
2. Objecte del contracte
a. Descripció de l’objecte: contracte de serveis i col·laboració en matèria

d’inspecció tributària de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
b. Durada del contracte: un any.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Pressupost base de licitació
Import: 190.000 euros.
IVA: 30.400 euros.
Total: 220.400 euros.

5. Garanties 
Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació sense IVA.

6. Obtenció de documentació i informació
a. Entitat: Empresa Municipal Bellver SA.
b. Domicili: plaça de l’Ajuntament, núm. 1.
c. Localitat i codi postal: Sant Llorenç des Cardassar 07530.
d. Telèfon: 971838393.
e. Telefax: 971838094.
f. www.santllorenc.es

7. Requisits específics del contractista
Els especificats en el plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació de les ofertes
a. Data límit: als 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publica-

ció d’aquest anunci al BOIB.
b. Hora límit: 14.30 hores.
c. Documentació a presentar: la documentació especificada en els plecs de

clàusules administratives i en el de prescripcions tècniques.
d. Lloc:
a) Entitat: Empresa Municipal Bellver SA.
b) Domicili: plaça de l’Ajuntament, núm. 1.
c) Localitat i codi postal: Sant Llorenç des Cardassar 07530.

Sant Llorenç des Cardassar, 3 de juliol de 2012
El president, Mateu Puigròs Sureda.

— o —

Ajuntament de Sencelles
Num. 15345

Es fa públic que el plenari d’aquest Ajuntament, en la sessió celebrada el
dia 14 de juny de 2012, aprovà inicialment el Pressupost General per a l’any
2011. Al no haver-se presentat cap reclamació queda definitivament aprovat de
conformitat amb l’acord adoptat al respecte.

Es transcriu a continuació, d’acord amb allò que disposa l’article 169. del
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 3 qual s’aprovà el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals, el resum per capítols de cada pressupost
que l’integra:

INGRESSOS
Capítol 1.-Imposts Directes 894.334,60 € 
Capítol 2.-Imposts Indirectes 82.000,00 €
Capítol 3.-Taxes i altres Ingressos 899.272,37 €
Capítol 4.-Transferències Corrents 542.793,03 €
Capítol 5.-Ingressos Patrimonials 189.164,46 €
Capítol 7.-Transferències de Capital 0,00 €
Capítol 9. 0,00 €
TOTAL 2.607.564,46 €

DESPESES
Capítol 1.-Despeses de Personal 663.800,00 €
Capítol 2.-Despeses béns corrents i serveis 1.065.900,00 €
Capítol 3.-Despeses Financeres 76.000,00 €
Capítol 4.-Transferències Corrents 591.000,00 €
Capítol 6.-Inversions Reals 182.864,46 €
Capítol 9.-Passius Financers 28.000,00 €
TOTAL 2.607.564,46 €

ANNEX DE PLANTILLA DE PERSONAL
PLANTILLA NÚM. PLACES GRUP NIVELL
A PERSONAL FUNCIONARI
1.- Amb habilitació de caràcter nacional 1 A1 26

2.- Escala d’Administració General
2.1.- Subescala Administratiu 2 C1 20
2.2.- Subescala Auxiliar 1 C2 17
3.- Escala d’Administració Especial
3.1.- Subescala Auxiliars Policia Local 3 C2 14
B PERSONAL LABORAL
1.- Auxiliar Administratiu 1
2.- Oficial 1ª electricista / Llantarner 1 
3.- Oficial 2ª 1 
4.- Zelador d’obres 1 
5.- Neteja (a temps parcial) 5
6.- Peó 4
7.- Dinamitzadora juvenil / Bibliotecari 1 
C PERSONAL EVENTUAL
1.- Oficial 1ª 1
2.- Administratiu 2

Sencelles, 24 de juliol de 2012
El Batle, Joan Carles Verd Cirer.

— o —

Ajuntament de Santa Eugènia
Num. 12588

Juan Roca Sureda, amb DNI 42942449T, ha sol.licitat davant aquesta
Batlia, autorització per canvi de titularitat dels drets funeraris de la sepultura
senyalada amb el núm. 130, nínxols 2 i 5 del cementiri municipal, la qual figu-
ra, actualment, a nom de la Sra. Francisca Sureda Bibiloni.

S’ha acordat seguir els tràmits reglamentaris i sotmetre a exposició públi-
ca durant un període de quinze (15) dies a partir del següent al de la publicació
d’aquest anunci en el B.O.I.B., perquè totes les persones que es creguin dret
sobre la citada titularitat puguin formular reclamacions. Havent passat el termi-
ni sense que s’hagin presentat reclamacions sobre l’esmentada sol.licitud de
canvi de titularitat de la citada sepultura, s’eleverà l’expedient a la Junta de
Govern Local d’aquest Ajuntament, per la seva aprovació, si procedeix, i s’ex-
pedirà el corresponent títol de drets funeraris a favor de la persona que ho
sol.licita, en cas d’ésser aprovat per la Junta de Govern Local.

Santa Eugènia a 18 de juny de 2012
El Batle, Guillem Crespí Sastre.

— o —

Num. 12589
Catalina Roca Sureda, amb DNI 42999551Q, ha sol.licitat davant aques-

ta Batlia, autorització per canvi de titularitat dels drets funeraris de la sepultura
senyalada amb el núm. 130, nínxol 8, del cementiri municipal, la qual figura,
actualment, a nom de la Sra. Francisca Sureda Bibiloni.

S’ha acordat seguir els tràmits reglamentaris i sotmetre a exposició públi-
ca durant un període de quinze (15) dies a partir del següent al de la publicació
d’aquest anunci en el B.O.I.B., perquè totes les persones que es creguin dret
sobre la citada titularitat puguin formular reclamacions. Havent passat el termi-
ni sense que s’hagin presentat reclamacions sobre l’esmentada sol.licitud de
canvi de titularitat de la citada sepultura, s’eleverà l’expedient a la Junta de
Govern Local d’aquest Ajuntament, per la seva aprovació, si procedeix, i s’ex-
pedirà el corresponent títol de drets funeraris a favor de la persona que ho
sol.licita, en cas d’ésser aprovat per la Junta de Govern Local.

Santa Eugènia 18 de juny de 2012
El Batle, Guillem Crespí Sastre.

— o —

Ajuntament de Santa Maria del Camí
Num. 15240

Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública de la modifi-
cació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
potable, sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació provi-
sional de l’esmentada modificació ha esdevingut definitiu en virtut de l’establert
a l’art. 17.3 del R.D Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Es transcriu a continuació el text íntegre de l’esmentada modificació, en
funció del previst a l’art. 17.4 del R.D Legislatiu 2/2004:
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‘Art. 4t. 2.
La tarifa d’aquesta taxa és la següent:

FACTURACIÓ BIMENSUAL EUROS / M3
-Volum inferior a 15 m3 0’39
-Volum entre 16 i 36 m3 0’96
-Volum entre 37 i 50 m3 1’63
-Volum superior a 50 m3 2’91
-Volum superior a 50 m3 (activitats econòmiques) 1’44’.

Contra aquest acord hom pot interposar Recurs Contenciós-Administratiu
en la forma i terminis assenyalats a les normes reguladores de l’esmentada
Jurisdicció, de conformitat amb el previst a l’art. 19.1 del R.D Legislatiu 2/2004
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.

Santa Maria del Camí, 23-07-2012.
La Batlessa-Presidenta, Mª Rosa M. Vich.

— o —

Num. 15243
L’Ajuntament en Ple, en sessió de dia 26-07-2012, va adoptar els següents

acords, en relació al Consorci d’aigües de Santa Maria del Camí:

‘Primer.-Ratificar els acords de dissolució del Consorci d’aigües de Santa
Maria del Camí, per fusió en el Consorci d’Aigües de les Illes Balears, adoptats
en data 18-06-2012 per la Junta Rectora del Consorci d’Aigües de Santa Maria
del Camí, posteriorment modificats per la Junta Rectora del Consorci d’Aigües
de Santa Maria del Camí en sessió de dia 02-07-2012, als efectes del que pre-
veu l’art. 17.4 dels Estatuts del Consorci d’Aigües de Santa Maria del Camí, que
en concret foren els següents:

‘Primer.-Acordar la dissolució del Consorci d’Aigües de Santa Maria del
Camí per fusió en el Consorci d’Aigües de les Illes Balears, creat per acord del
Consell de Govern en sessió de dia 15 de juny del 2012 (BOIB de 18 de juny de
2012), sense perjudici de la ratificació per part de les entitats consorciades, d’a-
cord amb el que preveu l’art. 17.4 dels Estatuts del Consorci d’Aigües de Santa
Maria del Camí.

Segon.-Acordar que tots els béns, drets i obligacions del Consorci
d’Aigües de Santa Maria del Camí s’integrin en el nou Consorci d’Aigües de les
Illes Balears, a la data de la ratificació de la dissolució del Consorci d’Aigües
de Santa Maria del Camí, per part del Consell de Govern de les Illes Balears.

Tercer.-Els comptes anuals del Consorci d’Aigües de Santa Maria del
Camí, a data 20-09-2012, una vegada formulats pel President del Consorci,
auditats i aprovats per la Junta Rectora del Consorci d’Aigües de Santa Maria
del Camí, serán els comptes d’integració en el Consorci d’Aigües de les Illes
Balears.

Quart.-Facultar al Director executiu de l’Agència Balear de l’Aigüa i de
la qualitat ambiental, vocal del Consorci, a dur a terme tots els tràmits necessa-
ris tendents a la dissolució i efectiva liquidació del Consorci d’Aigües de Santa
Maria del Camí.

Cinquè.-Notificar aquests acords als interessats, i en especial a
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, a la Conselleria de Medi Ambient, als
efectes de la seva ratificació, d’acord amb el que preveu l’art. 17.4 dels Estatuts
del Consorci d’Aigües de Santa Maria del Camí.

Sisè.-Ordenar la publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de les Illes
Balears’.

Segon.-Integrar-se en el Consorci d’Aigües de les Illes Balears, creat per
acord del Consell de Govern de dia 15 de juny de 2012 (BOIB de 18/06/12), en
els termes prevists en els seus Estatuts.

Tercer.-Notificar aquests acords a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

Quart.-Ordenar la publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de les
Illes Balears’.

Santa Maria del Camí, 27-07-2012.
La Batlessa-Presidenta, Mª Rosa M. Vich.

— o —

Num. 15244
Aprovat definitivament per l’Ajuntament en Ple en sessió de dia 26-07-

2012 el Reglament General d’ús de les instal.lacions esportives municipals, en

compliment del preceptuat a l’art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, es transcriu íntegrament a conti-
nuació el contingut de l’esmentat Reglament

Reglament General d’ ús de les Instal·lacions Esportives Municipals

PREÀMBUL
Al llarg dels darrers anys s’ha produït un increment tant de la demanda de

serveis com la d’infraestructures Deportives, degut a un creixement de la pobla-
ció del nostre municipi i a la quantitat de clubs esportius emergents.

Per aquest motiu i davant la demanda que hi ha per part de les entitats i
clubs esportius, pensam que el reglament d’ús actual no s’ajusta a la nova reali-
tat, i per això, hem dissenyat un nou reglament d’ús més estructurat i pensam
que molt més adaptat a les noves realitats. 

Títol preliminar
Consideracions generals 

Article 1.- Objecte 

a. Es objecte d’aquest reglament la regularització d’ús i funcionament de
les instal·lacions deportives de titularitat de L’Ajuntament de Santa Maria del
Camí, així com els drets i deures de les persones usuàries de les mateixes.

b. Aquest reglament serà d’ aplicació a la totalitat de les instal·lacions
esportives municipals en els termes establerts al mateix. 

Article 2.- Concepte 

1.- Es considera instal·lacions municipals esportives tots els edificis,
pavellons, dependències, recintes, camps, pistes i dotacions en què la titularitat
sigui de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, destinats específicament a la
pràctica 

esportiva, a la cultura física o a l’oci esportiu, incloguem-ne espais d’e-
quipament, complementàries o funcionalment necessàries per al desenvolupa-
ment de l’ activitat esportiva.

2.- Així com els béns immobles destinats a tal objecte i els adscrits de
forma permanent a alguna instal·lació esportiva municipal, tant de gestió direc-
ta, com indirecta en qualsevol de les fórmules previstes, tenguin encomanats la
Regidoria d’esports o altres entitats mitjançant concessió.

3.- A les diferents instal·lacions municipals s’hi podran practicar els
esports a què específicament estan destinats. Es permetrà la pràctica d’altres
esports, sempre que sigui viable tècnicament i amb autorització prèvia del
Batlle/sa- president i/o delegat d’esport de l’Ajuntament , que serà atorgada dis-
crecionalment . 

4.- Seran equiparables, a efectes d’aplicació del present reglament, els
espais que, encara que no tenguin caràcter propi d’ instal·lacions, circumstan-
cialment

s’ habilitin com escenaris d’activitats esportives i que sense ser de titula-
ritat municipal hagin estat cedides , per a la realització d’esdeveniments espor-
tius puntuals . 

Article 3.- Àmbit d’ aplicació
El present reglament serà d’ aplicació a totes les instal·lacions esportives

municipals actuals, i a totes les que poguéssin existir en un futur.

Article 4.- Qualificació jurídica dels béns i accés a les instal·lacions espor-
tives municipals.

1.- Les instal·lacions esportives, independentment de la forma de gestió,
són d’accés lliure per a totes i tots els ciutadans, de forma individual o col·lec-
tiva

sense cap altre limitació que les establertes per les lleis o en aquest regla-
ment. Per tant poden ser empleades per persones físiques o jurídiques

2.- No obstant, l’ accés a les instal·lacions esportives estarà condicionat
per l’aforament de cada instal·lació, les limitacions de capacitat que conjuntu-
ralment s’establesquin, i al pagament dels preus públics vigents, establerts per
les activitats o instal·lacions esportives .

Així mateix estarà condicionat per la normativa específica aplicable en
casos d’activitats i espectacles amb assistència de públic amb l’ordre de prefe-
rència previst a n’ aquest reglament .

Article 5 . Es consideren d’ús reglat totes les instal.lacions esportives sot-
meses.

Article 6. Concepte d’ús

1.- Les instal·lacions esportives municipals són per a la pràctica de l’acti-
vitat físic-esportiva escolar, esport d’esplai, i temps lliure de la ciutadania en
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