Gestió Tributària
El Cap del Departament
Assumpte: Projecte de modificació de l'Ordenança Reguladora del Preu Públic per serveis de temporada a les
zones delimitades de les platges del terme municipal. Concepte 341,04.
INFORME.-L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 1989, va aprovar l'Ordenança
que regula el Preu Públic per serveis de temporada a les zones delimitades de les platges del terme
municipal. Concepte 341,04, i va entrar en vigor el dia 1-1-1990. La darrera modificació d'aquesta Ordenança va
ser aprovada per acord plenari del 28 de d’octubre de 2004, i entrà en vigor l’1-1-2005..
Els Serveis Econòmics Municipals entenen que per necessitats d'índole pressupostària i amb la fi
d'aconseguir els ingressos pertinents per una eficaç gestió municipal, observant-se pel que fa a la seva quantitat el
que disposa l'article 44 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de
5 de març, és convenient modificar les tarifes del dit Preu Públic per produir efectes des del dia primer de gener
de dos mil sis. S’estima que els costos evolucionaran segons l’IPC i es proposa, en conseqüència, un augment del
3%.
L’Article 127. 1. a) de la Llei de Bases de Règim Local determina la competència de la Junta de Govern
Local en l‘aprovació dels projectes d’ordenances i reglaments municipals. Conformement el que disposa l’Article
123. 1. d) de la Llei de Bases de Règim Local, correspon al Ple l’aprovació de les modificacions de les
ordenances.
Pel que s'ha exposat, el Cap del Departament que subscriu, és del parer que per la Junta de Govern de
Palma podria adoptar-se el següent
ACORD
"Primer.- Aprovar el Projecte de modificació de l'Ordenança Reguladora Preu Públic per serveis de temporada
a les zones delimitades de les platges del terme municipal. Concepte 341,04, la darrera modificació de la qual
va esser aprovada definitivament per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2004, pel
que fa a l’article 3, en base a la legislació vigent en la matèria, la nova redacció de la qual s’adjunta a aquesta
proposta.
Segon.- Sotmetre el projecte al Ple de l’Ajuntament per a l’aprovació de la modificació expressada.”
Palma, 7 d’octubre de 2005
El Cap de Departament,

Sgt. Xavier Calafat Rotger.
El Coordinador general de l’Àrea
d’Hisenda, Economía, Innovació
i RRHH.

Sgt.: Guillermo Navarro Garau
VIST I PLAU
EL TINENT DE BATLE
D’HISENDA, ECONOMIA,
INNOVACIÓ I RECURSOS
HUMANS

Sgt.: Pedro Álvarez Chillida
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ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE TEMPORADA A LES ZONES
DELIMITADES DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL
Concepte 341,04
TEX QUE ES MODIFICA
ARTICLE 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulada en aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa continguda a
l'apartat següent.
2.La tarifa d'aquest preu públic serà la següent:
Euros
1. Hamaques, per dia...................................................................................... 4,25
2. Velomars normals, per hora ....................................................................... 5,95
3. Velomars grossos, per hora........................................................................ 8,85
4. Taules de surf, per hora.............................................................................. 9,90
5. Esquí nàutic, per quinze minuts ................................................................20,30
6. Esquí bus, per recorregut a la platja ........................................................... 7,55
Els preus expressats es consideren amb l'IVA inclòs.

