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ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGAMENT
Primer. Passat el termini d’exposició pública de l’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament de data 13 de gener de 2010 d’aprovació provisional de l’ordenança fiscal que es transcriurà a continuació. I no havent-se presentat reclamacions, s’eleva a definitiu l’esmentat acord conforme el que disposa l’article 17.3
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDLeg.
2/2004, de 5 de març.

22-04-2010

ARTICLE 7
Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament, aquest restarà sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a compte dels rebuts dels Padrons corresponents.
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 seva normativa especifica.

Segon. El text íntegre de les Ordenances Fiscals es publicarà al BOIB,
conforme l’establert a l’article 17.4 del Text Refós esmentat.

Mancor de la Vall, 13 d’abril de 2010
El Batlle, Bernadí Coll Martorell

Tercer. Contra el present acord definitiu, els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala del 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 anunci en el
BOIB.

—o—

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 Llei 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 Llei 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 facilitat el compliment de l’obligació tributaria, s’estableix un sistema especial de pagament de les quotes per rebut, que permetrà el
fraccionament de la deute en el termes prevists en aquesta ordenança.
ARTICLE 3
El sistema especial de pagament és d’aplicació als contribuents o al tres
obligats tributaris que en sol·licitin l’aplicació al conjunt dels seus rebuts
corresponents a algun o alguns dels següents tributs:
a) Impost sobre Béns Immobles.
b) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
c) Taxa per la prestació del servei de recollida, tractament, transferència,
transport de residus sòlids urbans i utilització de les instal·lacions municipals de
residus (IMAR).
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’impost total anual dels tributs s’efectuarà en qualsevol
de les següents modalitats:
1) Modalitat de nous pagaments.
En vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resultat 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 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.
2) Modalitat de quatre pagaments.
En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre) la quantitat equivalent 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 novembre, 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 automàticament 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.
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Ajuntament de Marratxí
Num. 8624
Com a conseqüència dels expedients tramitats en el Departament de
Tributació i atès que no és possible fer la notificació administrativa de la resolució a les persones interessades per causes no imputables a l’Administració, i
desprès d’haver intentat realitzar les següents notificacions:
- Al senyor Pablo Mateo Cerdà Morro, al carrer Jafuda Cresques, núm. 7
de Marratxí (2 vegades).
I, d’acord amb el que disposa l’article 59-4 de la llei 30/92 sobre Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, pel present edicte es notifica el següent tràmit d’audiència, que diu el següent:
‘SECCIÓ:A.E.F.
NEGOCIAT: Tributació
REF.: AIGÜES / MHM
De conformitat amb allò que es disposa a l’article 192.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, us comunico que el Batlle, en data 16 de febrer de 2010, ha dictat la següent Resolució:
‘NEGOCIAT: TRIBUTACIÓ
REF. AIGÜES
NÚM. 412/09.tall
ASSUMPTE: EXPEDIENT DE MESURA CAUTELAR DE TALL DEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, DEL COMPTADOR NÚM.
03217870, DEL CARRE LLORENÇ DURAN-MESTRE, NÚM. 4-A
D E C R ET D E BATLIA
Marratxí, a 16 de febrer de 2010
Atès que per decret de l’alcaldia de data 28/07/2009, es va estimar parcialment les al·legacions formulades pel Sr. Vicente Bernabé Martín, com a
administrador de la CP JARDINS DE SON RAMONELL, en relació a la revisió de les lectures del 2on trimestre/04; 2on i 3er trimestre/05; i 2on trimestre/06, del comptador d’aigua núm. 03217870, ubicat al carrer Llorenç DuranMestre, núm. 4-A; desestimant les restant, de conformitat amb l’informe abans
transcrit i documentació gràfica adjunta. Així com, l’anul·lació i el lliurament de
noves liquidacions del 2on trimestre/04; 2on i 3er trimestre/05; i 2on trimestre/06, del comptador d’aigua núm. 03217870, ubicat al carrer Llorenç DuranMestre, núm. 4-A, a nom de la CP JARDINS DE SON RAMONELL
(H57154627).
Atès que al punt 6è de l’esmentat decret, es va acordar suspendre el procediment de tall del subministrament d’aigua de la connexió del comptador d’aigua núm. 03217870, ubicat al carrer Llorenç Duran-Mestre, núm. 4-A, durant el
termini de TRES MESOS, als efectes que puguin regularitzar la seva situació de
manca de pagament dels rebuts. Transcorregut aquest termini es verificarà, si
pertoca, dictar ordre de tall de subministrament.
Atès que en data 15/02/2010, l’Agència Tributària de les Illes Balears, ha
remès llistat dels rebuts de la taxa de subministrament d’aigua i clavegueram
que es troben pendent de pagament corresponents als exercicis: 3T/04; 4T/05;
1T/06, 3T/06, 4T/06; 3T/03 (065C-); 1T/04 (065C); 2T/07, 3T/07, 4T/07;
1T/08, 2T/08, 3T/08, 4T/08; i 2T/09, per l’import que es detalla al full adjunt,
referit a la data que consta al mateix.
Atès que el vigent Reglament de servei de subministrament d’aigua potable al municipi (BOIB núm. 087, de data 30/05/09), disposa el següent:
Art. 6. ‘Obligacions de l’abonat: .../..
i) Satisfer amb la deguda puntualitat l’import dels serveis i subministraments d’aigua, de conformitat amb l’estipulat a la pòlissa i a la resolució aprovatòria de les tarifes. ‘
Art. 47. ‘Procediment per a la suspensió del subministrament.
‘../..

