PROPOSTA D’ACORD PER MODIFICAR L’ORDENANÇA NÚM. 23,
REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS CULTURALS, TURÍSTICS I DE
PUBLICITAT
En relació a l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis culturals, turístics i
de publicitat, atès l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació
aplicable, i havent seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti
els següents
Acords:
1. Modificar l’article 4.1 d’aquesta Ordenança, de manera que s’elimina el punt que diu:
<< - Canyafel·la d’Or: 80,00 €/any (exempt d’IVA). Entrada a tots els espectacles
menys al cinema.>>
2. Modificar l’article 4.3 d’aquesta Ordenança, de manera que ha de quedar redactat de
la següent manera:
<<3. Venda de productes turístics i culturals:
- Guies: 1,50 €/unitat
- Postals: 0,60 €/unitat
- Venda de llibres d’edició municipal: fins a 40,00 €/unitat, segons el cost de cada
edició.
- Venda d’elements, mostres o objectes de marxandatge d’edició municipal:
50,00 €/unitat.
3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:

Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2021 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 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>>
4. Sotmetre aquesta modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que han de ser resolts per la corporació.

Manuel Galán Massanet
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