
_______________________

NEGOCIADO: PERSONAL ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL
MODIFICACIÓN RPT 2006 Ref.: JCV

El Pleno de la Corporación en sesión de fecha 22 de junio de 2006 apro-
bó inicialmente la modificación de la relación de puestos de trabajo del
Ajuntament de Marratxí para 2006. En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen
local, se hace público el edicto de exposición al público de la citada ordenanza
durante un período de 30 días a los efectos de que las personas interesadas pue-
dan examinarla y presentar las alegaciones que estimen convenientes ante el
Ayuntamiento pleno.

Marratxí, a 3 de julio de 2006.
El Alcalde, Fdo. José Ramón Bauzá Díaz

— o —

Ajuntament de Muro
Num. 13357

De conformitat amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú,  amb la nova redacció donada per la Llei 24/ 2001, de 27 de desem-
bre, i atès que ha estat impossible notificar al Sr. Gabriel Riutort Capó, la reso-
lució del recurs de reposició del procediment sancionador per infracció urbanís-
tica núm.14/2000, que a continuació es transcriu, es procedeixi mitjançant
aquesta publicació a la formal notificació, que resulta del següent tenor literal:

“El Batle de l’Ajuntament de Muro, amb data de 12 de juny de 2006, va
dictar la següent resolució:

“Vist el recurs de reposició interposat en data 12 d’abril de 2006 pel Sr.
Gabriel Riutort Capó contra el Decret de Batlia de 10 de març de 2006 pel qual
es va resoldre el procediment sancionador per infracció urbanística núm.
14/2000.

Atès que el recurs ha estat interposat en temps i forma.
Atès que l’òrgan competent per resoldre el recurs és la Batlia, d’acord

amb el que disposa l’article 116.1 de la Llei 30/1992.
En el recurs s’al·lega la caducitat de l’expedient, atès que aquest es va ini-

ciar l’any 2000 i s’ha resolt un cop transcorregut el termini d’un any fixat a l’ar-
ticle 17 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, adminis-
tratives i de funció pública de la CAIB.

Aquesta al·legació ha de ser desestimada, ja que el procediment sanciona-
dor que s’ha tramitat es va iniciar mitjançant Decret de Batlia de 19 d’abril de
2005 i es va resoldre per Decret de Batlia de 10 de març de 2006, el qual va ser
notificat en data 17 de març de 2006. Per tant, entre l’inici del procediment i la
notificació de la resolució ha transcorregut menys d’un any, per la qual cosa no
s’ha sobrepassat el termini previst a l’article 17 de la Llei 16/2000 i no s’ha pro-
duït la caducitat prevista a l’article 44.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Per tot l’anterior,

Resolc:
1- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Gabriel Riutort

Capó contra el Decret de Batlia de 10 de març de 2006 pel qual es va resoldre
el procediment sancionador per infracció urbanística núm. 14/2000.

2- Notificar aquesta resolució als interessats, fent-los saber que contra la
mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptat des del dia
següent a la data de notificació de la present resolució. Així mateix, es pot exer-
citar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb el
que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa”.

Muro, 6 de juliol de 2006.
El batle.- Sgt. Pere Antoni Amengual Carrió

— o —

Ajuntament de Petra
Num. 13397

El Ple de l’Ajuntament de Petra en sessió extraordinària celebrada el pas-
sat dia 15 de juny de 2006, va acordar entre d’altres l’adjudicació de l’obra
“Asfaltat Camins Rurals del Tm de Petra”, a l’empresa Llabres Feliu per l’im-
port de 750.000.- euros, als efectes pertinents.

Petra, 7 de juliol de 2006.
El Batle. Signat Joan Font Massot

— o —

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Num. 13693

Havent finalitzat el termini d’exposició al públic de la modificació pres-
supostària 5/2006, de modificació pressupostària mitjançant suplement de crè-
dit, aprovada inicialment pel Ple en sessió de 22 de juny de 2006, i no havent
estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, aquest esde-
vé definitiu, i, en compliment del que disposa l’article 169 del RD 2/2004, TR
de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modifi-
cació realitzada, a nivell de partida:

Partides de despeses que s’incrementen:
L’import de la Modificació de Crèdit es finançarà amb la baixa de Crèdits

de les Partides de Despeses Següents:

Partida Descripció Crèdit Crèdit
Actual Disminució Definitiu

06.511.622028 Remodelació Voravies
Ctra. S. Servera. 78.808,37 7.000,00 71.808,37
Total 7.000,00

Sant Llorenç des Cardassar, 19 de juliol de 2006
El batle, Mateu Puigròs Sureda

— o —

Ajuntament de Sencelles
Num. 13441

Elevació Automàtica a Definitius dels Acords Provisionals d’Imposició i
de les Ordenances Fiscals Reguladores de Taxes.

Primer. Passat el termini d’exposició pública dels acords adoptats pel Ple
de l’Ajuntament de data 11 de maig de 2006 d’aprovació provisional dels expe-
dients d’imposició i de les ordenances fiscals reguladores de les taxes següents: 

1.- Taxa per la prestació del servei de clavegueram.
2.- Taxa per la prestació del servei de celebració de matrimoni civil. 

I no havent-se presentat reclamacions, s’eleven a definitius els esmentats
acords conforme el que disposa l’article 17.3 del RDLeg 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
sobre elaboració, publicació i publicitat de les ordenances fiscals.

Segon. Els acords d’imposició i els texts íntegres de les Ordenances
Fiscals corresponents es publicaran al BOIB, conforme l’establert a l’article
17.4 del RDLeg 2/2004.

Tercer. Contra els present acords definitius d’imposició i d’aprovació de
les Ordenances Fiscals, 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.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei de
Clavegueram

Article 1r.- Fonament i naturalesa.En ús de les facultats conferides per
l’article 133.2 i l‘article 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat
amb el disposat en els articles 15 a 19 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de els Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per prestació del servei clavegueram, que es regi-
rà per aquesta Ordenança fiscal, de les quals normes atenen al previngut en l’ar-
ticle 57 de l’esmentat Text Refós. 

Article 2n. - Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa:
a). L’activitat pública municipal o dels ens als quals s’integra

l’Ajuntament i dels concessionaris, de naturalesa tècnica i administrativa, ten-
dent a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar l’escomesa
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a la xarxa de clavegueram municipal. 
b). La prestació del servei d’evacuació d’aigües residuals mitjançant la

xarxa municipal de clavegueram, concepte que inclou tant la prestació actual del
servei amb l’escomesa efectivament realitzada com la disponibilitat del mateix
per estar la xarxa a menys de 50 metres de l’immoble afectat en condicions tèc-
niques de la xarxa que permetin la realització de l’escomesa.

c). L’execució per l’Ajuntament o altres organismes públics d’escomeses
a la xarxa de clavegueram, efectuades amb motiu de la realització d’obres muni-
cipals d’infrastructura viària.

2.- La prestació del servei que constitueix el fet imposable podrà realitzar-
se per l’Ajuntament bé directament, bé per l’empresa municipal o concessionà-
ria, bé mitjançant la integració en ens supramunicipal per les seves empreses o
concessionàries.

Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques

i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, que es trobin el algun dels supòsits següents:

a). Que siguin beneficiaris o titulars de contractes de subministrament
d’aigua mitjançant la xarxa domiciliària.

b). Els propietaris de vivendes, locals no explotats i solars, i els titulars
d’explotacions comercials o industrials, que, no gaudint del servei de subminis-
trament d’aigua potable mitjançant la xarxa domiciliària, estiguin ubicats a
nuclis urbans i amb disponibilitat a la xarxa de clavegueram d’acord amb l’arti-
cle 2n, 1, b) d’aquesta Ordenança. 

2. Tindran la consideració de substitut del contribuent, el propietari de les
vivendes o locals, el qual podrà repercutir, si escau l’import íntegre e la taxa
sobre els respectius beneficiaris del servei.

Article 4t.- Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 40.1
i 42 de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallida, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’extensió que assenyala l’article 43 de la Llei
general tributària.

Article 5è.- Quota tributària1. La quota tributària resultarà de la aplicació
de la següent tarifa:Establiments comercials i industrials, vivendes i aparta-
ments, i solars sense edificar: 26,32 euros/anuals (13,16 euros/semestre) 

Article 6è.- Meritació.
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què

s’iniciï l’activitat pública que constitueix el fet imposable.

Article 7è.- Obligació de pagament
La inclusió en el Cens del fet imposable contemplat en l’article 2.1 s’e-

fectuarà d’ofici des del moment de l’efectiva connexió a la xarxa de clavegue-
ram o la disponibilitat de la mateixa

El pagament de la taxa s’efectuarà mitjançant rebut. El cobrament del
rebut, es realitzarà anualment, i per tal de simplificar el cobrament, podran ser
inclosos en un rebut únic, que inclogui de forma diferenciada, les quotes o
imports corresponents a altres taxes que es meritin en el mateix període.

Article 8è.- Infraccions i sancions.
Tot el que es refereixi a la qualificació d’infraccions tributàries, així com

a les sancions que en el seu cas, corresponguin, es regirà pel que disposen els
articles 181 i següents de la Llei general tributària. Disposició Final L’acord
d’imposició d’aquesta taxa i el de l’ordenança fiscal reguladora el va aprovar el
Ple d’aquest Ajuntament, l’11 de maig de 2006. Començarà a regir al dia
següent de la seva publicació al BOIB i seguirà en vigor fins que se n’acordi la
derogació o modificació expressa. 

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei de
Celebració de Matrimoni Civil

En ús de les facultats conferides per l’article 133.2 i l‘article 142 de la
Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el disposat en els articles 15 a 19
del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de els Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
prestació del servei de celebració de matrimoni civil, que es regirà per aquesta
Ordenança fiscal, de les quals normes atenen al previngut en l’article 57 de l’es-
mentat Text Refós. 

Art. 1. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal iniciada i des-

envolupada amb motiu de la prestació del servei de celebració de matrimoni

civil a la Sala de Sessions municipals d’aquest Ajuntament, així com les despe-
ses que aquesta administració ha de suportar per aquest concepte. I això encara
que el matrimoni no arribi a celebrar-se per causa imputable als contraents i sub-
jectes passius de la taxa.

Art. 2. Subjecte Passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·licitin la

celebració del matrimoni o a qui es presti el servei de matrimoni civil, per qual
celebració s’hagi iniciat l’expedient.

Art. 3. Tarifa
La quantia de la taxa és la quantitat de la següent tarifa:
Celebració de matrimoni civil a la Sala de sessions municipal 150,00

euros.
Quan un dels contraents estigui empadronat al municipi de Sencelles, amb

una antiguitat d’un any o superior, el servei serà gratuït.

Art. 4. Meritació
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan per l’interessat se

presenti la sol·licitud per la concreció de la data i hora de la celebració del matri-
moni.

Art. 5. Normes de Gestió
Per part dels subjectes passius es formularà petició del servei, el qual en

cas d’accedir-se a la mateixa s’aprovarà la liquidació corresponent que serà noti-
ficada al peticionari, i ingressarà a les oficines municipals o al compte que
l’Ajuntament indiqui, la quantitat corresponent a la tarifa.

Art. 6. Devolució
1. Els subjecte passius tindran dret a la devolució de la taxa quan el matri-

moni no s’hagi pogut celebrar per causa imputable a l’Ajuntament, sempre que
s’acrediti el previ pagament.

S’entendrà causa imputable a l’Ajuntament l’originada exclusivament per
voluntat municipal que no vengui motivada, promoguda, ocasionada o provoca-
da per actuacions, fets, obres, conductes o comportaments dels interessats.

2. Igualment els subjectes passius tindran dret a la devolució del 50 per
cent de l’import de la taxa quan la cerimònia del matrimoni civil no s’hagi pogut
celebrar per causa imputable als mateixos, sempre que es comuniqui a
l’Ajuntament, amb una anticipació mínima de 48 hores al dia fixat per la cele-
bració del matrimoni, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva
recepció per l’Ajuntament.

Disposició Final
Aquesta Ordenança començarà a vigir, un cop publicada l’aprovació defi-

nitiva al BOIB, i es mantindrà en vigor, mentre no es modifiqui o la derogui el
Ple municipal.

Sencelles, 11 de juliol de 2006.
El Batle, Antoni Ferrer Ramis.

— o —

Ajuntament de Santanyí
Num. 13654

ANUNCI DE LICITACIÓ
1.-Entitat adjudicadora: Ajuntament de Santanyí.

2.-Objecte del contracte.
a).Descripció de l’objecte: execució de les obres ‘sanejament sanitari

nucli de Calonge fase 2006’.
b).Lloc d’execució: Calonge, terme municipal de Santanyí.
c).Termini d’execució: 4 mesos

3.-Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a).Tramitació: urgent
b).Procediment: obert.
c).Forma: subhasta

4.-Pressupost base de la licitació.
Import total: 192.521, 79 euros

5.-Garanties.
Provisional: 3.850,44 euros 
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

6.-Obtenció de documentació i informació.
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