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........................
2.- Que declaro estar en possessió de totes i cadascuna de les condicions
o requisits que s’exigeixen en la Base Segona de la convocatòria.
FAIG CONSTAR: Que, de conformitat amb el que disposen les bases de
la present convocatòria en relació amb el requisit del català, he optat per:
( ) Acreditar el coneixement de català.
( ) Realitzar la prova de català.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
- Fotocòpia autenticada del DNI.
- Justificant de pagament.
Per tot l’exposat,
SOL.LICIT:
Ser admès/a i poder prendre part al corresponent procediment selectiu.
Santa Margalida, … de ………………… de 2007.
(Signatura)
SR. BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT SANTA MARGALIDA (ILLES BALEARS).’
El que es fa públic per a general coneixement.
Santa Margalida, a 26 de novembre de 2007
El Batle.
Martí Àngel Torres Valls.

—o—

Ajuntament de Son Servera
Num. 22740
Atès l’Edicte publicat al Butlletí Oficial de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (BOIB) núm. 154, de dia 13 d’octubre de 2007, en relació a l’acord
adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Son Servera, en sessió ordinària celebrada el
dia 20 de setembre de 2997, va acordar per unanimitat la Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius.
Atès que el proppassat dia 19 de novembre de 2007, s’exhaurí el termini
per a la presentació de reclamacions, sense que se n’hagi presentat cap, de reclamació, s’eleva a definitiu l’acord esmentat objecte del present Edicte, el qual
resta íntegrament de la forma següent:
ORDENANÇA NÚM. 6
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 6è.
La Tarifa a aplicar per tramitació completa serà la següent:
1.-Primer foli útil de cada certificat expedit quan es
refereixi a fets o acords, la data del qual sigui inferior
a cinc anys
2. A la resta de folis, per foli
3.-Primer foli útil de cada certificat expedit quan es
refereixi a fets o acords, la data del qual sigui superior
a cinc anys
3.bis. En els demés folis, per foli
(Cap dels supòsits anteriors serà d’aplicació a
les persones a les que es refereix el Decret 36/1995
de 6 d’abril pel qual es constitueix el suport
transitori comunitari en relació a la Llei 9/97, de
11 de febrer, de acció social)
4. Certificacions o informes per a Fe de Vida, per nom o persona
5. Bastanteig de poders
6. Legalització d’autoritzacions per a cobrament de quantitats
- Inferiors a 100 €
- Superiors a 100 €
7. Informes que emetin els Tècnics Municipals, excepte els de caràcter
urbanístic prevists en altres números d’aquestes tarifes, en expedients
administratius o en virtut de manament judicial a instància de part
i en interès particular sense perjudici dels drets que procedeixin, quan
no impliqui desplaçament del personal, per informe
8. Els mateixos, quan sigui necessari el desplaçament del personal,
per informe

Euros

2,15
2,00

4,00
3,50

0,25
3,25
0,60
3,70

30,00
40,00

01-12-2007

107

9. Llicències o permisos per ocupació o exercici d’activitats a les vies
publiques municipals
7,20
Quan es tracti de llicències per ocupació per extensió d’activitat, s’afegirà,
per cada 100 m2 o fracció de superfície ocupable
1,00
10. Segellat o visat de llibres de registre, de visita o similars, amb
un mínim de 2,16 €, per cada cent fulles útils
1,00
11. En els títols de nomenament de funcionaris i empleats
municipals, i vigilants
2,00
12. Reintegrament de contractes administratius, amb
independència de la seva quantia
12.1 Primer foli útil
9,35
12.2 Per cada foli addicional
4,60
13. En els rebuts o constitució de dipòsits o fiances provisionals
per tomar part en subhastes, concursos o concursos - subhastes
2,00
14. En la constitució de dipòsits o fiances definitives que, per qualsevol
concepte excepte per avals relatius a recursos administratius, es
consignin en la Caixa Municipal
10,00
15. En la expedició de Targetes d’armes
18,00
16. En els certificats de números d’habitants deduïts del Padró
Municipal d’Habitants en polígons o zones delimitades per l’interessa.
100,00
17. En els permisos municipals de conductors de vehicles de
Servei Públic Urbà, Transport V i duplicat dels mateixos
2,00
18. En els duplicats de llicències de vehicles de Servei Públic
2,00
19. En els certificats de residència per
a descomptes de passatges,inclòs el seu bastanteig
0,00
20. Legalització de firmes, cotetjos i compulses simples de
títols i documents.
Per fulla
0,30
21. Atorgament de la llicència individual de publicitat dinàmica per
efectuar repartiment manual a la via pública, o la seva renovació
14,00
22. Per cada activitat d’agent de propaganda manual emparada
per llicència individual de publicitat dinàmica i expedició de carnet,
o la seva renovació
300,00
23. Atorgament de llicència sectorial de publicitat dinàmica per
efectuar repartiment manual a la via pública, o la seva renovació
14,00
24. Per cada activitat d’agent de propaganda manual emparada
per llicència sectorial de publicitat dinàmica
i expedició de carnet, o la seva renovació
250,00
25. Atorgament de la llicència individual de publicitat dinàmica
per efectuar repartiment domiciliari de propaganda, o la seva
renovació
14,00
26. Informació sobre les dades relatives a un succés en el que hagi
intervingut la Policia Local o el SCIS (Servei contra incendis i salvaments),
diferents dels especificats en les tarifes 30 i següents,
quan no impliquí desplaçament
10,00
27. Informació sobre les dades relatives a un succés en el que hagi
intervingut la Policia Local o el SCIS (Servei contra incendis i salvaments),
diferents dels especificats en les tarifes 30 i següents,
quan sigui necessari el desplaçament del personal.
40,00
28. Confecció d’extracte informatiu per accident de trànsit.
60,00
29. Confecció d’un informe per accident de trànsit.
180,00
30. Confecció de certificats de convivència,
conducta favorable i/o medis de vida
0’00
31. Fe sobre autoritzacions de viatges a menors
3,00
32. Informe de caràcter urbanístic que emetin els tècnics
municipals i que no impliqui desplaçament.
50,00
33. Informe de caràcter urbanístic que emetin els
tècnics municipals i que requereixin desplaçament
60,00
34. Informes Urbanístics motivats per la petició de
certificats de final d’obres i de infrastructura:
la tarifa es determinarà per aplicaciódels següents percentatges
sobre el Pressupost de l’obra o infrastructura objecte d’informe:
Pressupost fins a 300.000 €
0,094%
Excés de 300.000 fins a 1.500.000 €.
0,088%
Excés de 1.500.000 €.
0,082%
35. Llicències urbanístiques i obertura d’establiments,
sobre l’import de la taxa per llicències urbanístiques
0,64%
36. Duplicat de llicències urbanístiques i d’activitats
35,00
37. Fotocòpies o còpies impreses o fotogràfiques d’expedients
administratius, Ordenances municipals de tota classe i de reglaments
interiors que es facilitin a particulars, per cara o pàgina
mida foli
0,10
38. Impresos, mida mitja quartilla, per fulla
0,05
39. Impresos, mida foli, per fulla
0,10
40. Impresos, mida doble foli, per fulla
0,20
41. Impresos, mida doble foli (4 cares)
0,30
42. Fotocòpies de plànols. Per còpia
- Mida DIN A2, DIN A1, DIN A0.
2,25
- Mida DIN A3, DIN A4
1,20
43. Revelat de fotografies d’infraccions de trànsit per
excés de velocitat.
1,30
44. Per el relatiu a la celebració de casaments a l’edifici
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de l’Ajuntament.
En caso de residència d’un o ambdós contraents
45. Llicència per tinença d’animals classificats
com a potencialment perillosos segons la Llei 50/1999
de 23 de desembre
46. Drets d’Examen
47. Certificats en general, no compresos en els apartats
anteriors, pel primer foli útil
48. Duplicats de títols de concessions de nínxols del
cementeri municipal

Num. 179
50,00
gratuït

15,00
6,00
5,00
12,00

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, redacció de la qual ha estat aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 20 de setembre de 2007,
entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El seu període de vigència es mantindrà fins que tengui lloc la seva modificació o derogació expresses.
El Batle President, José Barrientos Ruiz
Son Servera, 23 de novembre de 2007

01-12-2007

Ajuntament de Vilafranca de Bonany
Num. 22629
Aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple de Vilafranca de Bonany, reunit en sessió de dia 13 de novembre de 2007, l’ordenança reguladora de la taxa
per a la utilització de la pista de paddle.
En virtut d’allò disposat a l’article 17 del Real Decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refús de la Llei, reguladora de les Hisendes
locals, s’exposa al públic per termini de trenta dies hàbils, a l’objecte de que els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. Amb l’advertència expressa de que, de no haver-hi reclamacions, els
acords d’aprovació esdevindran definitius sense necessitat d’adoptar nou acord,
tal i com permet l’article 17.3 de l’esmentat Real Decret i fou previst a l’acord
d’aprovació.
Vilafranca de Bonany, 19 de novembre de 2007
El Batle: Jaume Sansó
——————————————

—o—
Num. 22744
Atès l’Edicte publicat al Butlletí Oficial de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (BOIB) núm. 154, de dia 13 d’octubre de 2007, en relació a l’acord
adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Son Servera, en sessió ordinària celebrada el
dia 20 de setembre de 2997, va acordar per unanimitat la Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per a llocs, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d’ús públic i
indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Atès que el proppassat dia 19 de novembre de 2007, s’exhaurí el termini
per a la presentació de reclamacions, sense que se n’hagi presentat cap, de reclamació, s’eleva a definitiu l’acord esmentat objecte del present Edicte, el qual
resta íntegrament de la forma següent:

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno de Vilafranca de
Bonany, reunido en sesión de día 13 de noviembre de 2007, la ordenanza reguladora de la tasa para la utilización de la pista de paddle:
En virtud de lo dispuesto en el articulo 17 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, se expone al público por el plazo de treinta días
hábiles, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Con la advertencia expresa de
que, de no haber reclamaciones, los acuerdos de aprobación serán definitivos
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo tal i como permite el articulo 17.3 del
mencionado Real Decreto y fue previsto en el acuerdo de aprobación.
Vilafranca de Bonany, 19 de noviembre de 2007
El Batle: Jaume Sansó

—o—

ORDENANÇA NÚM. 18
TAXA PER A LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I
INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE
CINEMATOGRÀFIC
Article 9.- Règim de declaració i d’ingrés
1.-La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els casos d’altes.
2.-S’exigirà en règim d’autoliquidació la meitat de l’import del deute tributari en el moment de sol.licitar la corresponent autorització, i en règim de
liquidació la resta del deute tributari (posant-se al cobrament el corresponent
padró el primer divendres del mes de juliol), en els casos en que la durada temporal de la instal.lació sigui extensiva a varis exercicis.
3.-Quan es presenti la sol.licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitaments especials, es presentarà complimentat degudament l’ imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, es pot presentar en el Servei Municipal competent els
elements de la declaració amb l’objecte que el funcionari municipal competent
presti l’assistència necessària per determinar el deute.
4.-S’expedirà un rebut a l’interessat, amb l’objecte que pugui satisfer la
quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament
indicats en el propi rebut.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, la redacció de la qual fou aprovada inicialment
pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 20 de setembre de 2007, entrarà en vigència el dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears. El seu període de vigència es mantindrà fins que es modifiqui o es
derogui expressament.
El Batle President, José Barrientos Ruiz
Son Servera, 23 de novembre de 2007

—o—

Num. 22631
Atès l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes locals, es posa en
coneixement general que a la intervenció de l’Ajuntament de Vilafranca de
Bonany hi ha exposat al públic l’expedient de modificació de crèdits, corresponents a la tercera modificació de crèdit del pressupost per a 2007, que fou aprovada inicialment pel Ple de l’entitat en sessió de dia 13 de novembre de 2007.
El finançament d’aquesta modificació, que puja la quantitat de
137.833,32 euros es financia per majors ingressos dels previts.
Els interessats que estiguin legitimats segons allò disposat a l’article 170
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la llei reguladora de les Hisendes locals i pels motius taxativament enumerats en el número 2 de l’article, podran presentar reclamacions durant un termini de quinze dies a partir de l’endemà de la publicació del present edicte en el
butlletí oficial de les Illes Balears.
A Vilafranca de Bonany, 19 novembre de 2007.
El Batle: Jaume Sansó
—————————————
Visto el articulo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
locales, se pone en conocimiento general que en la intervención del Ajuntament
de Vilafranca de Bonany esta expuesto al público el expediente de modificación
de créditos, correspondiente a la modificación tercera del presupuesto para
2007, que fue aprobada inicialmente por el Pleno de la entidad en sesión de día
13 de noviembre de 2007.
El financiamiento de esta modificación, cuyo montante es de 137.833,32
euros.- se financia con el remanente de tresoreria.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el articulo
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 del articulo, podrán presentar
reclamaciones durante un plazo de quince días a partir del día siguiente al de la
publicación del presente edicto en el boletín oficial de las Illes Balears.
Vilafranca de Bonany, a 19 de noviembre de 2007.
El Alcalde: Jaume Sansó
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