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Formas de pago:
- En la oficina de recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
situada en Santo Domingo 16 de INCA ,o en cualquier oficina de recaudación
de zona Mallorca de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (puede consultar
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 entidades 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)
Sencelles , 16 de Enero de 2012
El Instructor, Miquel Fiol Julia
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Ajuntament de Santanyí
Num. 2895
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Santanyí.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: explotació del servei de ‘bellesa i de la cura
dels peus’ del centre d’estades diürnes de s’Alqueria Blanca.
b) Lloc d’execució: Terme municipal de Santanyí.
Butlletí o diari oficial i data de la publicació de l’anunci de licitació:
BOIB núm. 159 de 22-10-2011
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: Oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris
d’adjudicació.
4. Pressupost base de la licitació:
400,00 euros anuals.
5. Adjudicació:
a) Data: 05 de desembre de 2011
b) Contractista: ‘Monika Klothilde Kugler’
c) Nacionalitat: Alemanya.
d) Import d’adjudicació: 625,00 € anuals.
e) Termini de la concessió: 1 anys, prorrogables per tres més.
Santanyí, 7 de febrer de 2012
El batle, Miquel Vidal Vidal

—o—
Num. 2897
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Santanyí.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: explotació del servei de ‘perruqueria’ del centre d’estades diürnes de s’Alqueria Blanca.
b) Lloc d’execució: Terme municipal de Santanyí.
Butlletí o diari oficial i data de la publicació de l’anunci de licitació:

21-02-2012
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BOIB núm. 159 de 22-10-2011
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: Oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris
d’adjudicació.
4. Pressupost base de la licitació:
400,00 euros anuals.
5. Adjudicació:
a) Data: 01 de desembre de 2011
b) Contractista: ‘Guillermina Agustina Adrover Coll’
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: 450,00 € anuals.
e) Termini de la concessió: 1 anys, prorrogables per tres més.
Santanyí, 7 de febrer de 2012
El batle, Miquel Vidal Vidal
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Num. 3053
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Santanyí.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: prestació del servei de guarderia a la localitat
des Llombards, del terme municipal de Santanyí.
b) Lloc d’execució: Terme municipal de Santanyí.
Butlletí o diari oficial i data de la publicació de l’anunci de licitació:
BOIB núm. 172 de 17-11-2011
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: Oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris
d’adjudicació.
4. Pressupost base de la licitació:
3.000,00 euros anuals.
5. Adjudicació:
a) Data: 25 de gener de 2012
b) Contractista: ‘UTE Aurora Burguera Oliver – María Francisca Moyà
Obrador’
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: 3.000,00 € anuals.
e) Termini de la concessió: 1 anys, prorrogables per tres més.
Santanyí, 8 de febrer de 2012
El batle, Miquel Vidal Vidal
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Ajuntament de Sóller
Num. 2774
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE SÓLLER.
En relació a l’expedient 42/11, del negociat de Personal, instruït per a la
modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball, l’Ajuntament de Sóller,
en la seva sessió plenària celebrada el dia 7 de febrer de 2012, va acordar els
següents acords:
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pel senyor Manuel Bautista
Gil, representant sindical per part d’UGT i membre de la Junta de Personal, ja
que, en primer lloc, es varen convocar dues reunions de Mesa Negociadora, els
dies 16 i 22 de desembre de 2011 amb caràcter d’urgència, per tractar el tema,i
en segon lloc pel que fa a la falta de la Relació de Llocs de Treball (RLLT),
l’Ajuntament disposa de les Normes de Personal que tenen els mateixos efectes
organitzatius.
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Segon.- Aprovar definitivament la modificació parcial de la Relació de
Llocs de Treball de l’Ajuntament de Sóller, consistent en suprimir les següents
places:
- Tres places pertanyent a l’Escala d’Administració General, Subescala
Auxiliar, Denominació Auxiliar Administratiu, Grup C2, que corresponen als
números 020, 111 i 114 de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Sóller.
- Una plaça d’Ajudant de Zelador, corresponent al número 01 de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sóller.
- Dues places d’Operaris de brigada, corresponent als números 07 i 08 de
la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sóller.
Una plaça de Treballadora Familiar, corresponent al número 03 de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sóller.
Tercer- Que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma,
igualment que es remeti una còpia de la mateixa a l’Administració de l’Estat i a
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma. Finalment que s’incorpori a l’expedient municipal de Pressuposts Generals corresponent a l’exercici 2012.
Sóller, 8 de febrer de 2012.
EL Batle, Carlos Simarro Vicens

21-02-2012

Art. 1.- Objecte.
D’acord amb l’establert a la normativa reguladora del règim local i el Plec
de Clàusules Administratives regulador de la concessió per a l’explotació del
Servei Municipal d’aigües i clavegueram, s’aproven les tarifes aplicables al servei de clavegueram del terme municipal de Sóller.
Art. 2.- Obligats al pagament.
L’obligat al pagament de les tarifes que corresponguin serà el propietari
de l’immoble o en el seu cas l’usuari del servei que per qualsevol títol vàlid en
dret ocupi l’immoble.
A. Quan es tracti de la concessió de la llicència d’escomesa a la xarxa, el
propietari, usufructuari o titular del domini útil de la finca.
B. en el cas de prestació de serveis d’evacuació d’excreta, aigües pluvials,
negra i residuals, a través de la xarxa de clavegueram municipal i el seu tractament per a la depuració, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries dels esmentats serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitacionistes o arrendataris, inclòs en precari.
C. en tot cas, tindrà la consideració d’obligat al pagament substitut de l’ocupant o usuari dels habitatges o locals, el propietari d’aquests immobles; els
quals podran repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes damunt els respectius
beneficiaris del servei.

____________________
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE
LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE
SÓLLER.
En relación al expediente 42/11, del negociado de Personal, instruido para
la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo, el Ayuntamiento
de Sóller, en su sesión plenaria celebrada el día 7 de febrero de 2012, acordó los
siguientes acuerdos:
Primero.- Desestimar la alegación presentada por el señor Manuel
Bautista Gil, representante sindical por parte de UGT y miembro de la Junta de
Personal, ya que, en primer lugar, se convocaron dos reuniones de Mesa
Negociadora, los días 16 y 22 de diciembre de 2011 con carácter de urgencia,
para tratar el tema, y en segundo lugar respecto a la falta de la Relación de
Puestos de Trabajo (RPPT), el Ayuntamiento dispone de las Normas de Personal
que surten idéntico efecto organizativo.
Segundo.- Aprobar definitivamente la modificación parcial de la Relación
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Sóller, consistente en suprimir las
siguientes plazas:
- Tres plazas pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, Denominación Auxiliar Administrativo, Grupo C2, que
corresponden a los números 020, 111 y 114 de la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento de Sóller.
- Una plaza de Ayudante de Celador, correspondiente al número 01 de la
plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Sóller.
- Dos plazas de Operarios de brigada, correspondientes a los números 07
y 08 de la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Sóller.
- Una plaza de Trabajador Familiar, correspondiente al número 03 de la
plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Sóller.
Tercero- Que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, igualmente que se remita una copia de la misma a la Administración
del Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Finalmente que
se incorpore al expediente municipal de Presupuestos Generales correspondiente al ejercicio 2012.
Sóller, 8 de febrero de 2012.
EL Alcalde, Carlos Simarro Vicens

—o—
Num. 2775
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data set de febrer de dos mil
dotze, acordà l’aprovació definitiva de les noves tarifes que regulen els preus
per a la prestació del servei municipal de clavegueram, amb resolució expressa
de les reclamacions presentades.
De conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de la LBRL i 103 de la
Llei 20/2006, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es publica a continuació el seu text íntegre:
Tarifes que Regulen els Preus per a la Prestació del Servei Municipal de
Clavegueram

Art. 3.- Exempcions, reduccions i bonificacions.
3.1. Família nombrosa: el titular dels contractes individuals de subministrament d’aigua potable destinada exclusivament a habitatge, que constitueixi el
domicili habitual, i que acreditin la condició de família nombrosa, en els termes
prevists a la legislació vigent, amb un consum igual o inferior a 12m3 trimestrals per persona, tindran dret a una bonificació del 50% sobre la quota de consum aplicable. La bonificació s’aplicarà a partir de la segona facturació emesa
des de la data de presentació de la sol·licitud i documentació annexa, i serà vàlida durant el temps de vigència de la condició de família nombrosa.
3.2. Altres bonificacions: d’acord amb les consideracions dels Serveis
Socials de l’Ajuntament de Sóller, s’estableix una bonificació del 50% sobre la
quota de consum aplicable. La validesa d’aquesta bonificació serà anual.
Art.4.- Tarifes
4.1. La quantia corresponent a la concessió de la llicència o autorització
de pressa a la xarxa de clavegueram s’exigirà per una sola vegada i consistirà en
les següents tarifes:
Quota de connexió
Habitatge unifamiliar
Local comercial inferior a 250m2
Local comercial superior a 250m2
Hotels, pensions i semblants (per plaça)
Bars, restaurants

210,30€
420,50 €
870,60 €
70,10 €
1.262,00 €

4.2. La tarifa a exigir per a la prestació del servei de clavegueram, es
determinarà en funció dels metres cúbics d’aigua consumida a la finca. A tal
efecte:
Quota de servei
Apartament, vivenda o xalet i comunitari
Comerç, local de negocis, indústria o bar
Bar restaurant o similar
Plaça hotelera
Quota de Consum
Bloc únic

Per trimestre
3,10 €
12,00 €
24,00 €
2,50 €
Per m3
0,56 €

Art. 5.- Liquidació de les tarifes.
5.1. Neix l’obligació de pagament quan s’iniciï l’activitat municipal, entenent-se iniciada aquesta:
a) En la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de la llicència d’escomesa, si l’obligat al pagament la formulés expressament.
b) Des que tengui lloc l’efectiva escomesa a la xarxa de clavegueram
municipal. La liquidació de la tarifa per aquesta modalitat es produirà amb independència de que s’hagi obtingut o no la llicencia d’escomesa i sense perjudici
del començament de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a la seva
autorització.
5.2. Els serveis d’evacuació d’excretes, aigües pluvials, negres i residuals,
i de la seva depuració tenen caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façanes a carrers, places o vies públiques en que existeix clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no excedeixi de cent
metres, i s’haurà de liquidar la tarifa encara que els interessats no procedeixin a
efectuar l’escomesa a la xarxa.
Art. 6.- Declaració, liquidació i ingrés.
6.1. Els interessats formularan les declaracions d’alta i baixa en el servei,
previ abonament del 10% dels drets d’escomesa fitxats a l’art. 5, en el termini

