
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
transcurridos treinta días naturales desde la presente publicación.

4. Si en el plazo indicado anteriormente, no se identifica al conductor res-
ponsable de la infracción, no abona el importe de la multa o no formula alega-
ciones, se propondrá al órgano competente para que resuelva el archivo de este
expediente sancionador y se proceda a la incoación de un procedimiento san-
cionador contra la persona titular del vehículo como autor de la infracción muy
grave por el incumplimiento de la obligación de identificar el conductor res-
ponsable 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 identifi-
cación 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 estaciona-
miento, salvo en los supuestos en los que el vehículo tuviese designado un con-
ductor habitual o se identifique al conductor responsable del hecho, el respon-
sable 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 licen-
cia 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 articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial cuando la sanción sea firme en vía administrativa quedarán des-
contados 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 san-
cionador 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 Ramon y Cajal 2-bj de Pollença ,o en cualquier oficina de recauda-
ción de zona Mallorca de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (puede con-
sultar 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 entida-
des 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.

Ver listado versión catalana

Pollença, 20 de Febrero de 2012
El Instructor , Jaume Martorell Plomer
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Num. 4497
Als efectes del que disposa l’article 17.4. del R.D.L. 2/2004, de 5 de març,

que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publi-
ca la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència al
projecte socio-educatiu ‘Escola Viva’ al Port de Pollença. Es publica igualment
el text íntegre de l’ordenança reguladora dels preus públics de l’escola d’adults

de Pollença. Ambdues ordenances varen ser aprovades definitivament en sessió
plenària de 29 de desembre de 2011:

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per l’Assistència al Projecte
Socio.Educatiu ‘Escola Viva’ al Port de Pollença.

Article 1.- Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució

i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i conformement el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’assistència al
projecte socio educatiu ‘Escola Viva’ al Port de Pollença, que es regirà per la
present ordenança fiscal.

Article 2.- Obligats al Pagament.
Estaran obligats al pagament de la taxa reguladora, els qui sol·licitin l’as-

sistència al projecte d’Escola Viva d’hivern i/o l’Escola Viva d’Estiu.
Article 3- Base Imposable
Projecte Socio·Educatiu  ‘Escola Viva’
A) ‘ESCOLA VIVA HIVERN’
Aquest projecte que es duu a terme del mes d’octubre fins a juny tendrà

un import  de 45 € trimestrals, a pagar els mesos d’octubre, gener i abril. 
B) ‘ESCOLA VIVA ESTIU’
Aquest projecte es duu a terme els mesos de juliol i agost. Els beneficia-

ris del servei pagaran depenent de la modalitat prevista. 
a) Modalitat A. Per usuaris de 6 a 12 anys. 
Aquests hauran d’abonar la quantitat de 125 € mensuals.
b) Modalitat B. Per usuaris de 12 a 16 anys. 
Aquests hauran d’abonar la quantitat de 60 € mensuals.
C) Centre joves 
Els joves que vulguin participar a activitats obertes hauran d’abonar la

quantitat de 10€ per activitat.
Article 4.- Exempcions
El Batle, o el Regidor delegat de serveis socials, resoldrà, previ informe

del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials sobre la situació econòmica i
psicosocial del beneficiari,  les sol·licituds o propostes per altres descomptes o
exempció al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança.

Article 5.- Normes de Gestió.
- Per Escola Viva d’Hivern, trimestralment els serveis socials municipals

relacionaran els alumnes beneficiaris a la tresoreria municipal.
- Per Escola Viva  d’Estiu per ambdues modalitats, mensualment els ser-

veis socials municipals relacionaran els alumnes beneficiaris a la tresoreria
municipal.

El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant domiciliació bancària a la
tresoreria de l’Ajuntament.

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
BOIB i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
L’ordenança deroga la publicada en el BOIB núm.18 de 7 de febrer de 2008.

Ordenança Reguladora dels Preus Públics de l’Escola d’Adults de
Pollença

Article 1. Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 47 Reial Decret Legislatiu

2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix els preus públics de l’Escola
d’Adults de Pollença, que es regiran per la present ordenança, les normes de la
qual atenen el que estableix l’article 127 de l’esmentat Text Refós.

Article 2. Fet Imposable
El fet imposable és la prestació del servei dels cursos de l’Escola d’Adults

de Pollença
Article 3r. Subjectes Passius.
Estan obligats al pagament els que gaudeixin o utilitzin els serveis o acti-

vitats establerts a l’article anterior.
Article 4. Naixement de l’Obligació.
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del ser-

vei o la pràctica de l’activitat.
Article 5. Gestió
Els preus públics s’exigiran en règim d’autoliquidació.
L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.
Quan, per causes que no són imputables al pagament del preu, el servei

públic o l’activitat administrativa no es presti o no es practiqui, l’import esmen-
tat es retornarà a qui ha fet el dipòsit.

Article 6. Recaptació
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui,

l’administració municipal els exigirà pel procediment administratiu de cons-
trenyiment amb meritació dels recàrrecs i els interessos previstos a la Llei
General Tributària.
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Article 7. Tarifes
1.- Els preus públics que s’estableixen en aquest municipi són els que es

consignen en els annexos de l’Ordenança.
2.- Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus

públics  comprenen l’impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir
d’acord amb la normativa vigent.

3.- Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que
ho aconsellin, l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos
en la llei.

Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior,
inclosa la falta de capacitat econòmica, a part d’aquelles que es derivin de les
conveniències del mateix servei i aprofitament (com la quantia o la intensitat de
la utilització o l’aprofitament, l’època o el moment en què es produeix, etc.) i es
pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei o l’aprofitament.

Article 8. Delegació en la Junta de Govern Local
De conformitat amb el que preveu l’article 47.1 del Text Refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 23.2.b) de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local, es delega en la Junta de Govern la
fixació o modificació de la quantia dels preus públics per usuari.

Article 9. Bonificacions
Donada la seva especial naturalesa, es preveu la gratuïtat dels cursos d’al-

fabetització i acollides lingüístiques.
Per a la resta de cursos es podrà obtenir una bonificació del 10% per

matriculació a dos o mes cursos.
Les persones que acreditin ingressos inferiors al salari mínim interprofes-

sional gaudiran d’una  bonificació del 20% del preu del curs

Annex 1.
Preus dels Cursos de l’Escola d’Adults
Alfabetització..................................................................................... ..0€
Nivell I: alfabetització i Càlcul Matemàtic
Nivell II: Consolidació dels coneixements adquirits
Educació Secundària de Persones Adultes (Espa)........................... ..50€
Castellà per a Estrangers................................................................. ..50€
Acollides Linguïstiques..................................................................... ..0€
Alfabetització de Català i Castellà
Anglès.............................................................................................. ..50€
Nivells I, II i III
Preparació per a les Proves Lliures d’Accés a Cicles Formatius de Grau

Mitjà....................................................................................................... ..50€
Preparació per a les Proves Lliures d’Accés a Cicles Formatius de Grau

Superior.................................................................................................. ..50€
Auxiliar de Clinica...................................................................... ..115€
(10 Hores Setmanals)
Informàtica.................................................................................... ..50€
Els cursos es duran a terme sempre hi quan s’hi matriculin un mínim de

15 alumnes.
Bonificacions:
- Matrícula a dos o més cursos: 10%
- Ingressos inferiors al salari mínim interprofessional: 20%
(Les bonificacions no són acumulables).

Disposició Final
La present ordenança, aprovada definitivament per l’ajuntament Ple en

sessió de 29 de desembre de 2011 romandrà en vigor fins a la seva modificació
o derogació expresses.

Contra el presents acords definitius, els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des del
dia següent a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa.

Pollença, 6 de març de 2012
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavia.
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Ajuntament de Porreres
Num. 4347

Notificació de la iniciació d’expedients sancionadors en matèria de tràn-
sit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària de l’Ajuntament de
Porreres

De conformitat amb el que estableix l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, i d’acord amb el Reglament de procediment san-
cionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, es fa pública la notificació
de la iniciació d’expedients sancionadors que s’indiquen en matèria de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat vial de l’Ajuntament d’/de Porreres
a les persones o entitats denunciades que tot seguit s’esmenten, perquè se n’ig-
nora el domicili o perquè, havent-ho intentat dues vegades, no s’ha pogut fer la
notificació personalment al darrer domicili conegut. A aquests efectes es fa
constar el següent:

1. La instrucció del procediment correspon a Joan Mayol Gornals, actuant
com a secretari/a Jaume Marcé Perelló, dels quals podeu promoure la recusació
per les causes previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment
administratiu comú. 

2. L’òrgan competent per resoldre el procediment és el batle (art. 71.4 del
Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març).

3. Si estau d’acord amb la sanció com a conductor del vehicle responsa-
ble de la infracció, en el mateix termini de VINT DIES naturals, podeu fer el
pagament voluntari de la multa amb una REDUCCIÓ DEL 50%, fet que impli-
carà que es segueixi el procediment sancionador abreujat amb les conseqüències
següents: 

a) La renúncia a formular al·legacions. En cas que es formulin, s’han de
considerar no presentades.

b) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució
expressa, el dia en què es faci el pagament.

c) L’esgotament de la via administrativa, i només es pot recórrer davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

d) El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos
mesos i s’inicia l’endemà del dia en què tingui lloc el pagament.

e) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del
pagament, que produeix efectes plens des de l’endemà.

f) La sanció no computa com a antecedent en el Registre de conductors i
infractors, sempre que es tracti d’infraccions greus que no comportin pèrdua de
punts.

Així mateix, en el mateix termini de VINT DIES naturals, podeu formu-
lar les al·legacions i proposar o aportar les proves que considereu oportunes. En
aquest cas se seguirà el procediment sancionador ordinari, que suposa la pèrdua
de la reducció del 50% de l’import de la multa. Les al·legacions s’han de pre-
sentar en el Registre General d’aquest l’Ajuntament o en els llocs assenyalats a
aquest efecte en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, tot indi-
cant les dades personals, el número d’expedient, la matrícula del vehicle i la data
de la denúncia. (arts. 79 a 81 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circula-
ció de vehicles de motor i seguretat viària).

En el cas d’infraccions lleus o de infraccions greus que no sostreuen
punts, si no s’abona l’import de la multa ni se formulen al·legacions en el ter-
mini de quinze dies naturals, la denúncia té l’efecte d’acte resolutori del proce-
diment sancionador i posa fi a la via administrativa. En aquest cas, la sanció es
pot executar transcorreguts trenta dies naturals des de la present publicació.

4. Si en el termini abans indicat, no identificau el conductor responsable
de la infracció, no abonau l’import de la multa o no formulau al·legacions, es
proposarà a l’òrgan competent per resoldre l’arxiu d’aquest expedient sanciona-
dor i la incoació d’un procediment sancionador contra la persona titular del
vehicle com autor de la infracció molt greu per l’incompliment de l’obligació
d’identificar el conductor responsable de la infracció [arts. 65.5 j) i 67.2 a) del
Text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària]. La identificació del conductor s’haurà de realitzar mitjançant escrit diri-
git a aquest Ajuntament, facilitant el nom i llinatges, DNI, adreça i el número
del permís o llicència de conducció del conductor responsable, o, en el cas
d’empreses de lloguer sense conductor, una còpia del contracte d’arrendament
(arts. 9 bis i 81.2 del Text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles
a motor i seguretat viària). En el cas d’infraccions per estacionament, excepte
en els casos en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’hagi
identificat al conductor responsable del fet, el responsable de la infracció és el
titular o l’arrendatari del vehicle (art. 69.1.g del Text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària).

5. En cas de denúncia perquè s’ha comès una infracció greu o molt greu
que comporti la pèrdua de punts del permís o llicència de conducció indicats en
la en la relació adjunta en l’epígraf ‘Punts a detreure’, d’acord amb el que esta-
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