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de Planejament Urbanístic (R.P.U.) e!J relació a l'art. 15L2 del propi reglament 
i l'art. 4,2.de la Llei del Sol (L.S.),-

Els treballs podran esser examinat~ en le..<; Dependències Municipal<;, de 
les 9 a .les 14 hores.- . . 

María de la Salut, a 2 de juny de 1.992.-
EI Batle. St.: Rafel Oliver Mas.- · 
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Núm.12590 
L'Ajuntament Ple a la sessió ordiuària celebrada el día 29 de Maig de 

1.992, acordà Modificar la plantilla de Personal, en el sentit de crear 1 plaça de 
Auxiliar de la Biblioteca Municipal, dins el personal laboral temporal (duració 
determinada). 

La qual cosa e.~ fa public en compliment del que disposa l'art. 126 del R.D. 
Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, per un termini de 15 dies habils, compats a par
tir del següent al de la publicació del present al BOCAIB, a efecte.~ de 
reclamacions. 

• En cas de que. no· espre.<;entin reclamacions, l'acord adoptat s'entendra 
aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord. 

Maria de la Salut, a 4 de Juny de 1.992. 
El Batle. St.: Rafel Oliver•Ma'l. 

Núm.12589 · 

(13) 

D. Rafel Oliver Mas, Balle-President de L'Ajuntament de Maria de las Sa
lut, fa públic que contra l'acord adpotat pel Plenari i:Lpas.~at dia27-Març-1992, 
pel que s'aprova inicilament el Pressupost Munieipal per l'exercici de 1.992 així 
com la Plantilla comprensiva de tots els llocs de feina de funcionaris i persona) 
laboral, no s'ha presentat cap reélamació, i per aixó s'entén aprovat definitivac 
ment el referit Pre.'l.>upost. . · . · . . • . 

· A continua~i~ ! de ~nformitauun_b .. el q!l~ <lispQ~a)'art,15().3 dell<J. .. Llei 
39/1988, de18 de desembre es transcriu el resum per capítols: 

Ingre.<;sos: 
Capítols denominació 

1.- Imposts Direct~~ 
2- Impost Indirecte..> 
3.- Taxes i altres ingre!ISOs 
4.- Transferències Corrent<; 
5.- Ingressos Patrimonials 
7.- TransferènCies de Capital 

Total Ingressos 
·Despeses: 

Pessetes 
26.300.000,-
2.125.1KI().~ 
2.980.520,-

2i.41Ktoilo,-' 
1.294A80,
l.OilO.Oiill,-

55.100.000,c 

'1.- De.we.~e.~ de PeSònal 27.000.0011." 
2.- Despeses en bens corrents i de serveis 15.15!1.0110,~ 
3.- ·Despeses finaceres 1.380.0!10,-
4.- Transferències Corrents 8.6HL000,-
6.- Inversions Reals 2.630.000,-. 
9.- Passi>us Finacers 330.000,-

Total Despeses 55.100.000,-
Aiximateix, en compliment del que disposa l'article 127-incís final, de] 

R.O. Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril en relacio amb l'article 90 de la LLei 
71+985, de 2 d'abril, es fa pública la Plantilla i Relació de llocs de treball de fun
cionaris i personal laboral d'aquesta Corporació, i que es relacioua à cou-: 
~~ I . • 

ri 
A) 

Plantilla del P¡¡rsonal i Relacio de Llocs pe Treball.-
. Personal ' , ·· Funciona-

I. HabilitaCió de· caracter Nacional 
Il. Esèala D'Administració General: 

Núm. Plaçès G~up 
1.- B. 

següent al de la publicació del present anunci al BOCAIB, segons el que diposa 
l'art. 152.1 d deia Llei 39/88, de 28 de de.~embre.-

Maria de la Salut, a 3 de Juny de 1.992.-
EI Batle. St.: Rafel Oliver Mas.-
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AJUNTAMENT DE SENCELLES 
Núm. 12837 

Ordenauça Fiscal Reguladora de l'impost sobre activitats econòmique.'l. 
Art. lr. 
De conformitat amb el previst en els articles 88 i 89 de la Llei 39/88, de 

28 de desembre, el quoeficient i l'escala de l'índex de l'Impost sobre Activitats 
Econòmiques aplicables en aque.<;t Municipi quedan fitxats en els termes que 
s·e..~tableixen en el> articles següents. 

Art. 2n. 
Per totes les activitats exercides en aq ue.~t terme municipal, les quotes mí

nimès de les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques seran incrementa
des mitjançant l'aplicació del quoèficient únic 1,4, 

Art. 3r. 
l. Als efectes prevists per a l'aplicació de l'índex de l'article següent, les 

vies públiques es clas.~ifiquen en dues categories fiscals. 
2. Annexe a aquesta Ordenança hi figura . un índçx alfabètica de les vies 

públiques d'aque.>t Municipi clas.~ificades amb primera categoria. Les vies pú
bliques que no apareguin indicades a l'índex alfabètic seran considerade..~ de sc
gona categoria. 

Art. 4t. 
Sobre les quo¡e.<; i segons la categoria fi<;eal de la via pública on radiqui 

l'activitat econòmica, s'estableix la s.egüent escala. de l'índex: 
Categoria Fisc. de la via lndex aplicable 

Primera J,02L. 
sêgori<i ····· 1,112 

La present Ordenança Fiscal, així com l'annexe índex alfabètic de vies pú
bliques, entraran en vigor el dia de la seva publicació al BO CAlB, i e.~ comença
rau a aplicar a partir del dia u· de. gener de mil nou-cents noranta-dos, restant 
en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 

Annex 
Categoria dels carrers: 
Primer.- Plaça Espanya. 
Segona.- La resta dels carrers de Sencelles, Biniali, Ruberts, Jornets si 

dis.~minat. · 
Sencelles, 12 de juny de 1992.- El Batle, Guillem Ferrer Ramits. 
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¡\JUNTAMENT.DE SANTA EUGÈNlA 

Núm. 12594 
No habiéndose presenta¡.h reclamaciones contra los acuerdos de aproba

ción provisional y modificación. de. las ordenanzas fL~cales reguladora.~ del im
puesto ~bre actividades económica.~. y de Ja ta.~a por licencia de apertura de es
tablecimientos, se entienden elevados a definitivos. 

Se inserta a continuación el.tçxto íntegro de. la ordenanza reguladora del 
impuesto sobre actividades económicas así como la modificación de la ordenan
za fiscal reguladora de la .tasa por Hcencia de apertura de establecimientos. 

Contra las ordenanzas f1scales no puede interponerse otro recurso que el 
contencioso-administrativo, que podra interponerse a partir de la publicación en 
el BO CAlB, en la fonna y p!azos que establecen las norma.~ reguladoras de di
c ha jurL~dicción. 

a) Subescala Administrativa 1. 
b) Subescala Auxiliar . 1. 

Ordenanza fi~cal reg!Jladora del impuesto sobre actividades económica.>. 
C. Artículo 1 ".- De conformidad con lo previs to en los artículos 88 i 89 de la 
D. Ley 39/1988 de 28 de diçiembre, el coeficiente del Impuesto sobre Actividades 

Económica.~ aplicables en este Municipio queda fijadas en los términos que se 
establecen en los artíc1,1ios siguientes. 

bres 

Ht E.oreala D'Administració Especial: 
a) Subescala Técnica: 
Arquitecte Ténic Grau Mig al25% 
b) Subescala ServeL<; E.'lpecials: 
Auxiliar de la Policia Municipal 
B) Personal Laboral. • 
I. De caracter FIX: 
- Netejadores Dependències i Edifici.~ . 

Peó 

· - Vigilant Polideportiu 
Il. De duració Determinada: 
- Peó d'obres~Contracte temporal 
• Auxiliar Unitat Sanitària - Cont. 
Tf;lmporal 

1. 

1. 

. 2 .. A \çmps p;¡.rçiaL 

1. 

L 
1. 

L , . . . 
- Técnic Servei Atenció al Veinat. 1.. 

B. Articulo 2".- Para toda.~ la,> actividades ejercida.~ en. este ténnino munici-
pallas cuota.~ mínimas de las Tarifas del Impuesto seran incrementada.~ median-

E. te la aplicación a la.~ misma.~ Çel coeficiente único de 1 '4. 
DL'lposición final.- La presente Ordenanza Fiscal, entrara en Vigor el día 

de su publicación en el Boletín Oficial de. la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares y empezara a aplicarse a partir del día 1 de e nero de 1992, y estaní en 
vigor basta su modificiación o derogación expre..~. 

Ordeuanza Fiscal reguladora de la tasa por licencia de apertura de 
establecimientos. · 

Artículo 5. Bases y tari fas .. 
1. La tarifa.<; de esta licencia se satisfaceran. por una sola vez y seran equí

valentes al 200% de la cuot& anual del impuesto sobre actividades económicas. 
2. Los derechos por expedición de licencia quedaran limitados al pago de 

2.000 ptas. · 

· Contra l'àprovació defintiva del pressupost e..~ podra h¡terposar directa
ment recurs contenciós-administratiu en el termini de dos me..~s. des de la dia 

. a) Cuando se trate de, actividades comerciales o iudustriales exentas del 
pago del impuesto. sobre actividade.~ ecouómica.~. 

b) En ca.~o de traslado forzoso del local. 


