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Article 6. Normes de gestió.
1. El pagament de la matricula es farà en el moment de la seva formalització i serà irreductible.
2. Les tarifes corresponents a les classes es satisfaran mensualment i seran
irreductibles.
3. Els pagaments, tant de la matricula com de les classes, es faran mitjançant la domiciliació bancària a entitats designades per l’Ajuntament com a
col·laboradores. A aquets efectes, les persones obligades al pagament emplenaran full de domiciliació segons el model aprovat per l’Ajuntament.
4. Un retard en el pagament de més de dos mesos sense motiu que ho justifiqui serà causa de baixa de l’alumne.
5. Les baixes s’hauran de comunicar en el mes anterior a aquell en que
s’hagin de fer efectives mitjançant escrit presentat al Registre de l’Ajuntament.
6. Els deutes per el preu públic regulat en la present Ordenança es podran
exigir pel procediment administratiu de constrenyiment.
DISPOSICIÓ FINAL
L’acord d’establiment d’aquest preu públic fou adoptat i la seva
Ordenança fou aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia
____________ i començarà a regir a partir del dia de la seva publicació i continuarà en vigor fins que s’acordi la seva derogació o modificació expressa per
part de l’Ajuntament.’
SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició del mateix en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per un termini de
30 dies, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER.- Considerar definitivament adoptat l’Acord, en el supòsit de
que no es presentin reclamacions a l’expedient en el termini anteriorment indicat.
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, a 29 de novembre de 2011.
El Batle, Miquel Cifre Ferrer.

—o—
Num. 25391
El Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida, en sessió ordinària celebrada
el dia 28 de novembre de 2011, va acordar l’aprovació definitiva, amb resolució
expressa de les reclamacions presentades, de la imposició de la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems i la seva Ordenança fiscal reguladora, el text íntegre de la qual es fa públic d’acord amb l’article 17 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.
L’acord adoptat pel Plenari i el text de l’Ordenança Fiscal aprovada definitivament és del següent tenor:
Examen i aprovació proposta de resolució de les al·legacions presentades
pel grup municipal del Partit Popular (PP) contra l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems.
Es presenta la proposta d’acord de la Batlia de dia 17 de novembre de
2011, la qual diu:
Vist que en data 26 de setembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per
a la Prestació del Servei de Recollida i Eliminació de Fems, disposant la seva
informació pública al BOIB i tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant un termini de trenta dies perquè els interessats poguessin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimessin oportunes.
Atès que l’acord abans esmentat fou publicat en el BOIB núm. 152, de
data 6 d’octubre de 2011, finalitzant, per tant, el termini per a la presentació de
reclamacions el passat dia 12 de novembre.
Vist que per part del portaveu del Grup Municipal del Partit Popular s’ha
formulat, dins del termini legal, escrit de reclamacions en contra de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per a la Prestació del Servei
de Recollida i Eliminació de Fems (RGE 7320/2011).
Tot i que les al·legacions es formulen contra la modificació de
l’Ordenança inicialment aprovada que introdueix o contempla una taxa per les
vivendes en sòl rústic, el que es demana en l’esmentada reclamació és que ‘es
deixi fora efecte, el cobrament d’aquesta taxa de fems en sòl rústic, fins que es
posi en marxa un servei adient de recollida, ja que no és ètic cobrar per un servei que no es dona, i es fa pagar el mateix que en sòl urbà on es recull cada dia.
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Vist l’informe emès per part de la Interventora i el Secretari Municipal, on
es valora el contingut de la reclamació de referència, PROPOS a l’Ajuntament
Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Desestimar la reclamació formulada pel Sr. Martí Àngel Torres
Valls, com a portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, contra la modificació de l’Ordenança de la Taxa per a la Prestació del Servei de Recollida i
Eliminació de Fems inicialment aprovada per l’Ajuntament Ple en la sessió
ordinària celebrada el passat 26 de setembre de 2011.
SEGON.- Introduir o afegir un nou apartat en l’article 8.4 in fine amb el
següent text: ‘No obstant, la Batlia, previs els informes tècnics oportuns, podrà
procedir a la baixa o a la modificació en l’exercici en que se demostri por l’interessat o es constati per l’Administració municipal la falta de realització o
modificació del fet imposable’.
TERCER.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la Taxa per a la Prestació del Servei de Recollida i Eliminació de
Fems i ordenar la publicació de l’acord i del text íntegre de la modificació en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOIB, moment a partir del qual entraran en vigor.
QUART.- Notificar l’acord al portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular.
CINQUÈ.- Facultar al Sr. Batle-President per subscriure els documents
relacionats amb aquest assumpte.
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria (9 vots a favor (6 SpC + 3 CxI) 8 en contra (5 PP + 3 CPU)), acorden
aprovar la proposta d’acord de la Batlia abans descrita amb els acords que hi són
proposats, quedant el text íntegre i definitiu de l’Ordenança Fiscal reguladora de
la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems del següent
tenor:
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 recollida i eliminació
de fems , 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 la prestació dels serveis, de
recepció obligatòria, de recollida, acumulació, transport o conducció, tractament
i/o eliminació de fems domiciliaris i residus sòlids urbans de vivendes, allotjaments, llocs d’amarratge a ports esportius i locals o establiments on s’exerceixin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.
2. A aquest efecte, es consideraran fems domiciliaris i residus sòlids
urbans les restes i les deixalles d’alimentació o detritus procedents de la neteja
normal de locals i vivendes i queden exclosos d’aquest concepte els residus de
tipus industrial, enderrocs d’obres, detritus humans, matèries o materials contaminants, corrosiu, perillosos, la recollida o abocament dels quals exigeixi l’adopció de mesures higièniques especials, profilàctiques o de seguretat.
3. No es troba subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis següents:
a. Recollida de fems i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d’industries, hospitals i laboratoris.
b. Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
c. Recollida d’enderrocs d’obres.
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 ocupin o utilitzin les vivendes i locals situats als llocs, places, carrers o vies
públiques on es presti el servei, ja sigui a títol de propietari, d’usufructuari, d’arrendatari, d’allotjat o 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.
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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.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, 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.
Article 7. Meritació.
1. S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en que s’inicia la prestació del servei, i s’entén iniciada, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida domiciliària de fems als carrers i llocs on figurin les vivendes o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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 8. 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.
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. Les baixes s’hauran de cursar abans de la finalització de l’anualitat, mitjançant notificació a l’Ajuntament i tindran efectes a partir de la següent. Qui incompleixi aquesta obligació, continuarà subjecte al pagament de l’exacció.
La durada de la baixa no podrà ser inferior a dotze mesos; en conseqüència, no s’entén com a baixa, el tancament temporal, de qualsevol classe de comerços
i industries, per un període inferior a l’abans assenyalat.
Les modificacions d’ordre físic (superfície, esbucament, etc.) jurídic (canvi de titularitat, etc.) o econòmic (canvi d’ús o destí, de classe o categoria, etc) hauran de ser comunicades a l’Administració Municipal, i sortiran efecte a partir de l’exercici següent al de la comunicació.
4. 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.
No obstant, la Batlia, previs els informes tècnics oportuns, podrà procedir a la baixa o a la modificació en l’exercici en que se demostri per l’interessat o es
constati por l’administració municipal la falta de realització o modificació del fet imposable.
5. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari, es faran efectives per la via de constrenyiment.
6. Superfície tributable. En els epígrafs on la fixació de quotes tingui com a base la superfície de l’immoble, aquesta es determinarà segons superfície que
consti a les dades cadastrals de l’immoble. En cas que les dades cadastrals no siguin correctes l’Ajuntament podrà decidir aplicar altre superfície basant-se en plànols o inspeccions in situ.
Article 9. 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 unica.
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el 28 de novembre de 2011, 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
VIVENDES
Santa Margalida
Can Picafort
Son Serra
Rústic
HOTELS (PER PLAÇA)
LLOCS D’AMARRATGE
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ, RESTAURANTS
De superfície tributable no superior a 100m2
De superfície tributable des de 100 fins a 200m2
De superfície tributable superior a 200m2
CAFETERIES. Establiments que ofereixen plats simples o
combinats elaborats directament a la planxa o fregidora
BARS. Establiments que ofereixen begudes, que es poden
acompanyar de tapes i entrepans
ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ
De superfície tributable no superior a 100m2
De superfície tributable des de 100m2 fins a 200m2
De superfície tributable des de 200m2 fins a 600m2
De superfície tributable des de 600m2 fins a 2000m2.
Hipermercats
DISCOTEQUES I SALES DE FESTES
DESPATXOS, OFICINES I GESTORIES

Recollida
36%

Eliminació
64%

Total
100%

36,72
36,72
36,72
36,72
20,88
3,96

65,28
65,28
65,28
65,28
37,12
7,04

102,00
102,00
102,00
102,00
58,00
11,00

288
468
720

512
832
1280

800
1300
2000

288,00

512,00

800,00

237,60

422,40

660,00

324,00
396,00
576,00
1.152,00
3.600,00
396,00
72,00

576,00
704,00
1.024,00
2.048,00
6.400,00
704,00
128,00

900,00
1.100,00
1.600,00
3.200,00
10.000,00
1.100,00
200,00
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ENTITATS BANCÀRIES
BENZINERES
Benzineres
Benzineres amb botiga
LOCALS COMERCIALS I INDUSTRIALS
Ferreteries, fusteries, perruqueries, fontaneria, tallers mecànics,
centres d’estètica, joieries, gimnasos, lloguer de cotxers, llibreries
Dentistes, notaries, bodegues, locutoris, botigues de roba,
sastreries, impremtes, bugaderies, tendes de joguines.
Botigues d’electrodomèstics, floristeries, objectes de regla,
souvenirs, fàbriques de pell i cuiros, tapisseries, jocs recreatius
amb bars, magatzems de fitosanitaris i adobs
LOCAL COMERCIAL I INDUSTRIAL TANCAT
FORN I PASTISSERIA
VENDA PM PRODUCTES ALIMENTARIS
HAMAQUES PLATGE
DISEMINATS
LOCALS. Activitats industrials
AGROTURISMES.
Amb servei de restaurant
Sense servei de restaurant per plaça i any
RESTAURANTS, CELLERS, BARBACOAS, CASES DE
MENJAR I ALTRES ESTABLIMENTS ANÀLEGS AMB
SERVEI DE MENJAR
Superfície tributable no superior a 200m2
Superfície tributable des de 200 m2 fins a 600m2
Superfície tributable superior a 600m2
CAFETERIES
BAR

90,00

160,00

250,00

216,00
360,00

384,00
640,00

600,00
1.000,00

108,00

192,00

300,00

144,00

256,00

400,00

216,00
36,72
198,00
612,00
2,16

384,00
65,28
352,00
1.088,00
3,84

600,00
102,00
550,00
1.700,00
6,00

216,00

384,00

600,00

3.200,00.
22,68

40,32

63,00

468,00
1.152,00
2.880,00
302,40
252,00

832,00
1.152,00
5.120,00
537,60
448,00

1.300,00
3.200,00
8.000,00
840,00
700,00

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 de Son Servera
Num. 25532
José Barrientos Ruiz, batle president de l’Ajuntament de Son Servera, Illes Balears, ha resolt mitjançant el Decret de Batlia núm. 1547/2011, de 30 de novembre, el següent:
Resolució de Batlia per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball, per cobrir places vacants d’àmbit laboral i temporal dels cursos de Ioga i Taixí de l’Ajuntament de Son Servera, per als cursos 2011-12, 2012-13 i 2013-14.
D’acord amb la legislació vigent en matèria de personal, i en ús de les atribucions conferides a l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local i l’article 41.14 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i funcionament de règim jurídic de
les Entitats locals

RESOLC
Primer.- Aprovar la convocatòria, pel sistema de concurs, d’una borsa de treball, per cobrir places vacants d’àmbit laboral i temporal dels cursos de Ioga i
Taixí de l’Ajuntament de Son Servera, per als cursos 2011-12, 2012-13 i 2013-14:
- 1 plaça de monitor/a de cursos de Ioga.
- 1 plaça de monitor/a de cursos de Taixí.
Segon.- Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria i que s’adjunten com a annex I d’aquesta resolució, d’acord amb el barem de mèrits que
s’especifica a l’annex II.
Contra aquesta Resolució que esgota la via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:
(a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent
de la notificació del present acord.
(b) El recurs de reposició potestatiu davant aquesta Batlia que ha dictat la present resolució en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de la
notificació de la present resolució. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d’un mes des de la seva presentació sense
que s’hagi resolt expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia
següent a la desestimació presumpta.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Son Servera, 30 de novembre de 2011
El batle president
José Barrientos Ruiz

El secretari
Antoni Gual Sureda

