
- Cementeri Secretaria de l’Ajuntament
- Càrrecs electes Secretaria de l’Ajuntament.

h) Les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exi-
gible

- Denuncies: mitjà
- Poliesportiu: bàsic.
- Cens Canins: bàsic
- Personal: bàsic
- Biblioteques: bàsic.
- Fiscal: bàsic.
- Expedients urbanístics: bàsic.
- Usuaris: bàsic
- Cementeri: bàsic.
- Càrrecs electes: bàsic.

Segon: Publicar aquesta Resolució en el BOIB per poder fer després la
notificació al Registre de l’Agencia de Protecció de Dades. 

Ho mana i signa el Sr. Batle, a Selva, a trenta  de setembre de dos mil
vuit.- Davant mi, la Secretària-Acctal.- 

Selva, 3 de novembre de 2008
El Batle, Joan Rotger Segui

— o —

Ajuntament de Valldemossa
Num. 967

ELEVACIÓ AUTOMÀTICA DE L’ACORD PROVISIONAL DE
MODIFICACIÓ DE ORDENANÇES FISCALS

Acordat per aquest Ajuntament  en sessió de data de 2 de desembre 2008,
l’aprovació de  la modificació de les següents  ordenances fiscals i feta la legal
exposició al públic sense haver-se presentat durant el temps d’exposició cap
reclamació, sugerències, de conformitat amb el disposat a l’article 17-3 del RD
Legislatiu 2/2004 del TRLRHL, es consideran definitivament aprovades,  trans-
crivint-se a continuació el text complet de les ordenances.

Contra el present acord definitiu de modificació de la referides ordenan-
ces fiscals, 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 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZA-
CIO DE LA SALA MAGNA DE L’AJUNTAMENT AMB LA FINALITAT DE
REALITZAR CEREMONIES DE CASAMENT

Article 1er.- Fonament i naturalesa
Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de la Llei 7/85

de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i d’acord amb el que pre-
veu l’article 20. en relació amb els articles 15 a 19 del reial Decret legislatiu
2/2004 de 5 de març Reguladora de les Hisendes Locals, estableix la taxa per la
utilització de la Sala Magna de l’Ajuntament amb la finalitat de realitzar les
cerimònies de casament, que es regularà per la present Ordenança redactada d’a-
cord amb  l’article 17 de la Llei 39/88 ja sementada.

Article 2on.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la Taxa Regulada en aquesta ordenança qui

se benefici dels serveis o activitats prestats o realitzats per aquest Ajuntament,
als que fa referència l’article anterior.

Article 3r.- Quantia
1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada

en la tarifa continguda a l’apartat següent, per a totes les cerimònies de casament
realitzades a la Sala Magna de l’Ajuntament.

2.- Se estableixen una tarifa única de 100 euros/cerimònia.
Article 4t.- Exempcions i Bonificacions
Es bonificarà amb el 75%de la tarifa establerta en l’article anterior quan

al manco un dels dos contraents estigui empadronat a Valldemossa.
Article 5è.- Obligació de pagament.
1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix

en el moment de sol·licitud del Servei
2.- El pagament de l’esmentada taxa s’efectuarà a la Tresoreria Municipal,

com a pas previ a la tramitació de la documentació administrativa de autoritza-
ció per d’utilització

Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegre en

el BOIB havent-se aprovat definitivament quedant en vigor fins a la seva modi-
ficació o derogació expressa.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE

TERRENYS D’US PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES I EXPOSITORS
AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 1.- Fonament i naturalesa
D’acord amb el previst als articles  20.3 l del Real Decret Legislatiu

2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic per
taules i cadires amb finalitat lucrativa.  

Article 2.-  Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofita-

ment especial que te lloc per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadi-
res i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

Article 3.- Subjecte passiu
Son subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les perso-

nes físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la
Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències per gaudir
l’aprofitament especial, o les que se’n beneficien  de l’aprofitament, si és que es
varen procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4.- Responsables.
Respondràn solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte pas-

siu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una
infracció tributària.

Els coparticips o cotitulars de les Entitats Jurídiques o Econòmiques a que
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondràn  solidàriament
en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries
de dites Entitats.

Els administradors de persones jurídiques que no haguessin realitzat els
actes necessaris de la seva competència per el compliment de les obligacions tri-
butàries d’aquelles respondràn subsidiàriament  dels següents deutes:

Quan s’ha comes una infracció tributària simple, del import de la sanció.
Quan s’hagi comes una infracció tributària greu, de la totalitat del deute

exigible.
En supòsits de cessament de les activitats de la societat, del import de les

obligacions tributàries pendents en la data del cessament.
La responsabilitat s’exigirà  en tot cas en els termes i de conformitat al

procediment previst en la Llei General Tributària.
Article 5.-  Quota tributària
Les tarifes de la taxa són les següents:
Per cada m2. de superfície ocupada:  40,00 euros 
Per cada 0’50 m2 d’ocupació de via publica amb cossiols, paravents i

expositors: 20,00€.
Als efectes previstes per aplicar l’apartat anterior, es tindrà en compte el

següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és enter s’arro-

donirà per excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any

natural, i temporals quan el període autoritzat comprèn part d’un any natural.
Tots els aprofitaments realitzats sense l’autorització administrativa es conside-
ren anuals.

En cas d’ocupació de tot l’any, es cobraran les dues temporades segons las
proporció temporal de cada una.

En tot cas i per qualsevol liquidació per ocupació es cobrarà una quantia
mínima de 18,03€ per cobrir les despeses de gestió administrativa de l’autorit-
zació.

c) En ses tendes per cada metre lineal de façana  es podrà ocupar el por-
tal amb una superfície de 0’50 per 0’50 m2 i amb un màxim de cinc elements. 

d) L’Ajuntament senyalitzarà la superfície a ocupar procurant deixar a les
aceres lloc suficient per el pas dels vianants.

Article 6.- Normes de gestió
Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquiden per cada aprofi-

tament sol·licitat o realitzat i són irreduïbles per anys naturals.
De conformitat amb el previst a l’article 26 de del Real Decret Legislatiu

2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i amb el fi de garantir sempre els drets de l’Administració, tota sol·lici-
tud de llicència perquè pugui ser admesa a tràmit s’hi haurà d’adjuntar un justi-
ficant del dipòsit previ d’aquesta taxa.

Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regu-
lats en aquesta ordenança han de sol·licitar-ne prèviament la llicència correspo-
nent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article 5.2a) següent i formular
una declaració on consti la superfície de l’aprofitament i els elements que s’hi
instal·laran. A més, hi han d’adjuntar un pla detallat de la superfície que es pre-
tén ocupar i de la seva situació dins el municipi.

-Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les
declaracions que hagin formulat les persones interessades, i les autoritzacions es
concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si n’hi ha,
aquestes es notificaran a les persones interessades i es giraran, si és el cas, les
liquidacions complementàries que s’escaiguin. Les autoritzacions es concediran
quan les persones interessades hagin arreglat les diferències i, si s’escau, que
hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents.

-En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats poden sol·lici-
tar a aquest municipi la devolució del import ingressat.
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-No es consent l’ocupació de la via pública fins que no s’aboni el dipòsit
previ a què es refereix l’article 5.2a) següent i fins que els interessats no hagin
obtingut la llicència corresponent. El incompliment d’aquest precepte pot origi-
nar la no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de
les sancions i els recàrrecs que s’escaiguin.

-Una vegada que s’hagi autoritzat l’aprofitament, s’entén prorrogat men-
tre la batlia no n’acordi la caducitat o la persona interessada, o els seus repre-
sentants legítims, en cas de defunció,  no presentin la baixa justificada.

-La prestació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període
natural de temps següent assenyalat a l’epígraf de la tarifa corresponent. Sigui
quina sigui la causa que s’al·legui en contrari, la no presentació de la baixa
determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.

-Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o sub-
arrendar-se a terceres persones. El incompliment d’aquest precepte provocarà
l’anul·lació de la llicència.

Article 7. -Meritació
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública,

en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritza-

des, el primer dia de cada mes un dels períodes naturals de temps assenyalats a
les tarifes.

2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments per ingrés directe

a la dipositaria municipal o allò on estableixi l’Ajuntament, però sempre abans
de retirar la llicència corresponent.

Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit, d’acord amb el que es disposa a
l’article 26 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’elevarà a definitiu quan es concedirà
la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats
i prorrogats, quan ja estiguin incloses en els padrons o matrícules d’aquesta
taxa, per anys naturals a les oficines de la recaptació municipal.

Article 8  Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat

en la Llei General Tributària, i la seva normativa de desenvolupament.
DISPOSICION FINAL Aquesta ordenança, originàriament aprovada per

l’Ajuntament Ple, en sessió de12 de novembre de 1998, amb aquesta darrera
modificació entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegre en el BOIB
havent-se aprovat definitivament quedant en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES I
EXPOSITORES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el previst als articles 20.3 n  del Real Decret Legislatiu

2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals , de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal,
, aquest Ajuntament estableix la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfic.

Article 2.-  Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofita-

ment especial que te lloc per l’ocupació de terrenys d’ús públic per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic.

Article 3.- Subjecte passiu
Son subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les perso-

nes físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la
Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin  les llicències per gaudir
l’aprofitament especial, o les que se’n beneficien  de l’aprofitament, si és que es
varen procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4.- Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una
infracció tributària.

2. Els coparticips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a
que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran  solidària-
ment en proporció a ses seves respectives participacions de les obligacions tri-
butàries de dites Entitats.

3.Els administradors de persones jurídiques que no haguessin realitzat els
actes necessaris de la seva competència per el compliment de les obligacions tri-
butàries d’aquelles respondran subsidiàriament  dels següents deutes:

-Quan s’ha comes una infracció tributària simple, del import de la sanció.
-Quan s’hagi comes una infracció tributària greu, de la totalitat del deute

exigible.
-En supòsits de cessament de les activitats de la societat, del import de les

obligacions tributàries pendents en la data del cessament.
La responsabilitat s’exigirà  en tot cas en els termes i de conformitat al

procediment previst en la Llei General Tributària.

Article 5.- Quota tributària.
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en

les tarifes contingudes a l’apartat següent
-Les tarifes de la taxa seran les següents:
-Llicències per ocupació de llocs del mercadet 1’50 € m2 o fracció i dia,

amb una quota mínima de 10,00 € , la sol·licitud podrà esser per dies o semes-
tral i en aquest cas gaudirà d’una bonificació del 25% tenint preferència per
escollir el lloc d’ocupació.

-Llicencies per ocupació de terrenys d’ús públic amb barraques, casetes
de venda, espectacles, atraccions o esplai: 21,60 € dia.( abans20 €)

-Llicencies per les taules venda souvenirs. plaça cartoixa i via blanquer-
na: 32,40 € any (abans 30,05€ )

-Llicències per rodatge cinematogràfic. 1.080,00 € dia (abans 1.000,00)
-Llicències per reportatges fotogràfic       160,00 € dia (abans 150,00)
Article 6.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les

persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o les que se’n
beneficien de l’aprofitament, si és que es varen procedir sense l’autorització
corresponent.

Article 7.- Normes de gestió
1.Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquiden per cada

aprofitament sol·licitat o realitzat i tenen caràcter irreductible per al període
anual o de temporada autoritzat.

2. De conformitat amb el previst a l’article 26 de del Real Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i amb el fi de garantir sempre els drets de l’Administració, tota
sol·licitud de llicència perquè pugui ser admesa a tràmit s’hi haurà d’adjuntar un
justificant del dipòsit previ d’aquesta taxa.

3. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments
regulats en aquesta ordenança han de sol·licitar-ne prèviament la llicència
corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article 5.2.a) següent i
formular una declaració on consti la superfície de l’aprofitament i els elements
que s’hi instal·laran. A més, hi han d’adjuntar un pla detallat de la superfície que
es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.

Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les
declaracions que hagin formulat els interessats, i les autoritzacions es concedi-
ran si no es troben deficiències amb les peticions de llicències. Si n’hi ha, aques-
tes es notificaran als interessats i es giraran, si és  el cas, les liquidacions com-
plementàries que escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interes-
sats hagin arreglat les deficiències i, si escau, quan hagin realitzat els ingressos
complementaris corresponents.

En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats poden sol·lici-
tar a aquest Ajuntament la devolució del import ingressat.

4. No es considerarà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abo-
nat i obtingut la llicència corresponent.

5. La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del primer dia del perí-
ode natural de temps següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa corresponent.
La no presentació de la baixa determina l’obligació de continuar abonant la taxa.

6. Les autoritzacions tenen caràcter personal i no poden cedir-se o sub-
arrendar-se a terceres persones. EL incompliment d’aquest precepte provocarà
l’anul·lació de la llicència, sense perjudici de les quanties que les persones inte-
ressades hagin d’abonar.

Article 8.  Meritació
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública,

en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzades

i prorrogades el primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenya-
lats en les tarifes.

2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments per ingrés directe

en la dipositaria municipal o allà on establís l’Ajuntament, però sempre abans
de retirar la llicència corresponent.

Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que disposa
l’article 26 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals , i s’elevarà a definitiu quan es conce-
deixi la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats
i prorrogats, quan ja estiguin incloses en els padrons o matrícules d’aquesta
taxa, per semestres naturals, en les oficines de recaptació municipal.

Article 9.-  Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat

en la Llei General Tributària,  la seva normativa de desenvolupament i
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL.-  Aquesta ordenança, originàriament aprovada per
l’Ajuntament Ple, en sessió de1 12 de novembre de 1998, amb aquesta darrera
modificació entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegre en el BOIB
havent-se aprovat definitivament quedant en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
TRAMITACIÓ DE LLICENCIES URBANÍSTIQUES
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Article 1er.- Fonament i naturalesa
Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l’article 106 de la Llei 7/85

de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i d’acord amb el que pre-
veu l’article 20,4,h) del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , estableix la Taxa per
Llicències Urbanístiques exigides per la Llei del Sòl i Ordenació Urbana, que es
regularà per la present Ordenança, redactada conforme a l’article 16 de la Llei
esmentada.

Article 2on.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i

administrativa, tendint a verificar si els actes d’edificació i ús del sòl a què es
refereix l’article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei sobre el Règim del Sòl, i art. 2n. de la Llei
10/90, de 23 d’octubre de Disciplina Urbanística, i que s’hagin de realitzar-se en
el terme municipal, s’ajusten a les normes urbanístiques, d’edificació i policia
previstes en la citada Llei del Sòl i en el Pla General d’Ordenació Urbana d’a-
quest Municipi.

2. No estaran subjectes a aquesta Taxa les obres de simple ornament i con-
servació que es realitzen en l’interior dels habitatges.

Article 3r.- Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i

les entitats a les quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributari, que
siguin propietaris o posseïdors, o, en el seu cas, arrendataris dels immobles en
els quals es projecta realitzar les construccions o instal·lacions o es projecta rea-
litzar les obres.

2. En qualsevol cas, tindran la condició de substituts del contribuent els
constructors i contractistes de les obres.

Article 4t.- Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu, les persones físiques i jurídiques a les que es refereixen els articles 38.1
i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
sindicats, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’assoliment que senyala l’article 40 de la Llei
General Tributària.

Article 5è.- Base imposable
1. Constitueix la base imposable de la Taxa:
a) El cost real i efectiu de l’obra civil, quan es tracta de moviments de

terra, obra de nova planta i modificació d’estructura o aspecte exterior de les
edificacions existents.

b) El cost real i efectiu de l’habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de
la primera utilització dels edificis i la modificació de l’ús dels mateixos.

c) Del cost senyalat en les lletres a) i b) del número anterior s’exclou el
corresponent a la maquinària i instal·lacions industrials i mecàniques.

Article 6è.- Quota tributària
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 tributària, aplicable de manera general, resultarà d’aplicar a

la base imposable el  següent tipus de gravamen
a) Obres majors el 0’5 per cent del pressupost de l’obra, amb un mínim

fix de 110€                                 
b) Obres menors  el 0’5 per cent del pressupost de l’obra amb un mínim

fix de 75,00€                                
c) Prorrogues : En el cas de prorroga de la llicencia corresponents als

apartats a i c, sempre que l’edificació no s’hagi iniciat o estigui edificat fins el
50%, s’aplicarà el 0’5 per cent sobre la base imposable que es computarà en raó
del percentatge pendent de realització, en el moment de la finalització del ter-
mini atorgat amb una tarifa mínima de 110,00€,  en cas contrari  (tenir mes del
50% executat) s’haurà d’abonar la tarifa fixa de  110,00€     

d) Tramitació projectes urbanització 1.200,00 €
e) Tramitació projectes reparcel·lació, compensació 1.000,00 €
f) Parcel·lacions, segregacions sol  rústic                   3 6 , 0 0

Hectàrees
g) Parcel·lacions , segregacions sol urbà.                    0’60 m2
Article 7è. Exempció i modificacions 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en la exacció de la Taxa. 
Article 8è.- Meritació
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activi-

tat municipal que constitueix el fet imponible. A aquests efectes, s’entén inicia-
da dita activitat en la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de llicència
urbanística, si el subjecte passiu formulés aquesta expressament.

2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut l’oportu-
na llicència, la Taxa es meritarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal
conduent a determinar si l’obra en qüestió és o no autoritzable, amb indepen-
dència de la iniciació de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per l’au-
torització d’aquestes obres o la seva demolició si no fossin autoritzables.

3. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de
qualque manera per la denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió
d’aquesta condicionada a la modificació del projecte presentat, ni per la renún-
cia o desestiment del sol·licitant.

Article 9è.- Declaració

1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presen-
taran, prèviament en el registre central l’oportuna sol·licitud, acompanyada de
certificat visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb especificació detallat de la
naturalesa de l’obra i lloc d’emplaçament, en el qual es faci constar el import
estimat de l’obra, mediacions i el destí de l’edifici.

2. Quan es tracta de llicència per a aquells actes en els quals no sigui exi-
gible la formulació de projecte subscrit per tècnic competent, la sol·licitud serà
acompanyada d’un pressupost de les obres a realitzar, amb una descripció deta-
llada de la superfície afectada, número d’apartaments, materials a emprà i, en
general, de les característiques de l’obra o acte les dades de les quals permetin
comprovar el cost d’aquells. Aquest pressupost serà indicat per la Corporació i
els tècnics municipals es pronunciaran expressament.

3. En el moment de la declaració, el sol·licitant entregarà la quantitat equi-
valent al 0’5% del pressupost que es presenti, com a dipòsit previ a la taxa.

4. Si després de formulada la sol·licitud de llicència es modifiqués o
amplies el projecte s’haurà de posar en coneixement de l’Administració muni-
cipal, acompanyat d’un nou pressupost o el reformat i, en el seu cas, plànols i
memòries de la modificació o ampliació.

5. En el supòsit que l’Administració municipal detectés l’error en el
import o pressupost de l’obra indicats en els apartats 1 i 2 d’aquest article, podrà
corregir-lo mitjançant el corresponent informe o justificant tècnic oportú, el
resultat del qual servirà de base per a l’aplicació de la Taxa, prèvia comunicació
a l’interessat.

Article 10è.- Liquidació i ingrés
1. Quan es tracta de les obres i actes als quals es refereix l’article 5è a) i

c):
a) Una vegada atorgada la llicència urbanística, es practicarà liquidació

provisional sobre el pressupost admès per la Corporació aplicant la quantitat
entregada com a dipòsit previ.

b) L’administració municipal podrà comprovar el cost real efectiu una
vegada acabades les obres, i la superfície dels cartells declarada pel sol·licitant,
i, a la vista del resultat de tal comprovació, practicarà la liquidació definitiva que
procedeix, amb deducció d’allò, en el seu cas, ingressat provisionalment.

c) Totes les liquidacions que es practiquen seran notificades al subjecte
passiu substitut del contribuent pel seu ingrés directe a les Arques Municipals,
utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que senyala el reglament
General de Recaptació.

Article 11è.- Infraccions i sancions
En tot el relatiu a qualificació d’infraccions tributàries, així com de les

sancions que a les mateixes correspon en cada cas, s’estarà al disposat en els
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL.-  Aquesta ordenança, originàriament aprovada per
l’Ajuntament Ple, en sessió de1 12 de novembre de 1998, amb aquesta darrera
modificació entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegre en el BOIB
havent-se aprovat definitivament quedant en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATE-
RIALS DE CONSTRUCCIÓ,ENDERROCS, TANQUES PUNTALS, CAVA-
LLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 

Article 1.- Fonament i naturalesa
D’acord amb el previst als articles  20.3 g  del Real Decret Legislatiu

2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals , de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal
, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.

La present Ordenança substitueix el preu públic actualment vigent
Article 2.-  Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que te lloc

per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construc-
ció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlo-
gues, especificat en les tarifes contingudes a l’article 5è. d’aquesta ordenança.

Article 3.- Subjecte passiu
Son subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les perso-

nes físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la
Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin  les llicències per gaudir
l’aprofitament especial, o les que se’n beneficien  de l’aprofitament, si és que es
varen procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4.- Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una
infracció tributària.

2. Els coparticips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a
que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidària-
ment en proporció a ses seves respectives participacions de les obligacions tri-
butàries de dites Entitats.

3.Els administradors de persones jurídiques que no haguessin realitzat els
actes necessaris de la seva competència per el compliment de les obligacions tri-
butàries d’aquelles respondran subsidiàriament  dels següents deutes:
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Quan s’ha comes una infracció tributària simple, del import de la sanció.
Quan s’hagi comes una infracció tributària greu, de la totalitat del deute

exigible.
En supòsits de cessament de les activitats de la societat, del import de les

obligacions tributàries pendents en la data del cessament.
La responsabilitat s’exigirà  en tot cas en els termes i de conformitat al

procediment previst en la Llei General Tributària.
Article 5è.- Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que fixa segons

la superfície ocupada pels aprofitaments expressada en metres quadrats.
Les tarifes de la taxa són les següents:
Mercaderies m2 0,30 euros / dia
Materials Construcció m2 0,30 euros / dia
Enderrocs m2 0,30 euros / dia
Barreres m2 0,30 euros / dia
Puntals unitat 0,15 euros / dia
Bastiments m2 0,30 euros / dia
Contenidors m2 0,30 euros / dia
Altres instal·lacions m2 0,30 euros / dia

Article 6è.- Normes de gestió
Amb el fi de garantir sempre els drets de l’Administració, tota sol·licitud

de llicència perquè pugui ser admesa a tràmit s’hi haurà d’adjuntar un justificant
del dipòsit previ d’aquesta taxa.

D’acord amb el que es preveu a l’article 24.5 de del Real Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals , quan, per causa dels aprofitaments regulars en aquest ordenança, es pro-
dueixen desperfectes en el paviment o a les instal·lacions de la via pública, els
titulars de les llicències o els obligats al pagament, han de procedir al reintegra-
ment total de les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o
reparar els danys causats, en tot cas, independents dels drets liquidats pels apro-
fitaments realitzats.

Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada apro-
fitament sol·licitat o realitzat i les mínimes corresponen als períodes naturals de
temps assenyalats en els epígrafs respectius.

Les persones interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança, n’han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent.

Si no s’ha determinat exactament la durada de l’aprofitament, una vegada
que estigui autoritzada l’ocupació, es considerarà prorrogada mentre no es pre-
senti la declaració de baixa.

La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del període
natural de temps següent al que assenyala l’epígraf corresponent de la tarifa.
Sigui quina sigui la causa que s’al·legui.

Les persones interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança, n’han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent.

Si no s’ha determinat exactament la durada de l’aprofitament, una vegada
que estigui autoritzada l’ocupació, es considerarà prorrogada mentre no es pre-
senti la declaració de baixa.

La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del període
natural de temps següent al que assenyala l’epígraf corresponent de la tarifa.
Sigui quina sigui la causa que s’al·legui en contra, la no presentació de la baixa
determina l’obligació de continuar pagant la taxa.

Article 7è. - Meritació
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública,

en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats

i prorrogats, el primer dia de cada semestre natural.
c) En el moment del inici de dit aprofitament, quan s’hagi produït l’ús pri-

vatiu o aprofitament especial sense haver sol·licitat llicència.
2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracta d’autoritzacions de nous aprofitaments amb una durada

limitada, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on estableixi
l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència o la denominació que
correspongui. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, conforme amb el
que disposa l’article 26 de la Llei 39/1988, que quedarà elevat a definitiu quan
es concedeixi la llicència corresponent.

b) Quan es tracta d’autoritzacions que ja estan concedides i que no tenen
una durada limitada, una vegada que s’hagin inclòs en els padrons o matrícules
corresponents d’aquesta taxa, per semestres naturals en les oficines de la recap-
tació municipal, des del dia 16 del primer mes del semestre fins el dia 15 del
segon.

Article 8è.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat

en la Llei General Tributària,  la seva normativa de desenvolupament i
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament.

DisposicióFinal.-  Aquesta ordenança, originàriament aprovada per
l’Ajuntament Ple, en sessió de1 12 de novembre de 1998, amb aquesta darrera
modificació entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegre en el BOIB
havent-se aprovat definitivament quedant en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI
DE CLAVEGUERAM 

Article 1r.- Fonament i naturalesa
Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l’article 106 de la Llei 7/85

de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i d’acord amb el que pre-
veu l’article 20,4,r) del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , estableix la Taxa pel ser-
vei de clavegueram, que se regularà per la present Ordenança, redactada con-
forme a l’article 15 a 19 de la Llei  esmentada.

Article 2n.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si es

donen les condicions necessàries per autoritzar l’escomesa a la xarxa de clave-
gueram municipal.

b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excreta, aigües pluvials, negres
i residuals, a través de la xarxa de clavegueram municipal, i el seu tractament
per a la depuració.

2. No estaran subjectes a la Taxa les finques derruïdes, declarades ruïno-
ses o que tinguin la condició de solar o terreny.

Article 3r.- Subjecte passiu 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i

les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que siguin:
a) Quan es tracta de la concessió de Llicència d’escomesa a la xarxa, el

propietari, usufructuari o titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de servei del número 1.b) de l’article anterior, els

ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiaris de dits ser-
veis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitacionistes o
llogaters, fins i tot en precari.

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocu-
pant o usuaris dels habitatges o locals el propietaris d’aquests immobles, els
quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes sobre els respectius
beneficiaris del servei.

Article 4t.- Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu, les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1
i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
sindicats, interventors o liquidadors de fallida, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’assoliment que senyala l’article 40 de la Llei
General Tributària.

Article 5è.- Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la Llicència o auto-

rització de presa a la xarxa de clavegueram s’exigirà per una sola vegada i con-
sistirà en les següents tarifes:

-DRET DE PRESA
Casc urbà 100,00€
Altres nuclis 123,00€
2. La quota tributària a exigir per a la prestació del servei de clavegueram,

es determinarà en funció dels metres cúbics d’aigua consumida en la finca.
A tal efecte, s’ aplicarà la següent tarifa:
0’17€ per m3 consumit 
Quota manteniment 3,36 € 
Article 6è.- Exempcions i bonificacions 
Les famílies amb ingressos no superiors al salari mínim interprofessional

podran acollir-se a una bonificació del 75% de les quotes que haguessin d’abo-
nar pels m3 d’aigua evacuats a la xarxa de clavegueram. L’expedient de bonifi-
cació, vendrà informat per la Treballadora Social.

Article 7è.- Meritació
1. Es merita la Taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activi-

tat municipal que constitueix el seu fet imposable, entenent iniciada la mateixa:
a) En la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de la llicència d’es-

comesa, si el subjecte passiu la formulés expressament.
b) Des que tingui lloc l’efectiva escomesa a la xarxa de clavegueram

municipal. El meritatge per aquesta modalitat de la Taxa es produirà amb inde-
pendència de si s’ha obtingut o no la llicència d’escomesa i sense perjudici de
la iniciació de l’expedient administratiu que pugui introduir-se per la seva auto-
rització.

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 què existeix
clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no excedeix de
cent metros, i se meritarà la Taxa encara que els interessats no procedeixin a
efectuar l’escomesa a la xarxa.

Article 8è.- Declaració, Liquidació i Ingrés
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declara-

cions d’alta i baixa en el cens de subjectes passius de la Taxa, previ abonament
del 10% dels drets d’escomesa fitxats en l’art. 5, en el termini que mitja entre
la data en què es produeix la variació en la titularitat de la finca i el darrer dia
del trimestre natural següent. Aquestes darreres declaracions sortiran efecte a
partir de la primera Liquidació que es practica, una vegada finalitzat el termini
de presentació de dites declaracions d’alta i baixa.
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La inclusió inicial en el Cens es farà d’ofici una vegada concedida la
Llicència d’escomesa a la xarxa.

2. En el supòsit de Llicència d’escomesa, el contribuent formularà l’opor-
tuna sol·licitud i els serveis tributaris d’aquest Ajuntament, una vegada conce-
dida aquesta, practicaran la liquidació procedent, que serà notificada per el
ingrés directe en la forma i termini que senyala el Reglament General de
Recaptació.

Disposició Final.-  Aquesta ordenança, originàriament aprovada per
l’Ajuntament Ple, en sessió de1 24 de juliol de 1989, amb aquesta darrera modi-
ficació entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegre en el BOIB havent-se
aprovat definitivament quedant en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI
D’ESCOLA INFANTIL DE VALLDEMOSSA CURS 2008/2009

Article 1r.- Concepte
De conformitat amb allò previst a l’art. 127 en relació amb l’art. 41), amb-

dós del RDL 2/2004, de 5 de març de març pel que s’aprova el Tex Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Local, aquest Ajuntament estableix els preus
públics de la oferta prestada per l’Escoleta municipal Infantil de Valldemossa.
Aquests preus estant especificats a les tarifes contingudes als articles 3r. que es
regirà per la present Ordenança.

Es tarifen l’atenció educativa assistencial i conciliadora que farà l’escola
infantil des de les 7’30 a les 17’00 hores durant els dies feiners, i el dinar, gene-
rant-se un producte complet (amb dinar inclòs) i un altre sense dinar, als quals
se’ls apliquen els 3 nivells de quota.

Es refusa el plantejament de segmentar la factura final a pagar desglossant
diferents conceptes per faixes horàries, essent que les despeses estructurals del
servei son estables al marge de l’horari i prestacions (dinar) consumides. Els
infants que per edat i evolució encara mengin preparats lactis o d’altres especí-
fics i que no hagin normalitzat la seva dieta, no consumiran el menú del càte-
ring i per tant  no pagaran dinar ja que ho aportarà la família. Les famílies apor-
ten els berenars, seguint les indicacions del centre.

Article 2n.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat per aquesta Ordenança

les persones que es beneficiïn dels serveis als quals fa referència l’article ante-
rior.

Article 3r.- Quantia de les quotes mensuals.
a) Tarifes.
- Tarifa A: Per a rendes familiars (IRPF 2007) de fins a 4’5 vegades l’SMI

de 2007 ( 35.947’8 €), la quota serà de 200 € (sense dinar)
- Tarifa B: Per a rendes familiars (IRPF 2007) a partir de 4’5 i fins a 6

vegades l’SMI de 2007 (47.930’4 €), la quota serà de 260 € (sense dinar)
- Tarifa C: Per a rendes familiars (IRPF 2007) a partir de 6 vegades l’SMI

de 2007 ( 47.930’4 €), la quota serà de 320 € (sense dinar)
S’entendrà que l’alumnat ho és durant tot el curs escolar (de l’u de setem-

bre al 31 d’agost de l’any vigent) tot i que cada família disposarà i pagarà el ser-
vei durant 11 mesos.

b) Servei de menjador.
- Tiquet per un dinar:  3,00 euros.
- En els casos que un usuari que disposi del servei mensual de menjador,

deixi d’assistir amb justificant més de dos dies laborables de forma continuada,
se li descomptaran, a la mensualitat següent, els dies de no assistència. Les famí-
lies podran causar alta o baixa al servei mensual de dinar per mesos naturals, o
pels períodes acordats amb el personal de l’escola.

- Es podran acordar modificacions al menú del menjador que afectaran
proporcionalment al preu que paguen les famílies, sempre amb l’autorització
municipal.

c) Matrícula.
Les famílies abonaran 100 €, en el moment de formalitzar la matrícula.
S’entendrà que l’alumnat ho és tot el curs escolar (de l’u de setembre al

31 d’agost de l’any vinent) o a partir de la data de matriculació fins al inici del
proper curs.

El pagament de la matrícula es podrà fraccionar a raó de 25 €/mensuals
durant el següent quadrimestre, sempre dins el mateix curs . 

Article 4t.- Obligació de pagament
Neix des de el moment de la matriculació en ferma a partir del primer dia

del curs. Si la matriculació és posterior al inici del curs l’obligació de pagament
neix a partir de la data de la matriculació. 

Article 5è.- Normes de Gestió
1.- L’exacció es considerarà devengada simultàniament a la prestació del

serveis i la seva liquidació i recaptació es durà a terme per mensualitats avan-
çades per l’Escola Municipal Infantil.

2.- El pagament s’efectuarà per mensualitats avançades de cada mes mit-
jançant  domiciliació bancària.

3.- Un retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que
ho justifiqui significarà la baixa del infant al centre. L’ajuntament ha de comu-
nicar amb 15 dies d’antelació la baixa per escrit.

Article 6è.- Exempcions.
A instància de part i en tot cas previ informe tècnic favorable dels serveis

socials municipals i a proposta de la Regidoria d’Educació i Serveis Socials, la

Comissió Informativa d’Assumptes Generals de l’Ajuntament pot proposar a la
Junta de Govern l’exempció de part del pagament, quan les circumstàncies
socioeconòmiqes de la persona sol×licitant ho precisin.

Per a la seva valoració, els serveis municipals socials i administratius
recolliran la informació social i econòmica (ingressos, bens, evidències o signes
externs...) que precisin ja sigui amb l’aportació que faci la persona interessada
o d’ofici.

Donada la finalitat conciliadora d’aquest servei no es valorarà com a exi-
ment del pagament el fet que algun dels membres de la unitat familiar en edat
laboral no treballi.

Es tendrà en compte la renda per càpita, altres indicadors econòmics, la
situació de dependència dels membres de la unitat familiar, la situació de mono-
parentalitat...

Tret de situacions de risc o desatenció cap als infants, l’exempció es gra-
duarà fins un màxim del 20%, i només es podrà aplicar sobre la quota A (Per a
rendes familiars inferiors a 2 vegades l’SMI de 2007 i amb la quota amb dinar
inclòs) determinant-se expressament el període d’aplicació.

- Descomptes
* L’ajuda municipal anual per a famílies nombroses substitueix i resol

l’establiment d’un descompte per aquest mateix concepte en els pagaments a
l’Escola Infantil Municipal de Valldemossa.

Disposicio Final.- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears,
estant en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Valldemossa a 19 de Gener de 2009.
EL BATLE Jaume Vila Mulet

— o —

Ajuntament de Maó
Num. 308

Mitjançant el present es fa publica l’aprovació provisional del REGLA-
MENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE TRASPORT URBÀ DE VIATGERS
EN AUTOMOBILS LLEUGERS AMB CONDUCTOR DE L’AJUNTAMENT
DE MAÓ, per acord de Ple Municipal, de data 27 de novembre de 2008, i es
comunica que l’esmentat reglament restarà en exposició publica per termini de
30 dies hàbils, a contar des de la publicació d’aquest edicte al BOIB, al taulell
d’anuncis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Maó Plaça
Constitució 1 bxs., als efectes de que es puguin efectuar al·legacions i reclama-
cions que s’estimin pertinents. 

De no presentar-se al·legacions o reclamacions a l’acord d’aprovació pro-
visional del Reglament esmentat s’entendrà adoptat de forma definitiva. 

Maó, a 17 de Desembre de 2.008 
EL TINENT ALCALDE DE MOBILITAT,  PREVENCIÓ I SEGURE-

TAT CIUTADANA , Mateu Llabres Salom 

__________________

Por medio del presente, se hace publica la aprobación provisional del
REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTES URBA-
NOS PARA VIAJEROS CON VEHÍCULO LIGERO Y CONDUCTOR del
Ayuntamiento de Maó, acordado en Pleno Municipal de fecha 27 de noviembre
de 2008, y se comunica que el mencionado Reglamento estará en exposición
publica por un periodo de 30 días hábiles, a contar desde la publicación de este
edicto en el BOIB, en el tablón de anuncios de la Oficina de Atención
Ciudadana del Ayuntamiento de Maó, Plaza Constitución nº 1 bajos
Ayuntamiento de Maó , a efectos de que se puedan efectuar alegaciones y recla-
maciones pertinentes. 

De no presentarse alegaciones o reclamaciones al acuerdo de aprobación
provisional del reglamento mencionado, se entenderá adoptado de forma defi-
nitiva. 

Maó, a 17 de Diciembre de 2.008 
EL TINENT ALCALDE DE MOBILITAT, PREVENCIÓ I SEGURETAT

CIUTADANA, Mateu Llabres Salom 

— o —

Num. 817
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

1.Entitat adjudicadora.
a)Organisme: Ajuntament de Maó
b)Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació
c)Número d’expedient: SG4108X80116  Ref.: C-55/08

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Administratiu 
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