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Tres parròquies,
condemnades
a pagar l’IVA
Tauler, Perelló, Timoner, Nadal, Rotger i Barceló, abans de partir.

Les esglésies de Nostra Senyora dels Àngels de Pollença,
Sant Miquel de Felanitx i Sant Joan Baptista de Son Servera
han d’abonar 86.130, 165.411 i 73.012 euros respectivament
Text: Clara Giner
PALMA Tres esglésies de Mallorca

Grans i petits gaudiren amb tranquil·litat del nou carril bicicleta.

Felanitx roda
cap a l’institut
Text i fotos: Gori Vicens
FELANITX La construcció d’un

carril bici al passeig de Ramon
Llull i al carrer Porreres fins a
l’IES de Felanitx era una antiga
reivindicació de pares, alumnes i professors. I és que cada
dia desenes d’al·lots recorren
aquest tram tant en bicicleta
com a peu.
Aprofitant els actes de la Fira
del pebre bord de demà, ahir
horabaixa es va fer la inauguració oficial d’aquest carril especial. La comissió de Medi Ambient de l’IES, l’Associació de
Mares i Pares i l’Agenda Local
21 s’encarregaren de l’organització de l’acte. D’aquesta manera es complementava la
campanya de promoció de l’ús
de la bicicleta com a mitjà de
transport per a anar a l’escola
amb el lema “A pedal per la Camada Reial” –topònim de la
zona on hi ha l’Institut– que ha

impulsat aquest curs escolar el
centre educatiu de Felanitx. A
banda del carril bici, s’ha construït una voravia i s’ha millorat
la il·luminació elèctrica amb
nous fanals. Aquesta millora
s’ha efectuat amb el pla E.

A roda de Timoner
Així, 150 persones van participar en l’esdeveniment fent un
itinerari guiat amb bicicleta pel
centre de la ciutat amb aturades a diferents llocs d’interès.
Passaren pels carrers on hi ha
el carril bici i anaren fins a l’institut, on va tenir lloc l’acte oficial d’inauguració, a més d’un
sorteig de productes locals
entre els ciclistes. També hi
acudí el sis vegades campió del
món de ciclisme en pista darrere moto, el felanitxer Guillem Timoner, qui com a bon
ciclista, a 84 anys, encara surt
a recórrer les carreteres de
l’Illa en bicicleta.•

hauran d’abonar
més de
324.000 euros en concepte d’IVA
a Hisenda. La Sala Contenciosa
Administrativa del TSJIB ha desestimat els recursos que les parròquies de Sant Joan Baptista de
Son Servera, Nostra Senyora dels
Àngels de Pollença i Sant Miquel
de Felanitx varen interposar contra l’Administració General de
l’Estat. Cap de les tres no estava
d’acord amb un recurs que el
març de 2008 va resoldre el Tribunal Econòmic Administratiu
Regional de les
Illes Balears

El TSJIB ha desestimat els recursos de les
parròquies contra l’Administració General de
l’Estat en què se’ls negava l’exempció de l’impost
(TEARIB) en què es rebutjava una
reclamació que entre març i maig
de 2007 formularen les tres parròquies per tal de quedar exemptes del pagament de l’IVA en relació a unes obres que havien de realitzar als respectius temples.
La quantia d’IVA que volien evitar pagar la fixaren per a l’església
de Son Servera en 73.012 euros;
per a la de Pollença,
en 86.130,64 euros
i per a la de Felanitx, en un
total de

165.411,20 euros. En el cas de la
parròquia de Sant Joan Baptista,
l’actuació que es volia dur a
terme era a l’edifici conegut com
a església Nova. En canvi, a Nostra Senyora dels Àngels eren millores al temple parroquial, i en el
cas de Sant Miquel, en un immoble de la seva propietat.

La Santa Seu i l’Estat central

Segons consta en les sentències,
es pot dir que el Tribunal Econòmic, en la resolució de 2008,
considera que a partir de gener
de 2007 i en virtut de la renúncia efectuada per la Santa Seu
a una sèrie d’exempcions tributàries de què gaudia,
entre les quals l’entrega de
béns subjectes a l’Impost
sobre el Valor Afegit
(IVA), el Ministeri
d’Economia i Hisenda
dictà una ordre el 28
de desembre de
2006 per la qual estableix l’abast i els
Façana de l’esgléefectes temporals
sia de Sant Miquel
de la supressió
de Felanitx.
d’aquesta exempció. Es veu que a
partir d’aquest
acord entre els
dos
estats,
com també
per l’ordre
ministerial

