
liquidats al sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el mes de novem-
bre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts del Padró a nom del
sol·licitant, les quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant
estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.

ARTICLE 6
L’acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàtica-

ment per a l’exercici següent sempre que l’interessat no en manifesti la seva
renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament en període executiu. 

ARTICLE 7
Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sis-

tema especial de pagament, aquest restarà sense cap efecte, quedant els paga-
ments ja efectuats com a ingressos a compte dels rebuts dels Padrons correspo-
nents. 

ARTICLE 8
El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per

exercir els recursos ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributaria, que se
seguirà regint per la se va normativa específica.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de

2012.’
Aquesta Ordenança Fiscal així com la esmentada modificació entraran en

vigor un cop publicades sobre el BOIB, perdurant la seva vigència mentres no
es derogui o modifiqui expressament.

Contra aquest acord podeu interposar Recurs Contenciós-Administratiu
en la forma i terminis assenyalats a les normes reguladores de l’esmentada
Jurisdicció, de conformitat amb el que estableix l’article 19.1 del R.D.L. 2/2004
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

La Batlessa-Presidenta, Mª Rosa M. Vich Vich.
Santa Maria del Camí, 14-12-2011.

— o —

Num. 26365
Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública de l’expedient

relatiu a l’aprovació inicial per part d’aquest Ajuntament en sessió celebrada dia
29-09-2011 del Reglament del Mercat d’aquesta localitat, sense que s’hagi pre-
sentat cap reclamació ni suggeriment sobre el mateix, l’acord d’aprovació ini-
cial s’ha transformat en definitiu en virtut del disposat a l’art. 49 de la Llei 7/85
reguladora de les Bases de Règim Local i l’acord adoptat pel Ple de la
Corporació a la sessió esmentada.

En compliment del preceptuat a aquest mateix article, es transcriu ínte-
grament a continuació el contingut de l’esmentat Reglament:

‘Reglament del Mercat de Santa Maria del Camí
CAPÍTOL I.                DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL II.              ADJUDICACIÓ I CONDICIONS DELS LLOCS

DE VENDA
CAPÍTOL III.            TITULARITAT, TRANSMISSIBILITAT I CANVI

DEL LLOC DE VENDA
CAPÍTOL IV.            DRETS I DEURES DELS TITULARS DELS

LLOCS DE VENDA
CAPÍTOL V.             CONDICIONS ESPECIALS DELS LLOCS DE

VENDA DE PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ
CAPÍTOL VI.            NORMES RELATIVES AL RÈGIM TRIBUTARI
CAPÍTOL VII.          HORARI I CALENDARI DEL MERCAT
CAPÍTOL VIII.         RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Art. 1. D’aquest reglament.
Aquest Reglament regula, amb caràcter general, les activitats comercials

que constitueixen el mercat de venda ambulant o no sedentària de Santa Maria
del Camí. El mercat es celebra cada diumenge, exceptuant el diumenge corres-
ponent a la fira de Santa Maria, a les vies públiques municipals que s’han habi-
litat expressament per a aquesta activitat.

Es prohibeix a tot el municipi la venda ambulant que no s’hagi previst

expressament en aquest Reglament, tret que per a casos 
Art. 2. De la regulació.
La regulació i el foment del mercat tradicional que es celebra cada diu-

menge a Santa Maria del Camí és de competència exclusiva de l’Ajuntament, el
qual pot adoptar les mesures adients per organitzar-lo, conservar-lo i fomentar-
lo.

Art. 3. De la localització.
La localització del mercat setmanal dels diumenges es situa a la Plaça

Nova i als indrets continuats a la plaça que determini l’ajuntament.
Per raons degudament justificades, aquesta localització es podrà modifi-

car temporalment mitjançant Decret de Batlia o definitivament per acord plena-
ri.

CAPÍTOL II. ADJUDICACIÓ I CONDICIONS DELS LLOCS DE
VENDA.

Art. 4. De la sol·licitud.
Els comerciants interessats en obtenir la preceptiva llicència municipal

per exercir la venda ambulant en el mercat setmanal han de presentar una
sol·licitud a l’Ajuntament en la qual s’han d’especificar amb claredat les dades
següents:

1. Nom i cognoms o raó social.
2. Adreça
3. Document nacional d’identitat
4. Número d’identificació fiscal
5. Longitud i amplada de la part de la via pública que es pretén ocupar.
6. Classe d’articles o de mercaderies que es pretén comercialitzar.
7. Procedència i elaboració del producte, ( importació, balear, artesana,

producció pròpia i ecològica).
8. Números de telèfon on es pot localitzar ràpidament, amb indicació dels

horaris de contacte més adients.
La sol·licitud s’ha d’acompanyar de dues fotografies tipus carnet i una

còpia dels documents següents:
1. DNI i NIF
2. Justificant d’estar al corrent en el pagament a la Seguretat Social en el

règim que correspongui.
3. Justificació, segons normativa tributària vigent, del compliment de les

obligacions censals relatives a l’activitat econòmica a desenvolupar.
4. Les persones estrangeres han de presentar els justificants de les autorit-

zacions de residència i de treball corresponents.
En presentar les sol·licituds, les persones interessades han d’exhibir els

documents originals a fi i efecte que se’n pugui comprovar l’autenticitat.
Art. 5. Del nombre de parades.
L’Ajuntament estableix el nombre total màxim de parades de venda, les

dimensions i les característiques, tenint en compte les disponibilitats d’espai
físic a les zones que preveu l’art. 3.  També es poden establir percentatges de
parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat
d’assegurar una oferta comercial de qualitat, variada i racional.

Art. 6. De l’adjudicació de les parades
L’adjudicació de les parades s’estableix per un termini màxim d’un any.

La vigència de la llicència finalitzarà, en tots els casos, el 31 de desembre de
cada any.

Art. 7. De la renovació de les llicències.
Els comerciants interessats en la renovació de les llicències per a l’any

següent, hauran de sol·licitar la mateixa durant el mes de novembre de cada any.
Art. 8.  De les dates de petició.
Per accedir a la renovació que preveu l’article anterior, s’ha de presentar

la sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació que exigeix l’arti-
cle 4, en el termini comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de cada any. Les
peticions de noves autoritzacions s’han de presentar entre els dies 1 i 15 de des-
embre de cada any. Un requisit indispensable per poder accedir a la renovació
és estar al corrent en el pagament de les taxes establertes per exercir l’activitat
en el mercat. La manca de pagament constitueix una causa de denegació de la
renovació, sense que aquesta denegació tingui en cap cas caràcter sancionador.

Art. 9. De la renúncia.
Si el comerciant no sol·licita la renovació en el termini que especifica l’ar-

ticle anterior, s’entén que renuncia a la llicència, la qual restarà extingida auto-
màticament el dia 31 de desembre de l’any corresponent. No s’admet en cap cas
una renovació tàcita, i en el supòsit que la sol·licitud de renovació amb tota la
documentació completa es presenti fora del termini previst tindrà el tractament
propi de les sol·licituds d’obtenció de llicència per primera vegada.

Art. 10. De l’obligació de satisfer les taxes.
Un cop s’ha assignat el lloc de la parada, el comerciant té l’obligació de

satisfer les taxes municipals establertes.
Art. 11. De la llista d’espera.
Existirà una relació o llista d’espera en la qual s’inscriuran totes les per-

sones interessades a obtenir una llicència per exercir la venda al mercat i que no
es pugui concedir per manca de llocs disponibles. L’adjudicació dels llocs dis-
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