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Assumpte: Modificació l’Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del 

servei d’utilització d’elements de mobiliari urbà (BOIB Núm. 15 de 30/01/2014) 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

Vist el tràmit de consulta pública prèvia sobre la  modificació l’Ordenança Fiscal reguladora del preu públic 

per a la prestació del servei d’utilització d’elements de mobiliari urbà (BOIB Núm. 15 de 30/01/2014) 

evacuat des de dia 12 fins dia 27 de juny de 2018 . 

 

Vista la Provisió de Batlia de data 12 de juliol de 2018, fou emès en la mateixa data informe de Secretaria 

sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable. 

 

Atès que en data 12 de juliol i de conformitat amb la Provisió de Batlia de la mateixa data, el Departament 

d’Intervenció ha elaborat la Memòria econòmico-financera i conjuntament amb el Departament de 

Secretaria ha redactat la modificació de la corresponent Ordenança que ha estat lliurada en data 12 de 

juliol PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents  

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a 

la prestació del servei d’utilització d’elements de mobiliari urbà (BOIB Núm. 15 de 30/01/2014), en el 

sentit següent: 

“Un. Es modifica l’article 2, en el qual s’afegeix un darrer paràgraf que quedarà redactat de la següent 

forma:  

“Només podran sol·licitar la prestació del servei d’utilització d’elements de mobiliari urbà els residents al 

terme municipal amb una antiguitat de 3 mesos d’antelació a la data de sol·licitud” 

 

Dos. Es modifica l’article 5, que quedarà redactat de la següent forma:  

  

OBJECTE 
TARIFA 

UNITARIA  

ENTREGA DE CADIRES 0,25 € 

ENTREGA DE TORRADORES 2,50 € 

ENTREGA DE 1 POST I 2 BANQUETS 1,50 € 

ENTREGA DE BARRERES 1,50 € 

ENTREGA DE EQUIP DE SO I MUSICA SIMPLE (BAFLES ACTIUS + PEUS)+ 
MICROFON AMB CABLE + PEUS 

50,00 € 

ENTREGA DE EQUIP DE SO I MUSICA COMPOST (BAFLES ,PEUS,TAULA 
MESCLES, LECTOR CD´S) + MICROFON AMB CABLE + PEUS 

75,00 € 
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ENTREGA DE TARIMA ESCENARI CADA 2 m2. 10,00 € 

ENTREGA DE ESTUFES DE GAS EXTERIORS SENSE BOMBONA 3,00 € 

ENTREGA DE PROJECTOR I PANTALLES 5,00 € 

ENTREGA DE POALS DE FEMS 1,00 € 

CARPA MUNICIPAL O LOCAL SON SERRA/ PER DIA 
 70,00 € 

 

Tres. Es modifiquen els apartats 1 i 5 de l’article 7, que quedaran redactats de la següent forma:  

“Article 7. Normes de gestió.  

1. La utilització dels elements de mobiliari municipal està subjecte a autorització prèvia de batlia o de la 

regidoria en qui es delegui, que podrà denegar-la en funció de la disponibilitat del mobiliari i de les 

necessitats i programació de l’Ajuntament de Santa Margalida. 

Les carpes i el local de Son Serra només es podran utilitzar fins a les 21:30h. 

 

5. Serà obligatori constituir una fiança per import de 30.-€, en garantia de la devolució i correcta 

utilització dels elements de mobiliari. En cas d’utilització de les carpes o el local, la fiança exigida serà de 

200.-€” 

 

SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició del mateix en el 

tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per 

un termini de 30 dies, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que 

estimin oportunes.  

 

TERCER.- Considerar definitivament adoptat l’Acord, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a 

l’expedient en el termini anteriorment indicat.  

 

QUART.- Facultar al Sr. Batle-President per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte. 

 

No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.  

 

Santa Margalida, a 12 de juliol de 2018 

 

El Batle,  

 

 

Joan Monjo Estelrich 
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