Acta de la sessió del Ple
Identificació de la sessió
Núm.: 17/2015
Caràcter: ordinari
Data: 15 d'octubre de 2015
Horari: de 19.10 h a 20.40 h
Lloc: sala de plens de l'Ajuntament
Assistents
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Joan Rotger Seguí, batle
Cristòfol Barceló Mestre, regidor Grup PP
Rafel Gelabert Tortella, regidor Grup PP
Antoni Ripoll Rotger, regidor Grup PP
Joan Sastre Coll, regidor Grup Pi-Plataforma Independents
Esperança Montiel López, regidora Grup Pi-Plataforma Independents
Francisca Romillo Socias, regidora Grup Pi-Plataforma Independents
Antoni Daniel Frontera Borrueco, regidor Grup Arrelam
Antònia Rotger Moyà, regidora Grup Arrelam
Joana Maria Coll Vidal, regidora Grup Esquerres pel Poble

— Maria Magdalena Vicens Pons, secretària interventora
Absents
— Pedro Seguí Caimari, regidor Grup Pi-Plataforma Independents
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple de data 10 de setembre de 2015
2. Primer. Modificar les següents ordenances fiscals:
-ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
-ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D’ESTABLIMENTS,
INSTAL·LACIONS I PUBLICITAT DINÀMICA
-TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
-ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

-ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES
-ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA
MOTIVATS PER LA UTILITZACIÓ DEL RECINTE I EXTERIORS DE LA CASA CONSISTORIAL PER LA
CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS I CONSTITUCIÓ DE PARELLES DE FET, AIXÍ COM DE L’US
DE DIFERENTS ESPAIS MUNICIPALS
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS PRESTATS PER LA RETIRADA DE
VEHICLES, ALTRES OBJECTES I ANIMALS, I PER ESTADA EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DELS
MATEIXOS, RETIRATS PER QUALSEVOL MITJÀ, DE LA VIA PÚBLICA, O IMMOBILITZACIÓ
D'AQUESTS
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS
DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A ESTACIONAMENT
-ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
L’ESCOLETA MUNICIPAL
-ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DELS REFUGIS DE PROPIETAT MUNICIPAL
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LLOGUER D'ELEMENTS DE TITULARITAT
MUNICIPAL
Segon. Exposar al públic els acords precedents, a la pàgina web de la corporació i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament, durant 30 dies comptats a partir del següent de la publicació del
corresponent anunci al BOIB. En l’esmentat termini els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut l’esmentat termini sense haver-se
formulat cap reclamació, els acords quedaran aprovats definitivament
Tercer. En el cas de no haver-se produït reclamacions durant el termini d’exposició pública, publicar
en el BOIB els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles i disposicions afectats per les
modificacions de les ordenances fiscals, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de l’any
2016, i es trobaran en vigor fins que no s’acordi la seva modificació o derogació.
3. Donar compte del termini mig de pagament de factures del tercer trimestre de 2015, d'acord
amb la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic
i la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
4. Donar compte de les previsions contemplades pel Reial Decret 10/2015, de 11 de setembre, de
mesures per als Empleats Públics, Crèdits Extraordinaris i altres accions d'estímul a l'economia

Control dels òrgans de govern:
5. Remissió de Decrets de batlia
6. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple de data 10 de setembre de 2015
El batle inicia la sessió i demana als assistents si estan d'acord amb l'esborrany de l'acta de data
10 de setembre de 2015.
El portaveu del Grup Pi-Plataforma Independents, Joan Sastre, disculpa l'absència del regidor del
seu Grup Pedro Seguí.
La regidora del Grup Esquerres pel Poble, Joana Maria Coll, manifesta que a l'apartat de Precs i
preguntes va intervenir més del que recull l'esborrany i que, per aquesta raó, s'abstendrà.
Seguidament el batle inicia la votació per a l'aprovació de l'acta i s'obtenen nou vots a favor:
quatre vots del Grup PP, tres vots dels regidors assistents del Grup Pi-Plataforma Independents,
dos vots dels regidors del Grup Arrelam; i una abstenció per part de la regidora component del
Grup Esquerres pel poble.
2. Primer. Modificar les següents ordenances fiscals:
-ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA
-ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA
D’ESTABLIMENTS, INSTAL·LACIONS I PUBLICITAT DINÀMICA
-TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
-ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
-ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS
PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,
PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES
-ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS
DE NETEJA MOTIVATS PER LA UTILITZACIÓ DEL RECINTE I EXTERIORS DE LA CASA

CONSISTORIAL PER LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS I CONSTITUCIÓ DE
PARELLES DE FET, AIXÍ COM DE L’US DE DIFERENTS ESPAIS MUNICIPALS
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS PRESTATS PER LA
RETIRADA DE VEHICLES, ALTRES OBJECTES I ANIMALS, I PER ESTADA EN EL DIPÒSIT
MUNICIPAL DELS MATEIXOS, RETIRATS PER QUALSEVOL MITJÀ, DE LA VIA PÚBLICA,
O IMMOBILITZACIÓ D'AQUESTS
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L’ENTRADA DE VEHICLES A
TRAVÉS DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A ESTACIONAMENT
-ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
DE L’ESCOLETA MUNICIPAL
-ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DELS REFUGIS DE PROPIETAT
MUNICIPAL
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LLOGUER D'ELEMENTS DE
TITULARITAT MUNICIPAL
Segon. Exposar al públic els acords precedents, a la pàgina web de la corporació i al
tauler d’edictes de l’Ajuntament, durant 30 dies comptats a partir del següent de la
publicació del corresponent anunci al BOIB. En l’esmentat termini els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut l’esmentat termini sense haver-se formulat cap reclamació, els acords
quedaran aprovats definitivament
Tercer. En el cas de no haver-se produït reclamacions durant el termini d’exposició
pública, publicar en el BOIB els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles
i disposicions afectats per les modificacions de les ordenances fiscals, les quals
entraran en vigor el dia 1 de gener de l’any 2016, i es trobaran en vigor fins que no
s’acordi la seva modificació o derogació.
El batle llegeix el segon punt de l'ordre del dia i dóna la paraula a la secretària interventora, la qual
inicia un resum de les ordenances fiscals que es proposen modificar per a l'exercici 2016, entre les
quals esmenta les següents:
-ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA. Explica que es proposa la modificació de l'Ordenança per raó d'introduir
dins el fet imposable la previsió de l'article 7.2 del Text refós de la Llei del Cadastre.
-ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. Manifesta que,
d'acord amb el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, només es poden preveure a
l'Ordenança les bonificacions obligatòries i potestatives que la Llei preveu i amb els percentatges
màxims de bonificacions estipulats a la mateixa. Per la qual cosa, es proposa el canvi del
percentatge del 80 al 75 a les bonificacions per adaptació a la Llei esmentada. A més, informa de
la proposta per part del Grup Pi-Plataforma Independents de preveure la bonificació prevista a la

Llei del 100% sobre els vehicles històrics d'antiguitat superior als vint-i-cinc anys.
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D’ESTABLIMENTS,
INSTAL·LACIONS I PUBLICITAT DINÀMICA. La secretària manifesta que la proposta del Grup
Arrelam consisteix en modificar l'apartat d'exempcions i bonificacions.
-TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. La secretària manifesta que la
proposta del Grup Arrelam consisteix en modificar l'article 8 quant als subjectes passius exempts.
-ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS. Esmenta que la
proposta de modificació també prové del Grup Arrelam quant a la determinació dels supòsits
exempts.
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. Manifesta que
la proposta de modificació també ha estat formulada per Grup Arrelam i que la qual consisteix en
introduir una bonificació del 95% a les llicències d'obres de rehabilitació dels BIC i elements
arquitectònics o de caire etnològic, així com la seva declaració prevista a l'article 9.
-ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. La secretària concreta que la proposta consisteix
en ampliar els elements que configuren el fet imposable de la taxa i que la modificació prové del
Grup Arrelam.
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES. Esmenta que també el Grup Arrelam proposa ampliar el fet
imposable afegint la col·locació de tests, cossiols o jardineres a la via pública per part de
restaurants, bars, cafès, cafeteries, comerços o veïns, així com les condicions de les quals aquesta
col·locació ha d'anar acompanyada.
-ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA
MOTIVATS PER LA UTILITZACIÓ DEL RECINTE I EXTERIORS DE LA CASA CONSISTORIAL PER LA
CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS I CONSTITUCIÓ DE PARELLES DE FET, AIXÍ COM DE L’US
DE DIFERENTS ESPAIS MUNICIPALS. El Grup Arrelam proposa la substitució de la menció de la
Junta de Govern per la del Ple a l'article 4 d) de l'Ordenança.
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS PRESTATS PER LA RETIRADA DE
VEHICLES, ALTRES OBJECTES I ANIMALS, I PER ESTADA EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DELS
MATEIXOS, RETIRATS PER QUALSEVOL MITJÀ, DE LA VIA PÚBLICA, O IMMOBILITZACIÓ
D'AQUESTS. La secretària informa que es proposa suprimir la lletra b) de l'apartat A de l'Annex de
l'Ordenança per ser buit de contingut.
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS
DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A ESTACIONAMENT. Esmenta que,
d'acord amb la definició legal de taxa, es proposa regular el fet imposable de l'Ordenança com a
subjecte a taxa i no a un preu públic.
-ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. Manifesta que la proposta
d'Arrelam consisteix en concretar els subjectes passius que poden afavorir-se de bonificacions i
exempcions, així com les circumstàncies que ho permeten.

-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
L’ESCOLETA MUNICIPAL. Manifesta que la proposta d'Arrelam també consisteix en concretar els
subjectes passius que poden afavorir-se de bonificacions i exempcions, així com les circumstàncies
que ho permeten.
-ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DELS REFUGIS DE PROPIETAT MUNICIPAL. La
secretària diu que la proposta consisteix en modificar la redacció de les obligacions dels usuaris.
-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LLOGUER D'ELEMENTS DE TITULARITAT
MUNICIPAL. Manifesta que la proposta d'Arrelam consisteix en determinar exempts els subjectes
passius que sol·licitin el lloguer de taules i cadires durant els sopars a la fresca de les Festes
patronals i populars.
Tot seguit, la secretària informa que el dictamen de la Comissió informativa va ser favorable quant
a l'aprovació de totes les modificacions esmentades.
El batle dóna la paraula a la regidora Joana Maria Coll, la qual diu recolza la bonificació del 100%
sobre els vehicles històrics que es proposa però sempre hi quan hi hagi un control del caràcter
històric del vehicle, per tant, que estigui ben cuidat i que estiguin catalogats o pertanyin a
qualcuna associació.
El batle informa que s'ha fet un estudi dels vehicles que consten al padró i que, estarien exempts,
trenta-set vehicles. Seguidament dóna la paraula al regidor, Joan Sastre, el qual manifesta que qui
té un vehicle de tants d'anys se suposa que el té ben cuidat i que la bonificació es proposa sense
entrar en consideracions de requisits d'ITV.
La totalitat dels regidors coincideixen i manifesten que les modificacions proposades són molt
aclaridores en la seva redacció, sobre tot pel que fa als supòsits d'exempcions i bonificacions.
El batle inicia la votació i s'obtenen deu vots a favor (quatre del Grup PP, tres del Grup PiPlataforma Independents, dos del Grup Arrelam i un per part de la regidora del Grup Esquerres pel
Poble) per tant, unanimitat en l'aprovació de:
Primer. Modificar les ordenances fiscals esmentades en el conceptes concretats.
Segon. Exposar al públic els acords precedents, a la pàgina web de la corporació i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament, durant 30 dies comptats a partir del següent de la publicació del
corresponent anunci al BOIB. En l’esmentat termini els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut l’esmentat termini sense haver-se
formulat cap reclamació, els acords quedaran aprovats definitivament
Tercer. En el cas de no haver-se produït reclamacions durant el termini d’exposició pública, publicar
en el BOIB els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles i disposicions afectats per les
modificacions de les ordenances fiscals, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de l’any
2016, i es trobaran en vigor fins que no s’acordi la seva modificació o derogació.
3. Donar compte del termini mig de pagament de factures del tercer trimestre de 2015,
d'acord amb la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial en el sector públic i la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera

El batle dóna la paraula a la secretària interventora, la qual informa que en relació amb les
obligacions trimestrals de remissió d'informació al Ministeri, en data 7 d'octubre es va remetre la
informació pertinent i els resultats obtinguts, quant al termini mig de pagament global a proveïdors
trimestral és de 3,51 dies.
Els regidors es donen per assabentats.
4. Donar compte de les previsions contemplades pel Reial Decret 10/2015, de 11 de
setembre, de mesures per als Empleats Públics, Crèdits Extraordinaris i altres accions
d'estímul a l'economia
El batle llegeix les novetats que presenta el Reial Decret Llei 10/2015, concretament, les mesures
en matèria d'ocupació pública, quant a la recuperació de part de la paga extraordinària i addicional
dels empleats públics corresponent a l'any 2012, quant a la modificació de l'Estatut bàsic de
l'empleat públic en matèria d'assumptes particulars i vacances, i de la Llei de bases del règim local
pel que fa a les funcions de tresoreria. A més, dóna compte de la modificació del text refós de la
Llei de contractes en matèria de solvència a acreditar per part dels empresaris licitadors.
Els regidors es donen per assabentats.
Control dels òrgans de govern:
5. Remissió de Decrets de batlia
Els regidors es donen per assabentats dels Decrets adjuntats a la convocatòria.
6. Precs i preguntes
El batle informa de l'entrevista que ha tingut lloc a dia d'avui amb el conseller d'Educació sobre la
nova escola de Caimari.
La regidora Joana Maria Coll intervé i diu que a falta de pressupost per part de la Conselleria,
l'Ajuntament podria avançar el finançament donada l'existència de fons a la tresoreria i proposa
que el municipi fos capdavanter enfront d'aquest tipus d'inversió amb l'objectiu d'aconseguir un
recinte educatiu global.
El batle inicia el torn de precs i preguntes.
El portaveu Joan Sastre demana millores bàsiques a l'Escola de Selva per a alumnes amb
dificultats de mobilitat, com és una rampa d'accés i banys adaptats.
El batle respon que la brigada municipal, per la complexitat de les obres, no les pot executar i que
s'han adoptat mesures provisionals. A més, informa que s'han sol·licitat pressuposts per a vidrieres
i poder habilitar un recinte destinat a biblioteca.
Seguidament, el portaveu del Grup Pi-Plataforma Independents, demana l'expedient sobre diverses
despeses en matèria de turisme i fa menció a una sèrie de factures pagades a un concret
proveïdor i els imports respectius.

El batle respon que totes aquestes despeses s'inclouen dins un expedient de contracte menor
subvencionat per Mallorca Rural i que les despeses esmentades van lligades a actuacions
d'informació turística com poden ser l'establiment dels Qrs dels llocs d'interès turístic del municipi i
a la pantalla tàctil de Ca Ses Blaies.
El regidor demana veure l'expedient i la secretària respon que l'expedient administratiu està a
l'abast de qualsevol regidor durant tot l'horari de treball.
El mateix portaveu demana sobre la presència d'una treballadora de l'Ajuntament dins el servei
d'escoleta. El batle dóna la paraula a la secretària, la qual informa que va ser assabentada de les
circumstàncies excepcionals per part de la directora de l'escoleta i que, davant la urgent necessitat
de continuar amb el servei normal en plena primera setmana d'adaptació dels infant, es va adoptar
una decisió de forma urgent per a cobrir hores puntuals.
Seguidament, el portaveu demana al batle si coneix l'estat dels contractes del personal de la
concessió de Ses Comes i el batle respon que per escrit, se va sol·licitar al concessionari aquesta
qüestió.
El mateix regidor demana al batle que les instàncies dels ciutadans siguin contestades en el
terminis adients i per què en el mes de setembre no es va informar als ciutadans del municipi de
les activitats ofertes durant aquest curs.
El batle respon que està preparat el fulletó informatiu i que sí s'ha informat de les activitats
culturals.
El portaveu del Grup Arrelam, Antoni Frontera, demana al batle sobre l'estat de les gestions del
camí vell d'Inca i el batle explica les mesures adoptades fent esment a que s'està preparant el
Decret necessari d'obertura del camí, que s'està fent feina amb l'assessor jurídic de l'Ajuntament i
estudiant les mesures per a la neteja.
El portaveu del Grup Arrelam demana que s'informi i es doni difusió de la propera comissió de
festes i que es remeti còpia als distints portaveus dels oficis que l'Ajuntament envia a altres
Administracions i entitats supramunicipals.
El batle contesta afirmativament als dos precs.
Per últim, el portaveu demana a batlia quines gestions s'han duit a terme per evitar l'accés dels
vehicles al recinte del Parc recreatiu i el batle contesta que va tenir lloc una reunió amb el
concessionari per tractar aquesta qüestió.
El batle, finalment, comunica i convida als regidors a la visita que tindrà lloc el dia 27 d'octubre del
president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat.
Acords
1. L'acta de la sessió ordinària de 10 de setembre de 2015 queda aprovada per unanimitat.
2. El Ple reunit, per deu vots a favor, per tant unanimitat, acorda:
Primer. Modificar les següents ordenances fiscals:
1.- "Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 03, ORDENANÇA FISCAL
DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA".
2.- "Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 04, ORDENANÇA FISCAL
DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA”.

3.- "Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 06, ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS, INSTAL·LACIONS I
PUBLICITAT DINAMICA".
4.- "Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 07, ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA PER A L'EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS" .
5.- "Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 08, ORDENANÇA
REGULADORA DE LES TAXES PEL SERVEI DE RECOGIDA DE FEMS".
6.- "Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 09, ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA DE LLICENCIES URBANISTIQUES”.
7.- “Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 10, ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LA OCUPACIO DE TERRENYS D'US PUBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA”.
8.- "Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 11, ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIO DE TERRENYS D'US PUBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS

DE

CONSTRUCCIO,

RUNES,

TANQUES,

PUNTALS,

BASTIDES

I

ALTRES

INSTAL·LACIONS ANALOGUES, AIXI COM EL RODATGE DE PEL·LICULES, VIDEOS, GRAVACIONS
TELEVISIVES I SESSIONS FOTOGRAFIQUES".
9.- "Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 14, ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIO DE SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA MOTIVATS
PER LA UTILITZACIO DEL RECINTE I EXTERIORS DE LA CASA CONSISTORIAL PER A LA
CELEBRACIO DE MATRIMONIS CIVILS I CONSTITUCIO DE PARELLES DE FET , AIXI COM DE L'US
DE DIFERENTS ESPAIS MUNICIPALS".
10.- “Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 15, ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS PRESTATS PER A LA RETIRADA DE VEHICLES,
ALTRES OBJECTES I ANIMALS, I PER LA ESTANCIA EN EL DIPOSIT MUNICIPAL DELS MATEIXOS,
RETIRATS PER QUALSEVOL MEDI DE LA VIA PUBLICA O IMMOBILITZACIO D'AQUESTS.
11.- “Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 16, ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORAVIES I
LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A ESTACIONAR.
12.- “Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 17, ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DEL PREU PUBLIC DE L'ESCOLA DE MUSICA.
13.- “Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 18, ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER A LA PRESTACIO DEL SERVEI DE L'ESCOLETA
MUNICIPAL.
14.- “Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 20, ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'US DELS REFUGIS DE PROPIETAT MUNICIPAL.
15.- “Aprovar, provisionalment, la modificació de l'Ordenança fiscal número 28, ORDENANÇA

FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EL LLOGUER D'ELEMENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL.
Segon. Exposar al públic els acords precedents, a la pàgina web de la corporació i al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, durant 30 dies comptats a partir del següent de la publicació del
corresponent anunci al BOIB. Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut l'esmentat termini sense haver-se
presentat cap reclamació, els acords quedaran aprovats definitivament.
Tercer. En el cas de no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició pública,
publicar al BOIB els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles i disposicions afectats
per les modificacions de les ordenances fiscals, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de
l'any 2016, i estaran en vigor fins que no s'acordi la seva modificació o derogació.

El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau

El batle

