
naris, personal laboral i eventual.
L’expedient s’exposa al públic a la Secretaria de la Corporació perquè els

interessats legitimats segons el que disposa l’article 170.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i pels motius taxativament establerts, puguin presentar recla-
macions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a
partir del següent al de la data de publicació d’aquest anunci al BOIB.

b) Oficina de presentació: Registre General de l’ Ajuntament.
c) Òrgan davant el que es reclama: Ple de l’ Ajuntament.
En cas de què no es presentin reclamacions dins el termini esmentat, el

pressupost es considerarà definitivament aprovat, d’acord amb el que preveu
l’article 169 del RDL 2/2004 i en funció de l’acord del Ple, adoptat a la matei-
xa sessió.

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 28 de desembre de 2011.
El Batle- Acctal, José Fernández García

— o —

Ajuntament de Bunyola
Num. 26647

Finalitzat el període d’exposició pública i atès que no han estat presenta-
des reclamacions, s’eleva a definitiu l’acord de Junta Veïnal de data 18 de
novembre de 2011 sobre l’expedient núm. 01/2011 de modificació de crèdits, en
la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al Romanent líquid de tresore-
ria.

En compliment del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, en relació a l’article 177.2 del citat RDL, es publica a continuació la
modificació realitzada per capítols:

CAPÍTOLS DE DESPESES INCREMENT.
Cap. 1 Despeses de personal 14.566,54 euros.
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis 84.923,45 euros.
Cap. 3 Despeses financeres 11,84 euros.

CAPÍTOLS D’INGRESSOS NCREMENT.
Cap. 8 Actius financers 99.501,83 euros.
Contra el present acord, els interessats podran interposar recurs conten-

ciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a
partir del dia següent al de la publicació del present acord en el BOIB.

Palmanyola, 22 de desembre de 2011.
El Batle Pedani, Ramon Oliver Miró.

— o —

Num. 26670
Elevació automàtica a definitiu de l’acord provisional d’aprovació d’or-

denances fiscals.
Primer. Passat el termini d’exposició pública de l’acord adoptat pel Ple de

l’Ajuntament en sessió ordinària de data 10 de novembre de 2011 sobre l’apro-
vació provisional de les ordenances fiscals, que a continuació es relacionen, i no
havent-se presentat reclamacions, s’eleva a definitiu l’esmentat acord confor-
mement disposa l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementeri
municipal.

Article 6è. Quota Tributària.
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
Epígraf primer: Inhumacions (de cadàvers i despulles)
1.- Autoritzacions i Registre                                                36,06 Euros
2.- Inhumacions amb personal municipal:
a) En mausoleu, panteó o similar                                         54,09 Euros
b) En sepultures                                                                    54,09 Euros
c) En nínxols                                                                         24,04 Euros
d) Cendres i Urnes en general                                              24,04 Euros
Epígraf segon: Exhumacions. (de cadàvers i despulles)
1.- Autoritzacions i Registre                                                36,06 Euros
2.- Exhumacions amb personal municipal:
a) de sepultures, mausoleus, panteó o similar                      84,14 Euros

b) de nínxols amb trasllat                                                       64,14 Euros
c) de sepultures, mausoleus amb reinhumació                    120,20 Euros
d) de nínxol amb reinhumació                                               84,14 Euros
Epígraf tercer: Conservació, neteja i lloguer de nínxols municipals.
1.- Cànon anual per atendre la conservació i esment del Cementeri:
a) Per cada mausoleu, panteó o similar                           15,03 Euros/any
c) Per cada nínxol doble                                                    6,01 Euros/any
d) Per cada nínxol simple                                                  3,00 Euros/any
e) Lloguer de nínxols                                                      52,00 Euros/any
Epígraf quart: Col·locació de làpides, reixes, i adorns.
- Drets per llicències d’instal·lació d’elements decoratius    6,01 Euros
Epígraf cinquè: Neteja i trasllat de despulles.
a) Drets per permisos d’obertura de sepultures i nínxols per a la 
neteja i trasllat de despulles, per unitat d’enterrament          36,06 Euros
b) Neteges i trasllat de despulles per personal 
municipal i per unitat d’enterrament                                    36,06 Euros
- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la presta-

ció del servei de  recollida, dipòsit, custòdia i manteniment d’animals abando-
nats.

Article 5. Quota tributària.
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les

tarifes que es detallen a continuació:
Euros

- Recollida d’animals, per animal ………............................….90,00
- Dipòsit, custòdia i manteniment dels animals, per dia
Animals fins a 10 Kg……............................................................1,50
-Animals de 10 a 20Kg................................................................2,50
-Animals de més de 20Kg...........................................................3,00
- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram.
Article 1. Fonament i naturalesa.
Fent 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 les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al
19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei regu-
ladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegue-
ram, 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.

Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa que té per objecte verifi-

car si es donen les condicions necessàries per a autoritzar la connexió a la xarxa
de clavegueram municipal.

b) La prestació dels serveis d’evacuació de femtes, d’aigües negres i resi-
duals, a través de la xarxa de clavegueram municipal.

Article 3. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a

les quals es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que sol·licitin o
resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats municipals, referides a
l’article 2n.

2. Tindrà la consideració de substitut del contribuent, el propietari de les
vivendes o locals, el qual podrà transferir, si escau les quotes satisfetes sobre els
respectius beneficiaris del servei.

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

passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42
de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, 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
General Tributària.

Article 5. Quota tributària.
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorit-

zació de connexió a la xarxa de clavegueram s’exigeix per una sola vegada i
consisteix en la quantia fixa de 180 euros per habitatge o local.

2. La quota tributària de la prestació de serveis és la següent:
euros/any

1.- Per aparcaments amb subministrament d’aigua potable                  6,00
2.- Per habitatge                                                                                   16,00
3.- Per local de negocis                                                                        20,00
4.- Per locals industrials i grans magatzems                                        30,00
5.- Per bars, restaurants, perruqueries i similars                                100,00
6.- Per grans indústries                                                             2.500,00
Article 6. Exempcions i bonificacions.
No es concedirà cap exempció o bonificació.
Article 7. 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.
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S’entén iniciada aquella activitat:
a) En la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de la llicència de con-

nexió, si el subjecte passiu la formula expressament.
b) Des que tengui lloc l’efectiva connexió a la xarxa de clavegueram

municipal. La meritació per aquesta modalitat de la taxa es produeix amb inde-
pendència que s’hagi obtingut o no la llicència de connexió i sense perjudici de
la iniciació de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per la seva auto-
rització.

2. Els serveis d’evacuació de femtes, aigües negres i residuals, i de la seva
depuració tenen caràcter obligatori per a tots els habitatges del municipi que
tenguin façana a carrers, places o vies públiques en què hi hagi clavegueram,
sempre que la distància entre la xarxa i la finca no excedeixi de cent metres, i es
merita la taxa encara que els interessats no procedeixin a efectuar la connexió a
la xarxa.

Article 8. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius substituts del contribuent han de formular les

declaracions d’alta i baixa en el cens de subjectes passius de la taxa, en el ter-
mini que hi hagi entre la data en què es produeix la variació en la titularitat de
la finca i el darrer dia del mes natural següent. Aquestes darreres declaracions
produiran efecte a partir de la primera liquidació que es practicarà una vegada
acabat el termini de presentació de les esmentades declaracions d’alta i baixa.
La inclusió inicial en el cens es farà d’ofici una vegada concedida la llicència de
connexió a la xarxa.

2. Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran i recaptaran pels
al·ludits períodes i en els mateixos terminis que els rebuts de subministrament i
consum d’aigua.

3. En el supòsit de llicència de connexió, el contribuent ha de formular
l’oportuna sol·licitud i, una vegada concedida, l’Ajuntament practicarà la liqui-
dació corresponent, que serà notificada per a ingrés directe en la forma i termi-
nis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

Article 9. Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de

les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà a allò que
disposen els articles 178 i següents de la Llei General Tributària. 

DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor i s’aplicarà a partir del dia

següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i estarà en
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la presta-
ció del servei de distribució d’aigua.

Article 5. Quota tributària.
La quota tributària resultarà de l’aplicació de la següent tarifa:
-  Drets de connexió:
La llicència de connexió per vivenda, finca o local, queda establerta en

140,40 euros. (amb independència que sigui o no de nova instal·lació). La lli-
cència de connexió a l’extraradi queda establerta en 70,20 euros.

- Quota de manteniment del comptador: 0,75 euros/mes.
- Quota de canvi de titularitat del comptador: 20 euros.
- Quota per substitució del comptador: 30 euros.
- Quota de verificació del comptador: 15 euros.
- Quota fixe:
Quota de servei: 1,00 euros/mes per comptador.
- Quota variable:
Tram primer, fins a 12 m3                           0,068795 eur/m3
Tram segon, de 12 a 58 m3                          0,098278 eur/m3
Tram tercer, de 58 a 88 m3                          0,140396 eur/m3
Tram quart, de 88 a148 m3                          0,210595 eur/m3
Tram cinquè, més de 148 m3                       0,315891 eur/m3
- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de

terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs,
barreres, puntals, bastiments i altres instal·lacions anàlogues.

Article 5è. Quantia.
1.La Quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa

segons la superfície ocupada pels aprofitaments, expressada en metres quadrats.
2. Les tarifes de la taxa són les següents:

-Amb mercaderies: 
- Al Mercat setmanal ml 1,00 euros/dia
- A festes i similars ml 3,00 euros/dia
- A fires ml 8,00 euros/dia
-Amb materials de construcció m2 0,85 euros/dia
-Amb enderrocs m2 0,85 euros/dia
-Amb barreres ml 0,60 euros/dia
-Amb puntals unitat 0,35 euros/dia
-Amb bastiments m2 0,85 euros/dia
-Amb contenidors m2 0,85 euros/dia
-Amb altres instal·lacions m2 0,85 euros/dia

-Per altres motius ml 20,00 euros/dia
-Tancament de carrer o via pública 20,00 euros/hora

- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la  taxa per ocupació de
terrenys d’ús públic local amb taules, cadires i altres elements anàlegs amb fina-
litat lucrativa.

Article 5è. Quantia.
Les tarifes de la taxa són les següents:
Taules i cadires, euros m2 dia                                                                       0,10
Barres de bar, euros ml dia                                                                          25,00
Article 6è. Normes de gestió.
1.- Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquiden per cada

aprofitament sol·licitat o realitzat. Es referiran a una anualitat, entenent l’any
com a natural, essent irreduïbles els aprofitaments, llevat del supòsit de nous
aprofitaments en què la tarifa es prorratejarà per trimestres naturals.

2. 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 al qual es refereix l’article següent i for-
mular una declaració on consti la superfície de l’aprofitament o les unitats de
mòdul i els elements que s’instal·laran. A més, hi ha d’adjuntar un plànol deta-
llat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins el municipi.

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

4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran
sol·licitar a aquest municipi la devolució de l’import ingressat

5. No es podrà fer ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat el
dipòsit previ al qual es refereix  l’article 7.2.a) següent i fins que els interessats
no hagin obtingut la llicència corresponent. L’incompliment d’aquest precepte
podrà originar la no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la
taxa i de les sancions i recàrrecs que s’escaiguin.

6. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, se l’entén prorrogada mentre
l’interessat no presenti la declaració de baixa.

7. La presentació de la baixa té efectes a partir del dia de la seva presen-
tació o a partir del primer dia del any natural  següent, 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.

8. Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran cedir-se o sub-
arrendar-se a tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació
de la llicència.

Article 7è. Obligació al pagament.
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 del període natural de temps on fos exigible la taxa,
d’acord amb l’article 6.1 anterior.

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

te a la dipositaria municipal o allà on establís l’Ajuntament, però sempre abans
de retirar la llicència corresponent i començar l’aprofitament. Aquest ingrés tin-
drà caràcter de dipòsit i s’elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència
corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d’aprofitament que ja estan autoritzades
i prorrogades, quan ja estiguin incloses en els padrons o matrícules d’aquesta
taxa, per anys naturals en les oficines de recaptació municipal i en el període
establert  a la lletra b) del punt 1 del present article.

3. L’incompliment de l’obligació de pagament de la taxa no originarà la
baixa de la mateixa mentre el subjecte passiu no presenti sol·licitud de  baixa,
d’acord amb l’article 6.7 de la present ordenança, essent exigible la mateixa
conforme al Reglament General de Recaptació

- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial de béns públics municipals.

Article 2.- Fet Imposable.
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança

la utilització privativa o l’aprofitament especial dels béns públics municipals en
les següents categories:

Mobiliari:
Cadires
Taules
Immobles:
Locals en general
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Teatre municipal
Camp d’aprenentatge
Article 3.- Subjectes Passius.
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a les

quals es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilit-
zin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, en el
supòsits prevists a l’article 2n.

Article 4.- Tarifes
Les quotes que s’han de satisfer són les que s’indiquen a continuació en

el quadre de tarifes d’aquesta Ordenança:
A) Lloguer del mobiliari:
- Cadires                          0,20 €/unitat/dia
- Taules0                            50 €/unitat/dia
En aquest apartat, s’haurà de constituir una fiança de 30€, en concepte de

possibles desperfectes en el mobiliari.
-Per cada cadira espatllada o perduda, 10 euros, i per cada  taula espatlla-

da o perduda, 30 euros.
- Per cada dia d’excés del prestatge de l’element de que es tracti, 0,40

€/dia.
- Per transport del mobiliari dins el casc urbà de Bunyola, 40 euros, i fora

del casc urbà, 70 euros.
- Durant les festes, fires locals o altres activitats municipals no es deixa-

ran taules ni cadires donada la seva necessitat per a activitats municipals que
s’hi duen a terme.

B) Lloguer d’immobles:

- Locals en general 9,00 €/dia (pels ciutadans 
empadronats a Bunyola, amb una 
antiguitat mínima d’un any)
60,00 €/dia (per la resta de ciutadans)

- Teatre municipal 60,00 €/dia
- Camp 
d’aprenentatge 75,00 €/dia

En cas de lloguer del teatre municipal, l’entitat sol·licitant haurà de dipo-
sitar un aval de 200 euros per a cobrir els possibles danys a les instal·lacions,
que serà retornat a l’entitat una vegada acreditada la manca de danys. Tot allò,
sense perjudici de la responsabilitat personal per danys majors que puguin pro-
vocar-se.

Article 5.- Normes de gestió.
1. Els interessats en gaudir de la utilització dels béns públics municipals

esmentats en aquesta Ordenança hauran de presentar a les oficines municipals
la corresponent sol·licitud on s’expressi el bé públic del qual demanen la utilit-
zació i hauran d’adjuntar fotocopia del DNI en vigor.

2. En el cas de lloguer de mobiliari, aquest haurà de ser retirat i entregat
per les pròpies persones o entitats interessades en l’horari d’atenció al públic de
l’Ajuntament, excepte en el cas en que sol·liciti el transport del mobiliari esta-
blert a aquesta ordenança.

3. Els subjectes passius seran responsables del bon ús dels béns públics
municipals, i en els supòsits de pèrdua, destrucció o deteriorament d’aquests
béns públics estaran obligats al reintegrament del cost total de les respectives
despeses de reconstrucció, reparació o restitució, les quals quedaran documen-
tades a l’expedient  que, i al efecte, s’instruirà, quedant obligat al subjecte pas-
siu al dipòsit previ del import de la valoració provisional que recaigui.

Article 6.- Obligació al pagament.
1. L’obligació de pagament d’aquesta taxa neix:
a) Quan es tracta de sol·licituds de mobiliari o d’immobles, en el moment

de sol·licitar el préstec corresponent.
b) Quan es tracta d’elements entregats defectuosos, perduts o amb retràs,

des del moment en que sigui constatada la causa amb l’entrega dels elements o
quan es doni el retràs.

2. El pagament de la taxa es realitza per ingrés directe a la recaptació
municipal, abans de retirar els elements corresponents o, en el cas de ser entre-
gats amb retràs o defectuosos o perduts, quan sigui constatada la causa.

- Aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació
del servei de celebració de matrimoni civil.

Article 1. Fonament i naturalesa.
Fent 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 les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al
19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei regu-
ladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la pres-
tació del servei de celebració de matrimoni civil, que es regirà per aquesta orde-
nança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’es-
mentat RDL 2/2004.

Article 2. Fet imposable.
El fet imposable que origina la taxa és:
a) La prestació del servei de celebració de matrimoni civil a la sala de ses-

sions
de la Casa de la Vila de Bunyola.
b) El desplaçament del Batle o Regidor celebrant al lloc de celebració del

servei.
Article 3. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament les persones que sol·licitin el servei o es bene-

ficien d’ell.
Article 4. Quota tributària.
Les taxes a aplicar són:
a) Per a la prestació del servei a la sala de sessions de l’Ajuntament, és de

cent euros (100,00 euros).
b) Per al desplaçament del Batle o Regidor celebrant el matrimoni a qual-

sevol indret del municipi de Bunyola, és de tres-cents euros (300,00 euros).
Article 5. Exempcions i bonificacions.
Es concedirà una bonificació del 50% d’aquesta taxa si algun dels subjec-

tes passius és resident al municipi de Bunyola amb una antiguitat mínima d’un
any.

Article 6. Obligació de pagament.
L’obligació de pagament neix des de què s’inicia la prestació del servei.

No obstant, en el moment de la sol·licitud s’ingressarà, en concepte de dipòsit
previ, l’import de la taxa.

Si per causa no imputable a l’obligat al pagament l’activitat no es prestés,
es procedirà a la devolució de la taxa abonada. Si amb posterioritat al pagament
de la taxa, l’acte de celebració de matrimoni no s’arribés a celebrar, per causa
imputable a l’obligat al pagament, no es retornarà la quantia de la taxa pagada,
i en el cas de retard de més d’una hora d’inici de la celebració del matrimoni
civil, respecte de l’hora prevista, per causa imputable a l’obligat al pagament,
s’haurà de tornar a abonar la taxa.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor i s’aplicarà a partir del dia

següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i estarà en
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Segon. El text íntegre de les Ordenances fiscals es publicarà al BOIB,
conformement l’establert a l’article 17.4 del RDL 2/2004.

Tercer. Contra el present acord definitiu d’aprovació de l’Ordenança
Fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de
la publicació del present acord en el BOIB.

Bunyola, 27 de desembre de 2011.
El Batle, Jaume Isern Lladó.

— o —

Ajuntament de Calvià
Num. 26739

El Batle de l’Ajuntament de Calvià fa saber que en sessió plenària cele-
brada el 22 de desembre de 2011 s’ha aprovat inicialment el Pressupost
Municipal corresponent a l’exercici 2012, pels següents imports: 

Pressupost Ajuntament 77.056.000,00 Euros
Pressupost I.M.E.B. 5.647.082,46 Euros 
Pressupost Empresa Municipal de Serveis Calvia 2000, S.A. 30.430.457,57 Euros
Pressupost De L’empresa Municipal Llar de Calvia, S.A. 2.453.415,00 Euros
Pressupost Consolidat 99.528.290,51 Euros

D’acord amb l’establert en els articles 169.1 i 170 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, es fa públic durant un termini de 15 dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.

En el supòsit de no presentar-se cap reclamació, el pressupost es conside-
rarà definitivament aprovat.

Així mateix, d’acord amb el que disposen els articles 126 i 127 del RDL
781/1986, es transcriu a continuació, la plantilla resumida de personal funcio-
nari i laboral aprovada per l’Ajuntament en Ple. 

Calvià, 23 de desembre de 2011
El Batle, Manuel Onieva Santacreu

A) Funcionaris de Carrera

Denominació Plaça Ocup Vac
Habilitació Nacional

Secretari/A A1 0 1
Interventor/A A1 0 1
Tresorer/A A1 0 1
Total 0 3
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