
interessats legítims.
b)Sistemes de tractament
mixt

Segon.- Modificar els fitxers municipals publicats en BOIB nº 91 de data
28/07/1994:

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

gible
bàsic
b)Sistemes de tractament
mixt

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

gible
bàsic
b)Sistemes de tractament
mixt

IBI RUSTICA
a)Les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exi-

gible
bàsic
b)Sistemes de tractament
mixt

IBI URBANA
a)Les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exi-

gible
bàsic
b)Sistemes de tractament
mixt

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

gible
bàsic
b)Sistemes de tractament
mixt

PADRÓ D’HABITANTS
a)Les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exi-

gible
bàsic
b)Sistemes de tractament
mixt

Tercer.- Publicar aquesta resolució en el BOIB per poder fer després la
notificació al Registre de la Agència de Protecció de Dades.

Costitx, 10 de juny de 2009
EL BATLE, Antoni Salas Roca

— o —

Ajuntament d'Escorca
Num. 14437

Per significar que per l’Ajuntament Ple en Sessió Ordinària celebrada el
passat dia 28 de maig de 2009 s’acordà el següent: 

1er.- Aprovar la llista definitiva d’admesos a les proves selectives d’auxi-
liar administratiu i que es la següent: 

Dña. Catalina Llull Torrens, amb DNI nº 43.071.403-Q

2n.- El nomenament de Tribunal de les proves selectives d’auxiliar admi-
nistratiu:

President.- D. Joan Marqués Company, Secretari.
Secretari.- D. Lorenzo Reus Riera, Tècnic de l’Administració General de

l’Ajuntament de Sa Pobla.
Vocal.- D. Joan Reynés Moragues, Cap de Negociat Infrastructures urba-

nístiques i cadastre de l’Ajuntament de Muro. 

Vocal.- D. Mateo Tous Muntaner, Interventor de l’Ajuntament de Sa
Pobla.

3r.- Les proves selectives d’auxiliar administratiu es realitzaran el proper
dia 17 de Juliol a les 10,00 hores. 

El que es sotmet a exposició pública, als efectes oportuns.

Escorca, 19 de juny de 2009 
El Batle, Antonio Gómez Pérez

— o —

Num. 14438
Per significar que sotmesa a exposició pública la modificació de la taxa de

llicències urbanístiques i Impost Sobre Construccions en el BOIB nº 80 de data
7/06/2008 sense que s’hagin produït cap tipus de reclamacions, s’entén l’acord
com a definitiu i es procedeix a publicar el text íntegre de les esmentades orde-
nances: 

FISCAL REGULADORA DE LA TAXA LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES

Art. 1r.FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució

i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, reguladora de la bases de
règim local, i de Conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal les normes
de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 

Apt. 1er. Objecte 
L’objecte d’aquesta exacció és la prestació dels serveis tècnics, jurídics i

administratius i la realització d’activitats de la competència municipal necessà-
ries per a l’atorgament de la preceptiva llicència a què estan subjectes els actes
assenyalats a la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística. 

Art. 2n.FET IMPOSABLE 
Apt. 1er. 
El fet imposable és determinat per l’activitat municipal que tendeix a veri-

ficar, com a supòsit necessari per a l’atorgament de la llicència prèvia, si les
sol·licituds i projectes s’adiuen a les previsions i determinacions de la Llei del
sòl, Normativa urbanística municipal i altres disposicions generals i particulars
que s’hi pugin aplicar. 

L’activitat municipal determina, a més, si les obres es realitzen d’acord
amb les normes vigents i amb el projecte aprovat. 

Apt. 2n. 
La present taxa és independent i compatible amb l’impost damunt cons-

truccions, instal·lacions i obres, regulat per la seva pròpia ordenança fiscal. 

Art. 3r. SUBJECTE PASSIU 
Apt. 1er. 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les

entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei general tributària, que siguin pro-
pietaris o posseïdors dels immobles en què es realitzin les construccions o ins-
tal·lacions o s’executin les obres. 

Apt. 2n. 
En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors

i els contractistes de les obres. 

Art. 4t. RESPONSABLES 
Apt. 1er. 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte pas-

siu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la
Llei general tributària. 

Apt. 2n. 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els sín-

dics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei gene-
ral tributària. 

Art. 5è. BASE IMPOSABLE 
Apt. 1er. 
Constitueix la base imposable de la taxa: 
a) Els projectes d’urbanització, parcel·lacions, obres de primera utilitza-

ció, demolicions, moviments de terra, i qualsevol altra tipus d’obra subjecte a
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prèvia llicència. 
b) En les prorrogues de llicències, es prendrà com a base el pressupost de

l’obra pendent d’executar, segons certificació realitzada pel director tècnic de
l’obra.

Art. 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA
Apt. 1er. 
La quota tributària se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravà-

men a la base imposable: 
a) En l’1 per cent, en el supòsit 1.a) de l’article anterior.
b) Pròrrogues en llicència: en el supòsit b) de l’article anterior, per cada

pròrroga el 2 per cent
c) En tot cas la quota per les obres previstes a l’apartat primer a) i b) de

l’article 5è no serà inferior a 150 €.
d) En les obres menors i en les de petita reforma, s’aplicarà l’1 per cent

del pressupost presentat. En cap cas aquesta quota serà inferior a 75 € en les
obres menors i 35 € en les de petita reforma.

Apt. 2n. 
Les pròrrogues de llicència no podran ser concedides en cap cas per un

temps superior a la meitat del termini màxim establert a la llicència urbanística,
sense perjudici d’allò que s’expressa a la Llei de disciplina urbanística de la
comunitat autònoma balear. 

Els peticionaris hauran de fer constar a l’escrit de sol·licitud el termini de
pròrroga que vulguin obtenir. 

Art. 7è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.

Art. 8è. ACREDITACIÓ 
Apt. 1er. 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat

municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà inicia-
da aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urba-
nística corresponent, si el subjecte passiu la formulava expressament. 

Apt. 2n. 
Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència

corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat munici-
pal que porti a determinar si l’obra en qüestió és autoritzable o no, indepen-
dentment de l’inici de l’expedient administratiu que pugui instruirse per a l’au-
torització d’aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autorit-
zables. 

Apt. 3er. 
Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap mane-

ra la denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la
modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant
després que se li ha concedit la llicència. 

Apt. 4. 
De conformitat a lo disposat a l’article 26 del RDL 2/2004, de 28 de des-

embre s’exigirà el dipòsit previ de la taxa, en cas contrari no s’iniciarà l’expe-
dient. 

Apt. 5. 
La renúncia o caducitat de les llicències no dóna dret al seu titular a obte-

nir cap devolució de les taxes ingressades. 
Mentre no sigui adoptat acord municipal referent a la petició de llicència

d’obres, i es renunciàs a la tramitació, es liquidarà el 20% de les taxes corres-
ponents.

Art. 9è. DECLARACIÓ 
Apt. 1er 
Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presenta-

ran, prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran
un certificat visat pel col·legi oficial respectiu, amb una especificació detallada
de la naturalesa de l’obra i del lloc d’emplaçament, on es faci constar l’import
estimat de l’obra, l’amidament i el destí de l’edifici. 

Apt. 2n. 
Quan la llicència de què es tracti sigui per aquells actes en què no s’exi-

geixi la formulació d’un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjun-
tarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s’han de realitzar amb una
descripció detallada de la superfície afectada, de l’emplaçament, dels materials
que s’han d’utilitzar i, en general, de les característiques de l’obra o acte les
dades de les quals permetin comprovar el seu cost. 

Apt. 3er. 
Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s’am-

pliava el projecte caldrà notificar-ho a l’admistració municipal tot adjuntant el
nou pressupost o el reformat i, si escau, plànols i memòries de la modificació o
ampliació, restant obligat el sol·licitador a l’ampliació del dipòsit Provisional de
la taxa en la quantia que pertoqui. 

Apt. 4 . 
Així mateix, en les sol·licituds de llicències d’obra de primera utilització,

s’ha d’acreditar el pagament del darrer rebut liquidat pel concepte de l’Impost
de Béns Immobles que afecti als terrenys en els quals es durà a terme l’edifica-
ció. 

La referida acreditació deurà efectuarse amb l’aportació de la fotocòpia
del rebut pagat o, si escau, amb, a un informe del servei de Gestió Tributària. 

En els casos que la liquidació o liquidacions esmentades haguessin estat
objecte de recurs en el termini hàbil, que encara no estigui resolt, i sempre que
al costat del dit recurs s’hagi sol·licitat la suspensió de l’acte impugnat, acom-
panyant a tal fi garantia suficient que cobreixi el total del deute tributari, l’acre-
ditació exigida podrà substituirse per algun dels documents següents: 

a) Fotocòpia de l’escrit d’interposició del recurs. 
b) Fotocòpia de l’acord de suspensió de l’acte impugnat, dictat per l’or-

ganisme 
competent. 
c) Certificació o diligència en què es faci constar que encara no ha estat

dictada resolució sobre el recurs presentat, expedida per l’organisme competent. 

Art. 10. LIQUIDACIÓ I INGRÉS 
Apt. 1er. 
Les liquidacions inicials tindran caràcter provisional, perquè l’administra-

ció municipal podrà comprovar el cost real i efectiu una vegada que les obres
s’hagin acabat, a la vista del resultat d’aquesta comprovació, realitzarà la liqui-
dació definitiva que s’escaigui, deduint, si és procedent, el que es va ingressar
en provisional. 

Apt. 2n. 
Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu

que substitueix al contribuent, pel seu ingrés directe en el arques municipals uti-
litzant els mitjans de pagament i els terminis que assenyala el Reglament gene-
ral de recaptació i amb la forma descrita a la Llei general tributària.

Art. 11. INSPECCIÓ 
Apt. 1er. 
L’execució de les obres queda subjecte a la vigilància, fiscalització i revi-

sió de l’Ajuntament, que les exerceix mitjançant dels seus tècnics i agents. 
Apt. 2n. 
Les llicències i cartes de pagament o fotocòpies d’unes i altres, obraran al

lloc de les obres mentres duren aquestes, per poder ser exhibides a requeriment
del agents municipals, els quals en cap cas podran retirarles per ésser inexcusa-
ble la permanència d’aquest documents al lloc de les obres. 

Art. 12. 
Constitueixen casos especials d’infracció, qualificats de: 
a) Simple infracció: 
El fet de no tenir al lloc de les obres i a disposició dels agents municipals

els documents als que fa referència l’article 11,2 anterior. 
b) Omissió: 
El fet de no donar compte a l’Administració municipal del major valor de

les obres Realitzades, o de les modificacions de les mateixes o dels seus pres-
suposts, a no ser, que per les circumstàncies concurrents es califiqui de defrau-
dació. 

c) Defraudació: 
1) La realització d’obres o instal·lacions sense llicència municipal. 
2) La falsedat en la declaració en extrems essencials per la determinació

de la base de gravamen. 

Art. 13. 
En tot el referent a la calificació d’infraccions tributàries així com de les

sancions que a les mateixes corresponen en cada cas, s’estarà a lo dispost en els
articles 77 i següents de la Llei general tributària. 

Art. 14. 
Les llicències caducaran: 
a) Per no haver començat les obres en el termini d’un any, comptat des que

fou comunicada la llicència. 
b) Per haver infringit les condicions amb què fou concedida.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat apro-

vada per l’Ajuntament Ple en sessió del 29 de maig 2008 entrarà en vigor el dia
de la seva publicació, en text integre,  en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i continuarà en vigor el mentres no se n’acordi la
seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
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Article 1r.- Fonament i naturalesa.
En aplicació de l’article 15.1 i 60.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desem-

bre, reguladora de les Hisendes Locals, i les modificacions introduïdes per la
Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre
Social, aquest Ajuntament percebrà l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres que es realitzin en el terme municipal de Escorca. Es regirà per la pre-
sent ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveuen els articles
101 al 104 de l’esmentada Llei 39/1988 

Article 2n.- Fet Imposable.
1. De conformitat amb el que disposa l’article 101.1 de la Llei 39/1988,

constitueix el fet imposable de l’impost, la realització, dins el terme municipal,
de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció
de la corresponent llicència d’obra o urbanística, s’hagi obtinguda o no l’es-
mentada llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest
Ajuntament.

2. A títol enunciatiu i no limitat, les construccions, instal·lacions o obres a
què es refereix l’apartat anterior podran consistir en:

a) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de qualsevol classe
de nova planta.

b) Obres de demolició.
c) Obres en edificis, tant aquells en què es modifiqui la disposició interior

com l’aspecte exterior.
d) Explanacions, pavimentacions i altres actuacions urbanístiques detalla-

des en els projectes d’urbanitzacions i parcel·lacions de terrenys.
e) Alineacions i rasants.
f) Obra de fontaneria i clavegueram.
g) Obres en el cementiri.

Article 3r.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents, les per-

sones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
General Tributària, propietaris dels immobles sobre els quals es realitzi la cons-
trucció, la instal·lació o l’obra, sempre que siguin amos de l’obra; a la resta dels
casos es considerarà contribuent el qui faci l’obra.

2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent
aquells que sol·licitin les llicències corresponents o facin la construcció, la ins-
tal·lació o l’obra, si no fossin els mateixos contribuents.

Article 4t.- Base imposable, quota i meritació.
1. La base imposable d’aquest impost la constitueix el cost real i efectiu

de la
construcció, la instal·lació o obra, entenent per tal, a aquests efectes, el

cost d’execució material d’aquella.
No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor afegit i altres

imposts
anàlegs propis de règims especials, les taxes i preus públics i altres pres-

tacions patrimonials de caràcter públic local relacionades amb les esmentades
construccions, instal·lacions o obres, ni tampoc els honoraris de professionals,
el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no inte-
gri, estrictament, el cost d’execució material.

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 3 per 100.
4. L’impost es merita en el moment de començar la construcció, la ins-

tal·lació o l’obra, encara que no s’hagi obtingut la llicència corresponent.

Article 5è.- Exempcions i bonificacions.
1. De conformitat i amb els termes de l’article 100.2 del RDL 2/2004, de

5 de març, està exempta del pagament de l’impost la realització de qualsevol
construcció, instal·lació o obra l’amo de la qual sigui l’Estat, la Comunitat autò-
noma o les Entitats Locals.

2. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de
les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès
o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric -
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració.
Correspondrà al Ple Municipal, per majoria simple, l’adopció de l’esmentat
acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal, i s’acordarà prèvia
sol·licitud del subjecte passiu.

3.- En aplicació del punt 2 anterior, i previ informe dels serveis tècnics
urbanístics de l’Ajuntament, es podrà concedir la bonificació esmentada a les
construccions, instal·lacions i obres realitzades dins l’Àrea de Rehabilitació
Integral delimitada per l’Ajuntament, de conformitat amb el Decret 76/2000, de
5 de maig, de la Conselleria d’Obres Publiques, Habitatge i Transport del
Govern Balear 

L’informe preceptiu esmentat a l’apartat anterior, haurà d’indicar, expres-

sament, entre altres qüestions, que la construcció, instal·lació o obra que es pre-
tén bonificar reuneix els requisits i compleix les normes urbanístiques i de cons-
trucció que li siguin d’aplicació.

Les bonificacions previstes en els apartats anteriors son compatibles entre
si i aplicables simultàniament i en tot cas seran d’aplicació les exempcions i
bonificacions que venguin donades per la legislació vigent, que sia d’obligat
compliment. 

Article 6è.- Gestió.
1. Quan es concedeixi llicència preceptiva o quan, no havent-se sol·licita-

da, concedida o denegada encara l’esmentada llicència, es practicarà una liqui-
dació provisional, i es determinarà la base imposable en funció del pressupost
presentat pels interessats, sempre que aquell estigui visat pel Col·legi Oficial
corresponent; si no fos així, la base imposable la determinaran els tècnics muni-
cipals, d’acord amb el cost estimat del projecte.

2. A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament rea-
litzades i del cost real efectiu d’aquestes, l’Ajuntament, mitjançant l’oportuna
comprovació administrativa, podrà modificar, si escau, la base imposable a què
es refereix l’apartat anterior, i practicar la liquidació definitiva corresponent, i
exigir del subjecte passiu, o bé retornar-li, si escau, la quantitat corresponent.

3.- Totes les bonificacions previstes a l’article 5è anterior no més s’apli-
caran a la finalització de les obres, previ informe dels serveis tècnics municipals
que certifiquin el compliment de les causes que motiven la concessió de la boni-
ficació que pertoqui. 

S’emetrà la liquidació definitiva corresponent, minvada amb l’import de
la liquidació provisional i amb les bonificacions que pertoquin. El resultat serà
el líquid a abonar per l’interessat o a retornar per l’Ajuntament. 

Aquesta liquidació definitiva s’entendrà d’aplicació, inclòs a les pròrro-
gues de les llicències sol·licitades i concedides per aquesta administració muni-
cipal, exeptuant el supòsit de que per part del subjecte passiu titular de la lli-
cència, s’hagi deixat decaure la mateixa  o la pròrroga de la mateixa, s’hagin o
no executat les obres, inclòs en el supòsit que per part de l’administració muni-
cipal no s’hagi declarat la caducitat de la llicència a la pròrroga . En aquest cas
el subjecte passiu haurà de tramitar novament la petició i abonar novament les
taxes per l’ICO i en cap cas si succeeix el que més dalt es detalla, serà retornat
l’ICO per aquesta Administració Municipal.

Article 7è.- Inspecció i recaptació.
La inspecció i recaptació de l’impost es realitzarà d’acord amb allò que

preveu la Llei General Tributària i la resta de Lleis de l’Estat reguladores de la
matèria, i també les disposicions dictades per el seu desenvolupament.

Article 8è.- Infraccions i sancions.
En tot allò que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries

i també a la determinació de les sancions que els hi corresponguin en cada cas,
s’aplicarà el règim regulat a la Llei General Tributària i a les disposicions que
la complementen i desenvolupen.

DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent al que es publiqui en

el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en text ínte-
gre i romandrà en vigor fins que es modifiqui o derogui expressament.’

Escorca, 19 de Juny de 2009 
El Batle, Antonio Gómez Pérez

— o —

Ajuntament de Llucmajor
Num. 13942

ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO
DE TRABAJO SOCIO-EDUCATIVO EN MEDIO ABIERTO.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.
Organismo: Ajuntament de Llucmajor.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Expt. Nº.: 025/2009

2. OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de trabajo socio-educativo en
medio abierto.

Plazo de ejecución: El servicio objeto de este procedimiento abierto debe-
rá dar comienzo el día siguiente al de la firma del contrato, y tendrá una dura-
ción de 12 meses a contar desde dicha fecha.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE

117BOIB 30-06-2009Num. 94


