ILLES BALEARS

Assumpte: Modificació Pla Anual Normatiu per a l’any 2018
PROVISIÓ DE BATLIA
Atès l’establert a l’article 132 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, segons el qual les Administracions Públiques, anualment, faran públic un
Pla Normatiu que contindrà les iniciatives legals o reglamentàries que seran elevades per a la seva
aprovació a l’any següent.
Atès el Pla Anual Normatiu per a l’any 2018 aprovat a la sessió plenària de dia 5 d’abril de 2018 amb els
vots a favor de Convergència (4), Partit Popular (4) i Can Picafort Unit (3) i l’abstenció de SUMA (5).
Atès que des de llavors s’ha plantejat o han sorgit noves iniciatives reglamentàries que si es volen dur a
terme s’han d’incloure en aquest pla. Entre d’altres, les sotmeses a la consideració de la Junta de
Portaveus celebrada el passat dia 15 de juny de 2018, la derivada de l’acord plenari de creació d’un cens
caní per perfil genètic adoptat per unanimitat a la mateixa sessió de dia 5 d’abril i la relativa a la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora del mobiliari urbà.
Per tot l’anterior, en ús de les facultats legalment conferides PROPÒS a l’Ajuntament Ple, l’adopció del
present ACORD
PRIMER.- Modificar el Pla Anual Normatiu per a l’any 2018 de l’Ajuntament de Santa Margalida aprovat a
la sessió plenària de dia 5 d’abril de 2018 que conté la previsió de les iniciatives reglamentàries que s’han
d’elevar per a la seva aprovació l’any en curs i que s’adjunta com ANNEX I, afegint les següents
ordenances:
-

Ordenança reguladora de la taxa per anuncis ocupant terrenys de domini públic local o visibles des
de carreteres, camins veïnals, i altres vies públiques locals (31-12-1998).

-

Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques exigides pel art.178 de la
llei del sòl (31-12-1998)

-

Ordenança reguladora de la taxa per llicències d'autotaxis i altres vehicles de lloguer (31-12-1998
i 24-03-2018)

-

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives
municipals (14-02-2002)

-

Ordenança reguladora del servei de cementeri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis
funeraris de caràcter local (31-12-1998)
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-

Ordenança reguladora de la taxa per a l’ocupació dels terrenys d’ús públic local amb taules, cadires,
tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa (23-12-2003 i 26-12-2015)

-

Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’utilització d’elements de
mobiliari urbà (30/01/2014).

-

Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per analitzar l’ADN dels excrements localitzats a la via
pública i dels cans abandonats.

SEGON. Ordenar la publicació d’aquesta modificació del Pla Anual Normatiu esmentat en el Portal de la
Transparència de l'Ajuntament de Santa Margalida (www.ajsantamargalida.net)
No obstante, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.
Santa Margalida, a 11 de juliol de 2018.
El Batle,
Joan Monjo Estelrich.
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