Expedient: EX173 / 2019 / 003044
Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei: Serveis econòmics
Assumpte:Petició bonificació del 95% de la taxa d'instal.lació i obres per a l'obertura al públic de la cova de
s'aigua a Cala Blanca

PROPOSTA DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Vista la sol·licitud formulada per part del CONSELL INSULAR DE MENORCA, en data 18.03.19, per tal
d'obtenir la bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aplicada a la llicència
d'instal.lació i obres per a l'adeqüació d'accés al públic i visites guiades a la Cova de s'aigo de
Cala Blanca.
Atès que en data 02.10.19 mitjançant acord de Junta de Govern s'ha aprovat la corresponent liquidació
en les que es detalla la liquidació de l’ICIO per un import de 9.363,48€.

Identif. doc. elect.: ES-07015-2019-fd3536aa-c191-4967-82bf-bff76f6efcbe 07/10/2019 14:49:27 Pag.:1/1
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.:L01070159 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

Vista la normativa reguladora de l'impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres constituïda
fonamentalment pels articles 100 a 103 del RD 2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 39/1988,
reguladora de les Hisendes Locals i l'ordenança fiscal núm. 4.
Atès que a l'article 4.2 de l'ordenança fiscal núm. 4 assenyalada, es contempla la possibilitat de concedir
bonificacions de fins un màxim del 95% de la quota de l'impost a favor de les construccions,
instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal.
Atès que les obres de referència es consideren d'interès municipal, ja que posen en valor el patrimoni
geològic de Menorca, incrementen l'oferta cultural del municipi, i contribueixen a desestacionalitzar
l'oferta turística.
Per tot l'exposat, qui subscriu proposa al Ple Municipal d'adopció del següent acord:
Concedir una bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres aplicada a la
liquidació de llicència d'instal.lació i obres per a l'adeqüació d'accés al públic i visites guiades a la Cova
de s'aigo de Cala Blanca, al considerar-se d'especial interès públic-utilitat social.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri, resoldrà.
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