Expedient: EX017 / 2019 / 001118
Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei: Serveis econòmics
Assumpte:Modificació ordenança fiscal núm. 13, reguladora del servei de recollida a domicili, transport i
depuració de fems i residus sòlids urbans

PROPOSTA DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Atès que en data 14 de febrer de 2019, la inspectora de consum emet informe de necessitat en relació a
la modificació puntual de l’Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per a la prestació del servei
de recollida a domicili, transport i depuració de fems i residus sòlids urbans, en el sentit d’incloure al seu
article sisè les tarifes corresponents a: Port Esportiu de Cala en Bosch, Club Nàutic de Ciutadella, Port
de Son Blanc i Port urbà de Ciutadella, d’acord amb el cost que per cada servei ha quantificat l’empresa
concessionària de la recollida, transport i tractament de residus al municipi de Ciutadella.
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Atès que a l’esmentat informe, la inspectora de consum proposa incorporar a l’Ordenança núm. 13, al
seu article 6è les següents tarifes:
TARIFA

RECOLLIDA

TRACTAMENT

20 (Port Vell)

5.802,52€

2.991,08€

21 (Port Son Blanc)

3.481,51€

939,06€

22 (Club Nàutic Ciutadella)

2.785,21€

417,36€

23 (Dársena C.Bosch)

2.645,58€

1.391,20€

Atès que en data 19 d’agost de 2019 es realitza informe tècnic per part de l’enginyer industrial municipal
en el que es realitzen una sèrie de consideracions a la documentació presentada per l’empresa Fomento
de Construcciones y Contratas, S.A. en relació als costos de tarifes relatives als ports i ports esportius
de municipis.
Vist que en data 27 de setembre de 2019, mitjançant RE 18107 es presenta per part de l’entitat Fomento
de Construcciones y Contratas S.A. una memòria tècnica i econòmica de la programació i del cost que
tindria pel servei la inclusió dels nous punts de recollida en les zones portuàries, donant resposta la
requeriment efectuat en base a l’informe de la inspectora de consum de data 12 de setembre de 2019.
Atès que en data 4 d’octubre de 2019 s’emet nou informe per l’enginyer industrial municipal en el que
informa que l’increment de la taxa previst no superarà el cost del servei i que no troba inconvenient en
que es modifiqui l’ordenança fiscal incorporant les noves tarifes en base als costos previstos que
suposarà l’ampliació necessària del servei.
Vist l’informe conjunt de secretaria i intervenció de data 8 d’octubre de 2019.
PROPÒS:
PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per a la prestació
del servei de recollida a domicili, transport i depuració de fems i residus sòlids urbans, afegint al seu
article sisè, les tarifes corresponents a: Port Esportiu de Cala en Bosch, Club Nàutic de Ciutadella, Port
de Son Blanc i Port urbà de Ciutadella, amb el següent desglòs:

Plaça des Born, 15 07760 - Ciutadella de Menorca Contacte: 971 38 10 50 - Web: www.ajciutadella.org

TARIFA

RECOLLIDA

TRACTAMENT

20 (Port Vell)

5.802,52€

2.991,08€

21 (Port Son Blanc)

3.481,51€

939,06€

22 (Club Nàutic Ciutadella)

2.785,21€

417,36€

23 (Dársena C.Bosch)

2.645,58€

1.391,20€

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en el
tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el BOIB, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els
interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.
El regidor delegat
José López Bosch
Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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Signatura digital
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