Ajuntament d’Alcúdia
Batlia
Carrer Major, 9 –07400 Alcúdia- Mallorca
ajuntament@alcudia.net
http://www.alcudia.net
tel: 971 89 71 05

DECRET DE BATLIA

Per resolució d’aquesta Batlia de dia 26 de gener de 2018 es va aprovar el Pla Normatiu
Anual de l’ajuntament d’Alcúdia, de conformitat amb el que disposa l’article 132.1 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Atès que ha sorgit la necessitat de regular certs àmbits competencials de l’àrea
d’Hisenda de l’Ajuntament, es fa necessari modificar el contingut del pla normatiu vigent
per a l’any 2018,
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Antoni Mir Llabrés
Joan Seguí Serra

DISPOSA
PRIMER: modificar el contingut del Pla Normatiu Anual per l’any 2018 en curs, el
qual passarà a incloure la tramitació, elaboració, modificació i aprovació de les següents
ordenances i reglaments municipals:
1- Ordenança reguladora de l’ús del Casal de Cultura d’Alcúdia.
2.- Ordenança d’ajuts econòmics d’urgència social.
3.- Ordenança d’ajudes Gilbert Garrouste
4.- Ordenança sobre el préstec de material ortopèdic.
5.- Ordenança sobre l’accés al servei socioeducatiu “La mar de nins”.
6.- Reglament d’ús dels habitatges d’emergència social del municipi d’Alcúdia.
7.- Ordenança del cementiri i policia sanitària mortuòria.
8.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal.
9.- Ordenança de control de colònies felines.
10.- Ordenança reguladora del préstec de taules i cadires municipals.
11.- Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per l'expedició de
documents administratius.
12.- Modificació de l’ordenança municipal per a l'accés dels ciutadans als serveis
públics mitjançant l'ús de mitjans electrònics.
13.- Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries
derivades de la prestació del servei públic de subministrament d’aigua potable.
14.- Reglament del transport urbà d’autotaxi i galeres
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i consegüentment, aquesta Batlia,

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
Codi Segur
de Validació
SEGELL
AJUNTAME

Url de validació
NT ALCUDIA

1cbe7c91494d41ebbb8153365ca210bb001
https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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15.- Modificació de l’Ordenança reguladora dels renous i les vibracions en el municipi
d’Alcúdia.
16.- Ordenança reguladora dels horaris d’establiments, espectacles públics i activitats
recreatives d’Alcúdia.
17.- Ordenança municipal reguladora del comerç ambulant en el municipi d’Alcúdia
18.- Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus i la neteja viària
19.- Reglament de règim intern de les escoles d’educació infantil municipals.
20.- Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a les escoles
municipals d’educació infantil d’Alcúdia.
21- Modificació tipus de gravamen de l’ordenança de l’Impost sobre Béns Inmobles.
SEGON.- Publicar aquest Pla Normatiu Anual de l’Ajuntament d’Alcúdia en la
pàgina web de l’Ajuntament (www.alcudia.net)
Alcúdia, dia 26 de setembre de 2018

El batle

Antoni Mir Llabrés

N’he pres raó
El secretari

Joan Seguí Serra

