
Num. 14804
Atès l’Edicte publicat al Butlletí Oficial de la comunitat autònoma de les

Illes Balears (BOIB) núm. 98, de dia 15 de juliol de 2008, en relació a l’acord
adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Son Servera, en sessió celebrada el dia 19 de
juny de 2008, va aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària,
suplement de crèdit SC 04/08.

Atès que el proppassat dia 1 d’agost de 2008, s’exhaurí el termini per a la
presentació de reclamacions, sense que se n’hagi presentat cap, de reclamació,
s’ entén elevat a definitiu, quedant el Pressupost General vigent, resumit per
capítols com segueix:

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

AUMENTS 
DE CRÉDIT CONCEPTE IMPORT
1210/ 21300 CONSERV. I REPAR. MAQUINARIA I INSTAL.LACIONS 50.000,00 €
1210/ 21600 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS 8.000,00 €
1210/ 22100 ELECTRICITAT 35.000,00 €
1210/ 22602 PUBLICITAT 8.000,00 €
1210/ 22706 CONTRACTES PRESTACIO SERV.ASSIST.TECNICA 60.000,00 €

161.000,00 €
2220/ 62580 ESTRIS COMISARIA 45.000,00 €

45.000,00 €
3130/ 22609 PROJECTE HABITS D’ESTUDI 9.300,00 €
3130/ 22706 ESTUDIS, TREBALLS FAMILIARS DE LEVANT 6.500,00 €

15.800,00 €
4220/ 21200 CONSERV. I REPAR.EDIFICIS SERV.EDUCACIO 15.000,00 €
4220/ 22760 CONTRACTES DE PREST.SERV. MONITORS 70.000,00 €

85.000,00 €
4221/ 22003 MATERIAL TECNIC I ESPECIAL 7.000,00 €

7.000,00 €
4320/ 20300 LEASING VEHICLES 6.200,00 €
4320/ 21300 CONSERV. MAQUIN. 5.300,00 €
4320/ 21400 CONSERV. VEHICLES 1.810,00 €
4320/ 22003 MAT. TECN D’OBRES 30.000,00 €
4320/ 22004 MAT FERRETERIA 3.000,00 €
4320/ 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES 8.000,00 €
4320/ 22400 PRIMES ASSEGURANÇA VEHICLES 6.000,00 €

60.310,00 €
4420/ 22709 RETIRADA CONTENEDORES, I DESPESES DIVERSES 320.000,00 €
4420/ 22761 INCINERACIÓN BASURA 300.000,00 €

620.000,00 €
4510/ 22003 MATERIAL TECNIC I ESPECIAL 18.000,00 €
4510/ 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES 4.000,00 €
4510/ 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 20.000,00 €
4510/ 22607 FESTES POPULARS 125.000,00 €
4510/ 22610 ACTIVITATS CULTURALS 68.000,00 €

235.000,00 €
4520/ 22706 CONTRACTE POLIESPORTIU 30.000,00 €

30.000,00 €
4540/ 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS C.I.J. 9.000,00 €

9.000,00 €
5110/ 21300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE 

VIES PUBLIQUES 100.000,00 €
5110/ 21900 ALTRES INVERSIONS DE VIES PUB. I ALTRES 150.000,00 €
5110/ 22003 MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES PUBLIQUES 40.000,00 €
5110/ 22100 ELECTRICITAT CALLES 60.000,00 €

350.000,00 €
5330/ 21000 MANTENIMIENTO JARDINES 45.000,00 €

45.000,00 €
7510/ 22607 FESTA DEL TURISTA 11.000,00 €
7510/ 22608 PROMOCIO TURISTICA 32.000,00 €
7510/ 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS TURISME 5.500,00 €

48.500,00 €

TOTAL 1.711.610,00 €

INCORPORACIÓ DE ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

AUMENT PER INCORPORACIÓ CONCEPTE
IMPORT
2008/870.01 ROMANENT DE TRESSORERÍA PER FINANCIAR 

SUPLEMENTS DE CRÉDIT 1.711.610,00 €

TOTAL 1.711.610,00 €

El que es fa públic en compliment del que disposa l’article 169 de la Llei
2/2004 de 5 de març.

Son Servera, 2 d’agost de 2008
El Batle President, José Barrientos Ruiz

— o —

Ajuntament de Valldemossa
Num. 14695

ELEVACIÓ AUTOMÀTICA DE L’ACORD PROVISIONAL DE
MODIFICACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Acordat per aquest Ajuntament en sessió de data 19 de maig de 2008, s’a-
prova la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre cons-
truccions instal·lacions i obres i feta la legal exposició al públic sense haver-se
presentat durant el temps d’exposició cap reclamació, sugerències, de confor-
mitat amb el disposat a l’article 17-3 del RD Legislatiu 2/2004 del TRLRHL, es
considera definitivament, transcrivint-se a continuació el text complet de l’or-
denança

Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança
fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala de lo 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 acord en el B.O.I.B.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1er.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l’impost, la realització,dins del terme

municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi
la corresponent llicència d’obra urbanística, s’hagi obtingut o no dita llicència,
sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi.

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat ante-
rior podran consistir en:

A) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de nova planta de
qualsevol tipus.

B) Obres d’enderrocament.
C) Obres en edificis, tant aquelles que en modifiquin la disposició interior

com l’aspecte exterior.
D) Altres actuacions urbanístiques.
E) Alineacions i rasants.
F) Obres de llauneria i clavegueram.
G) Obres a cementiris.
Article 2on.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les perso-

nes físiques o jurídiques i les entitats propietàries dels immobles sobre els quals
es realitzin les construccions, instal·lacions o obres, sempre que siguin els pro-
pietaris de les obres, en els altres casos es considerarà contribuent qui ostenti la
condició de propietari de l’obra.

2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent
aquells que sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions,
instal·lacions o obres si no fossin els propis contribuents.

Article 3r.- Base imposable, quota i meritació
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efec-

tiu de la construcció, instal·lació o obra.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el

tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen serà el 2,40 per cent.
4. L’Impost merita en el moment d’iniciar la construcció,instal·lació o

obra, encara que no s’hagi obtingut la corresponent llicència.
Article 4 Exempcions,reduccions, bonificacions.
S’estableix una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de

dels construccions que tenguin per objecte la reconstrucció i reparació de mar-
jades (murs de pedra sec)

Article 5rt.- Gestió
1. En el moment en què se sol·liciti la llicència, el sol·licitant farà efecti-

va l’autoliquidació de l’impost, prenent com a base el pressupost presentat.
2. Quan es concedeixi la llicència, es practicarà una liquidació provisio-

nal, determinant la base imposable en funció del pressupost presentat per l’inte-
ressat, aplicant-li la quantitat lliurada a l’autoliquidació.

3. A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament rea-
litzades i el cost real efectiu d’aquelles,l’Ajuntament, mitjançant l’oportuna
comprovació administrativa, podrà modificar, si procedeix, la base imposable a
què es refereix l’apartat anterior, practicant la corresponent liquidació definiti-
va, i exigint del subjecte passiu o retornantli, en el seu cas, la quantitat que
correspongui.

Article 6è.- Inspecció i recaptació
La inspecció i recaptació de l’impost es realitzarà d’acord amb allò que es

preveu a la Llei General Tributària i a les altres Lleis de l’Estat reguladores de
la matèria, així com a les disposicions dictades per desenvolupar-les.

Article 6è.- Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, Aixa com de les san-

cions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà al disposat a la Llei
General Tributària i a les disposicions que la complementin i desenvolupin.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la seva

publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i serà d’aplicació romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació
expresses.

Valldemossa 8 de juliol de 2008
EL BATLE, Jaume Vila Mulet.

— o —

Num. 14696
ELEVACIÓ AUTOMÀTICA DE L’ACORD PROVISIONAL DEL

REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L’AJUNTA-
MENT DE VALLDEMOSSA

Acordat per aquest Ajuntament en sessió de data 19 de maig de 2008 l’a-
provació inicial del REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA CATALA-
NA A L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA i feta la legal exposició al
públic sense haver-se presentat durant el temps d’exposició cap reclamació, sug-
gerència, de conformitat amb el disposat a l’article 102 de la Llei 20/2006 de 15
de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears, es considera defini-
tivament, transcrivint-se a continuació el text complet del reglament

Contra el present acord definitiu d’implantació d’aquest reglament, 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 acord en el BOIB

REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA
LLENGUA CATALANA A L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA
Aquest Reglament té per objecte desenvolupar la Llei 3/1986, de norma-

lització lingüística a les Illes Balears, en l’àmbit de competència de
l’Ajuntament de Valldemossa, d’acord amb el que estableixen l’article 3 de la
Constitució i l’article 4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

CAPÍTOL I
DE L’ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1
L’ús de la llengua catalana per part de l’Ajuntament de Valldemossa i dels

organismes que en depenen, com patronats, societats anònimes municipals o
qualsevol altre, es regeix pels criteris que estableix aquest Reglament.

Les empreses que gestionin indirectament serveis locals, bé sigui per con-
cessió administrativa o bé per qualsevol altra fórmula de les regulades a la nor-
mativa de règim local, també es regeixen pels mateixos criteris.

L’Ajuntament de Valldemossa pot mantenir un servei de català, o oficina
de català, amb l’objectiu d’impulsar la normalització lingüística.

CAPÍTOL II
DE L’ÚS LINGÜÍSTIC GENERAL
Article 2
D’una manera general, l’Ajuntament de Valldemossa ha d’emprar el cata-

là per a les seves tasques i relacions, amb les particularitats que resulten dels
articles següents.

CAPÍTOL III
DE L’ÚS ORAL
Article 3
El personal al servei de l’Ajuntament de Valldemossa s’adreçarà als ciu-

tadans en les seves comunicacions orals normalment en català.
Article 4
Els càrrecs de l’Ajuntament s’han d’expressar normalment en català en els

actes públics celebrats a les Illes Balears, sempre que la intervenció sigui per cas
del propi càrrec.

CAPÍTOL IV
DE L’ÚS EN L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Article 5
5.1. Les actuacions internes de caràcter administratiu, com ara actes, con-

vocatòries, ordres del dia, informes, dictàmens, projectes tècnics i tota l’altra
documentació anàloga, s’han de fer en català.

5.2. Les actes de les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i de les
comissions informatives s’han de redactar en català. També s’hi han de redactar
les actes dels diversos patronats, consells i entitats amb personalitat jurídica que
depenen de l’Ajuntament de Valldemossa.

5.3. La batlia i les regidories, i també les diverses dependències adminis-
tratives o serveis, en la seva actuació administrativa han de redactar la docu-
mentació en llengua catalana.

5.4. Tots els impresos d’ús intern s’han de redactar en català.
5.5. Els rètols indicatius d’oficines i despatxos, les capçaleres de tota clas-

se d’impresos, els segells de goma, els mata-segells i altres elements anàlegs
han de ser escrits en català.

5.6. L’aplicació de les tècniques informàtiques a les feines administratives
ha d’estar adaptada per al funcionament en català.

Article 6
6.1. En els contractes pels quals aquesta administració encarregui a tercers

estudis, projectes o treballs, s’hi farà constar una clàusula en la qual s’especifi-
carà que el treball s’ha de lliurar en llengua catalana.

6.2. L’Ajuntament de Valldemossa ha de tenir cura perquè els seus con-
tractistes i proveïdors presentin la documentació en català i perquè, en la màxi-
ma mesura possible, facin ús del català en els béns i en els serveis que són objec-
te del contracte. Aquests requisits han de constar en el plec de condicions dels
contractes administratius que s’aprovin.

CAPÍTOL V
DE LES RELACIONS DE L’AJUNTAMENT AMB ELS ADMINIS-

TRATS
Article 7
7.1. Tots els expedients administratius s’han de tramitar en català.
7.2. L’expedició de documents o de testimoniatges d’expedients es farà en

català. Només es farà en castellà si l’administrat ho demana expressament.
7.3. Les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o

jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català s’han de fer en català, sense per-
judici del dret dels ciutadans de rebre-les, si ho demanen expressament, en cas-
tellà.

7.4. Els documents, les comunicacions i les notificacions adreçades a per-
sones residents a la resta de l’Estat espanyol s’han de trametre normalment en
la versió castellana o, quan sigui possible, en la llengua pròpia, preferiblement
acompanyats del text català.

7.5. Els documents, les comunicacions i les notificacions adreçades a per-
sones residents fora de l’Estat espanyol es poden redactar en una llengua del
territori on van adreçades, en català, en castellà o en diverses llengües.

Article 8
Els impresos s’han d’oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret

dels particulars a emplenar-los en castellà. Les versions castellanes seran a dis-
posició dels interessats per si ho demanen.

Article 9
Només es faran impresos bilingües quan alguna circumstància especial ho

recomani, d’acord amb les orientacions que estableixi la Direcció General de
Política Lingüística. El text català hi ha de figurar de forma preferent.

Article 10
Els documents públics i els contractuals atorgats s’han de redactar sempre

en català. En cas que l’Ajuntament de Valldemossa concorri amb altres ator-
gants, els documents s’han de redactar també en la llengua que s’acordi.

CAPÍTOL VI
DE LES RELACIONS INSTITUCIONALS DE L’AJUNTAMENT
Article 11
11.1. La documentació que s’adreci a qualsevol de les administracions

públiques situades als territoris de l’àmbit lingüístic català s’ha de redactar en
llengua catalana.

11.2. Les comunicacions adreçades a l’Administració civil o militar de
l’Estat i a la de justícia dins l’àmbit lingüístic català s’han de redactar en llen-
gua catalana.

Article 12
Els documents i les còpies de documents adreçats a les administracions

públiques fora de l’àmbit lingüístic català i dins l’Estat espanyol s’han de tra-
metre en castellà o, si és possible, en la llengua oficial pròpia, preferiblement
acompanyats del text català. Cal indicar, si escau, que el text és traducció de l’o-
riginal català.

Article 13
No obstant el que es diu en l’article anterior, els documents i les còpies de

documents adreçats a les administracions públiques fora de l’àmbit lingüístic
català, i especialment els adreçats als organismes centrals d’abast estatal o
supraestatal, s’adreçaran en català sempre que sigui possible, perquè la norma-
tiva de l’òrgan respectiu ho permeti o per qualsevol altre motiu.

CAPÍTOL VII
DELS AVISOS, LES PUBLICACIONS I LES ACTIVITATS

PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT
Article 14
14.1. Tots els rètols situats en vies públiques la col·locació dels quals sigui

competència municipal, destinats a informar els transeünts i els conductors,
s’han de redactar en català i, si cal, han d’anar acompanyats d’un llenguatge grà-
fic de fàcil comprensió general. S’hi podrà afegir la versió castellana quan es
consideri que és tan diferent de la catalana que pot ser incomprensible per als no
catalanoparlants.

14.2. En els rètols bilingües la primera versió ha de ser la catalana.
Article 15
Les disposicions s’han de publicar sempre en català i, quan correspongui

per prescripció legal, s’ha de fer la traducció al castellà de l’original en català.
Article 16
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