ILLES BALEARS

Assumpte: Modificació Ordenances Fiscals per a l’adequació a la normativa actual i
actualització de les quotes tributaries
PROPOSTA D’ACORD
Vista la provisió de Batlia de dia 31 d’octubre de 2018 que acorda que es dugui a terme la consulta pública
a la qual es refereix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, per tal de procedir a la modificació de les següents ordenances en el sentit
abans indicat:
-

Ordenança reguladora de la taxa per llicències d’autotaxis i demés vehicles de lloguer (Bocaib núm.
167 ext. de 31-12-1998 i modificació BOIB núm. 37 de 24/03/2018)

-

Ordenança reguladora del servei de cementeri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis
funeraris de caràcter local (Bocaib núm. 167 ext. de 31-12-1998)

-

Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques exigides pel art. 178 de la
llei del sòl (Bocaib núm. 167 ext. de 31-12-1998)

-

Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de llicències sobre obertura d’establiments (Bocaib
núm. 167 ext. de 31-12-1998)

-

Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei del matrimoni civil (BOIB núm. 107
de 19-07-2005)

Vist el certificat d’al·legacions presentades durant l’evacuació d’aquest tràmit, així com la provisió de batlia
de dia 19 de novembre de 2018, sol·licitant al Secretari d’aquest Ajuntament l’emissió d’un informe sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir; informe que ha estat emès en data 20 de novembre de 2018.
Vista la provisió de batlia de dia 20 de novembre de 2018, sol·licitant que s’iniciï expedient per a la
modificació de les ordenances esmentades i que sigui emès informe tècnico-econòmic d’acord amb les
regles fixades a l’article 24 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, informes emesos en data 7 de gener de 2019.
Vista la provisió de batlia de dia 8 de gener de 2018 disposant que els Serveis Municipals de Secretaria i
Intervenció redactin la modificació de les ordenances esmentades anteriorment, tenint en compte l’indicat a
la provisió de batlia de dia 19 de novembre de 2018.

Vists els projectes de modificació de les Ordenances fiscals esmentades, d’acord amb la tramitació
establerta al Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents ACORDS
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PRIMER. Aprovar provisionalment el projecte de modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per
llicències d’auto taxi i demés vehicles de lloguer (Bocaib núm. 167 ext. de 31-12-1998 i modificació Boib
núm. 37 de 24/03/2018) segons annex 1, adjunt a la present proposta.
SEGON. Aprovar provisionalment el projecte de modificació de l’Ordenança reguladora del servei
cementeri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local (Bocaib núm. 167
ext. de 31-12-1998) segons annex 2, adjunt a la present proposta.
TERCER. Aprovar provisionalment el projecte de modificació de l’ Ordenança reguladora de la taxa per
atorgament de llicències urbanístiques exigides pel art. 178 de la llei del sòl (Bocaib núm. 167 ext. de 3112-1998) segons annex 3, adjunt a la present proposta.
QUART. Aprovar provisionalment el projecte de modificació de l’Ordenança reguladora la taxa per
atorgament de llicències sobre obertura d’establiments (Bocaib núm. 167 ext. de 31-12-1998) segons
annex 4, adjunt a la present proposta.
CINQUÈ. Aprovar provisionalment el projecte de modificació de Ordenança reguladora del preu públic per
a la prestació del servei del matrimoni civil (BOIB núm. 107 de 19-07-2005) segons annex 5, adjunt a la
present proposta.
SISÈ. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament, a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant
un termini de trenta dies hàbils i publicar l’anunci en un dels diaris de major difusió. Durant aquest termini
els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
SETÈ. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
VUITÈ. Facultar al Sr. Batle-President per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.
No obstant, l’Ajuntament Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.
Santa Margalida, 9 de gener de 2019
El Batle,
Joan Monjo Estelrich
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Resum de firmes
Títol: Proposta PLE modificació ordenances (NOR...
Descripció: Proposta PLE modificació ordenances (NORMATIVA - IPC)

Signant 1

