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Disposició Final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en
sessió celebrada el ____ de _____________ de 20__, entrarà en vigor en el
moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2012, romanent en vigor fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.’
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals
els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Així mateix, l’anunci es publicarà en un dels diaris de major difusió de la
Comunitat Autònoma.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint
en compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Batle-President per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.’
Contra aquest Acord, d’acord amb l’article 19 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, davant el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears.
A Santa Margalida, 29 de novembre de 2011.
El Batle, Miquel Cifre Ferrer.
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pietari, usufructari o titular del domini útil de la finca.
b. En el cas de prestació de serveis de la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 2, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries
d’aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris,
habitants o arrendataris fins i tot en precari.
2. Són subjectes passius d’aquesta taxa com a substituts del contribuent el
propietari de les vivendes o locals que podrà repercutir, si s’escau, les quotes
satisfetes sobre els usuaris de les vivendes o locals, beneficiaris del serveis.
Article 4. Responsables
1. Respondran del deute tributari, juntament amb els deutors principals,
altres persones o entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals
els obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
2. Llevat de precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
3. Pel que fa a la responsabilitat solidària y subsidiària del deute tributari
s’estarà a l’establert als articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària.
Article 5. Exempcions i Bonificacions.
No es concediran cap tipus d’exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària.
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, que es determinarà
en funció de la naturalesa i destinació dels immobles, d’acord amb les tarifes
contingudes en l’Annex I de la present Ordenança.
2. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueram s’exigirà una sola vegada.
3. Les quotes regulades en la present ordenança tenen caràcter anual i son
irreductibles i es faran efectives de conformitat amb el sistema general de recaptació establert en aquest municipi i conforme al Reglament General de
Recaptació.

—o—
Num. 25289
No havent-se presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al
públic, cap reclamació contra l’Ordenança reguladora taxa per la prestació del
servei de clavegueram i la vigilància especial de clavegueres particulars aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 26 de setembre de 2011,
ha resultat definitivament aprovat, i per aquest motiu, es publica el text íntegre
del mencionat acord, que és el següent:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per la prestació del servei de clavegueram i vigilància de clavegueres particulars amb la redacció que a continuació es recull:
‘Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei de
Clavegueram i Vigilància de Clavegueres Particulars
Article 1. Fonament i naturalesa.
En exercici de les facultats concedides pels articles 133.2 y 142 de la
Constitució Espanyola, i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20 a 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de clavegueram i vigilància de clavegueres particulars, que es regirà per la present Ordenança fiscal,
les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del citat text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a. L’activitat municipal, tècnica i administrativa que tendeix a verificar si
es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa de xarxa de clavegueram municipal.
b. La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, aigua pluvial, negra i
residual, mitjançant la xarxa de clavegueram municipal, així com la vigilància
especial a les clavegueres particulars.
Article 3. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa com a contribuents totes les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la LGT,
que siguin:
a. Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el pro-

Article 7. Meritació.
1. S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en que
s’inicia l’activitat municipal que constitueix el fet imposable, i s’entén iniciada
quan:
a. En la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de la llicència de
presa, si el subjecte passiu les ha de formular expressament.
b. Des des que es dugi a terme l’efectiva presa a la xarxa de clavegueram
municipal. La meritació per aquesta modalitat de taxa es produirà amb independència que s’hagi obtingut o no la llicència de presa i sense perjudici de la
iniciació de l’expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització.
2. El sevei d’evacuació d’excretes, aigua pluvia, negra i residual mitjançant la xarxa de clavegueram municipal serà de recepció obligatòria, de forma
que tots els immobles ubicants a menys de 100 metres d’alguna artèria del clavegueram hauran d’estar dotades del servei, meritant-se la taxa, encara que el
subjectes passius no realitzin l’acomesa de la finca a la xarxa general de clavegueram.
3. No obstant l’anterior, no estan subjectes a la taxa les finques derruïdes,
les declarades ruïnoses o que tenguin la condició de solar o terreny.
4. De conformitat amb l’establert en l’article 26.2 del RDL 2/2004, la
meritació de la taxa tindrà lloc dia 1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els casos d’inici o finalització d’ús del servei, en els que el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància amb el
corresponent prorrateig, que es realitzarà d’acord amb l’establert en les normes
següents.
5. Quan s’iniciï l’ús en el primer semestre de l’any s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. En canvi, si l’inici es
produeix en el segon semestre es liquidarà la meitat de la quota anual.
6. Si es produeix la finalització de l’ús durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució de la meitat de la quota. En canvi, si la finalització es produeix durant el segon semestre no procedirà la devolució de cap quantitat.
7. S’entendrà que una vivenda inicia l’ús del servei quan adquireixi les
condicions necessàries per ésser habitable. S’entendrà que finalitza l’ús del servei quan sigui declarada en situació de ruïna.
Article 9. Normes de gestió.
1. Anualment es formarà un Padró en el qual figuraran els contribuents
afectats i les quotes respectives que es liquiden per aplicació de la present
Ordenança, el qual serà exposat al públic per un mes a efectes de reclamacions,amb anunci previ al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i al tauler
d’anuncis municipal.
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2. Transcorregut el termini d’exposició pública, l’Ajuntament resoldrà les
reclamacions presentades i aprovarà definitivament el Padró, que servirà de base
per a la confecció dels rebuts que es duran al cobro.
3. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació de l’interessat, qualsevol
variació de les dades que figurin en el padró, es duran a terme les modificacions
corresponents, que produiran efectes a partir del període de cobrament següent
a aquell en que s’hagués introduït la modificació.
4. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari, es faran
efectives per la via de constrenyiment.
Article 10. Infraccions i Sancions
Quant a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupen.
Disposició Final Única
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en
sessió celebrada el ____ de _____________ de 20__, entrarà en vigor i serà d’aplicació a partir del moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, romanent en vigor fins que s’acordi la seva modificació o la
seva derogació expressa.
Annex I
Concepte
Plaça hotelera
Vivienda particular
Local comercial
Bar, cafeteria
Restaurant
Discoteca
Concessió llicència acomesa petita
Concessió llicència acomesa grossa

Tarifa
4,00.-€
8,00.-€
41,00.-€
54,00.-€
77,00.-€
79,00.-€
497,00.-€
858,00.-€

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals
els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint
en compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Batle-President per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.
Contra aquest Acord, d’acord amb l’article 19 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, davant el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears.
A Santa Margalida, 29 de novembre de 2011.
El Batle, Miquel Cifre Ferrer

—o—

Ajuntament d'es Migjorn Gran
Num. 25111
La Junta de Govern Local de data 29.11.2011, ha acordat convocar concurs-oposició, per la provisió d’una plaça de peó de manteniment, personal
laboral temporal; i també aprova les bases per les que es regirà el procés selectiu.
A continuació es transcriuen les bases:
Es Migjorn Gran, 29 de novembre de 2011
El Batle, Pedro G. Moll Triay
Bases Específiques del Procés Selectiu per a la Provisió amb Caràcter
Laboral Temporal, d’Una Plaça de Peó de Manteniment de l’Ajuntament des
Migjorn Gran
1.- Objecte de la Convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria la provisió amb caràcter laboral tem-
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poral d’una plaça de peó de manteniment, enquadrada en el grup de classificació oficis (E), mitjançant el sistema de concurs-oposició, per cobrir la jubilació
especial als 64 anys de la persona que ocupa la plaça.
Les tasques a desenvolupar pel peó de manteniment consistiran en: realitzar la neteja dels carrers del poble i de la urbanització de Sant Tomàs, realitzar
les tasques de neteja i manteniment de jardins (netejar les herbes dels
camins…), realitzar petites obres municipals (reforma de voravies, centres, jardins, mobiliàri urbà, instal·lacions elèctriques i xarxes d’aigua…), arranjar instal·lacions noves i avaries tant d’electricitat, aigües, picapedrer i fusteria als
diversos immobles municipals (biblioteca, escola, casal de joves, escola de
música, centre sanitàri, oficies municipals, oficines policia local, zona esportiva
i l’enllumenat públic); realitzar el muntatge i desmuntatge d’elements municipals; realitzar el manteniment i repintat de centres i elements municipals, participar en la recollida de trastos vells, participar en les tasques de manteniment i
conservació del punt verd, realitzar el muntage i desmuntatge d’esceneris en festivitats municipals, ajudar en les tasques del cementiri.
2.- Procediment Selectiu
El procediment de selecció serà el concurs-oposició.
3.- Requisits dels Aspirants
a) Estar degudament inscrits en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears
(SOIB), com a persona desocupada.
b) Tenir nacionalitat espanyola, sense perjudici d’allò disposat a l’article
57 (accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres Estats) de la Llei 7/2007, de
12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
c) Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
d) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa,
ambdues el dia que finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.
e) No haver estat separats, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol
de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de
les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació ni estar inhabilitats per
al desenvolupament de funcions públiques.
f) No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el
desenvolupament normal de les funcions corresponents.
g) No trobar-se inclosos en cap de les causes d’incapacitat previstes en la
legislació per al desenvolupament del càrrec.
h) No trobar-se inclosos en cap dels supòsits d’incompatibilitat prevists a
la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les
administracions públiques.
i) Estar en possessió del certificat d’escolaritat, estudis primaris o equivalent, o en condicions d’obtenir-lo en la data en que conclogui el termini de presentació d’instàncies.
j) Comptar amb el certificat A2 de coneixements de català emès per la
Junta Avaluadora de Català o reconegut per aquesta com a equivalent, o bé superar la prova específica que es faci a l’efecte.
k) Estar en possessió del permís de conduir B.
4.- Presentació de Sol·Licituds
Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives hauran
de presentar en el Registre General de l’Ajuntament des Migjorn Gran (Pla de
l’Església, 3 des Migjorn), una instància tipus a la que s’adjunta en aquesta convocatòria com a annex I, adreçada al Batle de l’Ajuntament.
També es podran presentar en la forma establerta en l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens perjudici dels altres mitjans
prevists en la norma, tenint en compte, però, que no s’ha subscrit el conveni
corresponent.
Les instàncies es presentaran a l’Ajuntament dins del termini de 10 dies
hàbils comptats a partir del dia següent a la publicació de les presents bases al
BOIB; l’anunci també es publicarà en un diari d’àmbit insular.
Per ser admès i prendre part en les proves selectives corresponents, les
instàncies hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
a) Fotocòpia compulsada del DNI.
b) Fotocòpia compulsada de la tarjeta d’atur.
c) Fotocòpia comulsada del permís de conduir B.
d) Els documents acreditatius dels requisits dels epígrafs i) i j) de la base
tercera, per original o fotocopia compulsada.
e) Manifestar que compleixen totes les condicions referides en la base tercera, amb independència de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés
selectiu.
Relacionar els mèrits que tenguin, seguint el mateix ordre d’exposició que
consta en el barem de mèrits; aquests hauran d’acreditar-se documentalment
mitjançant certificats, diplomes, títols, etc, originals o fotocòpies compulsades.
El Tribunal Qualificador no en podrà valorar d’altres que no siguin aportats en
aquest moment. Únicament resten exceptuades d’aquesta exigència les acreditacions referides als serveis prestats en aquest Ajuntament, les quals s’efectua-

