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Assumpte: Modificació Pla Anual Normatiu per a l’any 2018 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

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), 

posteriorment modificat a la sessió plenària de dia 26 de juliol amb els vots a favor de C (4), PP (4) i CPU 

(3) i l’abstenció de SUMA (4). 

 

Atès que des de llavors s’ha plantejat una nova iniciativa reglamentària que si es vol dur a terme s’ha 

d’incloure en aquest pla. Concretament s’ha plantejat la necessitat de modificar l’Ordenança Fiscal 

reguladora del preu públic de l’Escola de Música de Santa Margalida. De fet, ja s’està substanciat la 

consulta prèvia a que fa referència l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

 

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 i modificat a la sessió de dia 26 de juliol del mateix any 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 la següent ordenança:  

 

- Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei de l’Escola de Música 

(BOIB Núm. 139 de 15/12/2011 i BOIB Núm. 192 de 24/12/2011) 

 

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)  
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No obstante, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.  

 

Santa Margalida, a 9 d’octubre de 2018.  

 

 

El Batle, 

 

 

Joan Monjo Estelrich. 
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