
1. La instrucción del procedimiento corresponde a Miquel Fiol Julia, actuando como Secretario/a Francisca Campaner Fiol, de quienes puede promoverse su
recusación por las causas previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. El órgano competente para resolver el procedimiento es el Alcalde (art. 71.4 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial).

3. Si está de acuerdo con la sanción por ser el conductor del vehículo responsable de la infracción, en el mismo plazo de VEINTE DIAS naturales, podrá rea-
lizar el pago voluntario de la multa con una REDUCCIÓN DEL 50% de su importe, lo que implicara que se siga el procedimiento sancionador abreviado con las
siguientes consecuencias:

a) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.
b) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.
c) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
d) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses y se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.
e) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente.
f) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven apare-

jada pérdida de puntos.

Asimismo, en el mismo plazo de VEINTE DIAS naturales, puede formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. En este
caso se seguirá el procedimiento sancionador ordinario, lo que supone la pérdida de la reducción del 50% del importe de la multa. Las alegaciones se deben pre-
sentar en el Registro General de este Ayuntamiento, o en los lugares señalados al efecto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, indicando los
datos personales, número de expediente, matrícula del vehículo y fecha de la denuncia (arts. 79 a 81 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial). 

En el caso de infracciones leves o de infracciones graves que no detraigan puntos, si no se abona el importe de la multa ni se formulan alegaciones en el plazo
de quince días naturales, la denuncia surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurri-
dos treinta días naturales desde la presente publicación.

4. Si en el plazo indicado anteriormente, no se identifica al conductor responsable de la infracción, no abona el importe de la multa o no formula alegacio-
nes, se propondrá al órgano competente para que resuelva el archivo de este expediente sancionador y se proceda a la incoación de un procedimiento sancionador
contra la persona titular del vehículo como autor de la infracción muy grave por el incumplimiento de la obligación de identificar el conductor responsable de la
infracción [arts. 65.5 j) y 67.2 a) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial]. La identificación del conductor
deberá realizarse mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento, facilitando el nombre y apellidos, DNI, dirección y número del permiso o licencia de conducción
del conductor responsable, o, en el caso de empresas de alquiler sin conductor, una copia del contrato de arrendamiento (arts. 9 bis y 81.2 del texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial). En el caso de infracciones por estacionamiento, salvo en los supuestos en los que el vehí-
culo tuviese designado un conductor habitual o se identifique al conductor responsable del hecho, el responsable es el titular o el arrendatario del vehículo (art. 69.1
g del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

5. En caso de haber sido denunciado por la comisión de una infracción grave o muy grave que lleve aparejada la pérdida de puntos del permiso o licencia de
conducción  que se indican en la relación adjunta en el epígrafe ‘Puntos a detraer’, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del texto arti-
culado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial cuando la sanción sea firme en vía administrativa quedarán descontados de
forma automática y simultánea en el momento en que se proceda a la anotación de la sanción en el Registro de conductores e infractores.

6. El plazo de caducidad para la resolución del presente expediente sancionador es de un año (art. 92.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Formas de pago:
- En la oficina de recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears situada en Peraires 2 local 6 de INCA ,o en cualquier oficina de recaudación de

zona Mallorca de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (puede consultar los datos de las oficinas en la página de la Agencia Tributaria de las Illes Balears,
www.atib.es), de lunes a viernes laborables, de 8.30 a 13.30 horas, donde se le entregará un documento de ingreso para poder pagar en las entidades financieras
colaboradoras (Banca March, Banc de Credit Balear, ‘Sa Nostra’ Caixa de Balears, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona y ‘Colonya’ Caixa de Pollença).

- Mediante la ‘Carpeta fiscal’ de la web www.atib.es. Para poder acceder a la Carpeta fiscal se requiere disponer de un certificado digital admitido por la
Agencia Tributaria de las Illes Balears

Claves de identificación del listado:
L: Leve; G: Grave; MG: Muy grave.
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.

Sencelles 02 de Julio de 2012
El Instructor Miquel Fiol Julia

Remesa: 11954
Expedient Llinatges i Nom Matrícula Data Tipus Precepte Import Punts
Expediente Apellidos y Nombre Matrícula Fecha Tipo Precepto Importe Puntos
12-000040 RUANO CAÑELLAS MIGUEL ANGEL 3180CTH 20/5/2012 L RGC154 90€ 0
12-000042 PERALTA CARDENAS LUCIA DEL PILAR 9794FBJ 8/4/2012 L RGC154 90€ 0
Total: 2 Denúncies

— o —

Ajuntament de Santa Eugènia
Num. 16182

Aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora de la taxa per la utilització d’espais municipals de l’Ajuntament de Santa Eugènia.

Atès que durant el termini d’informació pública de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 29 de maig de 2012, pel qual s’aprovà provisionalment l’Ordenança
municipal reguladora de la taxa per la utilització d’espais municipals de l’Ajuntament de Santa Eugènia, i havent-se presentat una al·legació en el termini d’expo-
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sició pública, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 31 de
juliol de 2012, va aprovar definitivament l’esmentada ordenança, d’acord amb
el que preveu l’art. 102, apartat d), de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de des-
embre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Públicació íntegra del Text de l’ordenança (art. 103.1 Llei Autonòmica
20/2006, de 15 de desembre).

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització d’espais munici-
pals de l’Ajuntament de Santa Eugènia.

Art. 1.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als arts. 57 i 20 del RDL 2/2004, de 5 de març,

aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa d’espais munici-
pals.

Art. 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa d’espais

municipals.
L’obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la

sol·licitud de l’equipament i dels serveis que contempla aquest preu.

Art. 3.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius del preu, en concepte de contribuents, les persones

físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix la Llei General
Tributària que sol·licitin la utilització dels espais.

Art. 4.- Responsables.
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu

les persones físiques o jurídiques a què es refereix la Llei General Tributària.

Art. 5.- Beneficis fiscals.
Els Ajuntaments, els centres escolars de Santa Eugènia, els partits polítics

amb representació municipal i les entitats, associacions o clubs del municipi
sense afany de lucre legalment inscrits al Registre Municipal d’Associacions es
troben exempts del pagament dels preus que regula aquesta ordenança en el que
faci referència a la utilització de l’espai per a la realització d’actes o activitats
que l’ajuntament consideri d’interès públic general. Així mateix, sempre es prio-
ritzaran les peticions que procedeixin d’aquestes entitats o del propi Ajuntament
de Santa Eugènia, que tenen un caire públic, sobre les de particulars.

Art. 6.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes que es deta-

llen. Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa són les següents:

Utilització edificis municipals per actes o activitats:

7,20 €/hora o 50,00 €/dia

Utilització d’espai lliure:
Utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de les

vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de sub-
ministres que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important dels veïnats: l’1,5 % dels ingressos bruts procedents de la facturació
que obtinguin anualment en el terme municipal aquestes empreses.

Utilització de la via pública per col·locació de taules i cadires amb finali-
tat lucrativa:

-Per cada m.2 d’ocupació: 1,00 € / mes

Utilització d’espais públics amb parades, barraques, casetes de venda,
espectacles i atraccions:

NUCLI  URBÀ:
-Mercat setmanal: 0,50 € - m.2 / dia
-Fira agrícola: 1,00 € - m.2 / dia

Utilització de l’espai públic per material de construcció o instal·lacions
anàlogues 0,15 € - m.2 / dia.

Utilització d’espai públic per rodatge cinematogràfic: 140,92 €/dia.

Utilització d’espai per entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars
o aparcaments de propietat individual dins d’un aparcament general (Gual per-
manent): 

a)S’estableix un mòdul general de 40,00 € per 4 metres lineals i any d’o-

cupació del domini públic local.
Per cotxeres amb vàries places la tarifa a aplicar serà la següent:
-4 a 6 places 55,00 €
-7 a 8 places 65,00 €
-9 o més places 85,00 €

b)En el cas de senyalitzacions per entrades, que per la seva poca amplària
no permetin realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle de la cotxeria,
i sempre que es consideri necessari senyalitzar, a més de la porta d’accés, la
voravia d’enfront, la quota a satisfer s’incrementarà en 10,00 €

c)La senyalització es farà mitjançant una placa de pas permanent, per
obtenir aquesta placa s’haurà de fer efectiu el pagament de l’esmentada placa en
el moment de l’atorgament de l’autorització i el preu serà fixat per la corpora-
ció que el fixarà segons el preu del mercat del moment.

En aquesta placa reglamentària hi constarà el nombre de registre de l’au-
torització i l’escut de l’Ajuntament i haurà d’esser instal·lada, de forma perma-
nent delimitant la longitud de l’aprofitament.

Altres usos de l’espai públic: 0,64 € - m.2 / dia

Article 7.- Pagament.
El preu per la utilització de l’espai s’haurà de pagar en el moment de l’au-

torització de la utilització. En el cas de denegació se reintegrarà l’import ingres-
sat.

En el cas de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats el dia
primer de cada un dels períodes de temps senyalats a les tarifes.

Article 8.- Gestió.
El sol·licitant és fa responsable del bon ús de l’espai cedit per

l’Ajuntament de Santa Eugènia pot actuar d’ofici contra el sol·licitant que en
faci un mal ús o el destini a una finalitat diferent a la sol·licitud. Els desperfec-
tes que s’ocasionin hauran de ser abonats pel sol·licitant segons el pressupost
que hagi elaborat un professional adient. Si la fiança depositada, de la qual s’ex-
trauria en principi la quantitat a abonar, no fos suficient, es practicarà liquidació
complementària.

L’autorització de l’ús de l’espai i altres qüestions (claus, per exemple) serà
recollida pel sol·licitant de les oficines municipals en el dia i l’hora que li sigui
assignada. Així mateix el retorn de l’espai es farà de la mateixa manera.

L’Ajuntament es reserva el dret de denegar alguna petició, especialment
en cas de coincidència de dates. Així mateix també pot demanar una fiança si ho
trobés oportú per garantir la devolució en perfecte estat dels espais cedits.

Les sol·licituds es tramitaran per rigorós ordre de Registre d’Entrades.
La sol·licitud de qualsevol cessió d’espai municipal per a la realització

d’activitats de caràcter lucratiu haurà d’acreditar que compleix els requisits
legals per desenvolupar les activitats, especialment s’haurà d’acreditar l’alta a la
seguretat social dels professionals que duguin a terme l’activitat. En aquest sen-
tit s’entendrà que una activitat té caràcter lucratiu si es cobra un preu als assis-
tents a la mateixa, independentment de si l’entitat que sol·licita l’espai tengui
caràcter lucratiu o no.

Qualsevol interpretació d’aquesta Ordenança així com els criteris extrems
que no estiguin incorporats en aquesta Ordenança, són de l’Autoritat Municipal.

Disposició Final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears i en haver transcorregut el termini previst en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i estarà en vigor fins que es modi-
fiqui o es derogui expressament.

Recursos: Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa sols
es pot interposar el recurs contenciòs-administratiu davant el Jutjat del
Contenciòs-Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Santa Eugènia a 7 d’agost de 2012 
El Batle, Guillem Crespí Sastre

— o —

Num. 16197
La Junta de Govern en sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de

2012, va acordar:
-Aprovar l’estudi de detall d’ordenació de volums en la parcel·la urbana

situada al c/ Fra Juniper Serra, núm. 22 – parcel·la 1B, essent el promotor el Sr.
Jaume Crespí Crespí i l’Arquitecte el Sr. Joan Morey Piza.
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