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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 17/10/2017
Atès el que disposa l’article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, l’article 111.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, l’article 196.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals i l’art. 1-5.2 de la Llei 8/1993, d'1 de desembre, d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria de règim local, us trametem l’extracte
dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc
el 17 d'octubre de 2017.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
10 d'octubre de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 4501/2017, aprovació proposta de
despeses junta de govern local 17/10/2017, per import de 621.083,49 euros.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 1.Resoldre
l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al reconeixement de
l'obligació de les despeses i/o factures relacionades al llistat annexat a l'expedient
4502/2017, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIONS JUNTA
DE GOVERN 17/10/2017, per import de 5.299,80 euros.
2.La temporalitat de la mesura adoptada mentre es solucionen per part dels negociats
afectats les deficiències detectades i exposades per la Intervenció Municipal.
3.Donar compte al Ple de l'esmentat acord en la propera sessió.

Ates l'acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 05/09/17 , de
devolució per compensació de deute ,a la Sra. C. E. U. de l´import prorratejat de la
quota de l´Impost sobre Vehicles de tracció mecànica aquesta Unitat de Recaptació, al
haver-se assabentat que la interessada ha procedit al pagament del deute a compensar
del rebut 886209 proposa l'anul·lació de l'esmentat acord, i aprovar la devolució de
l'import de 1 trimestre de 2017 del rebut
d´IVTM 857117.
Aquesta Unitat de Recaptació ha constatat la procedència de la devolució.
S'apliquen els següents preceptes legals a l'expedient:
- Article 14.1 a) del R.D. 2/2004 de 5 de Març, pel qual s’aprova el TR de la Llei
d’Hisendes Locals.
Tauler d'avisos
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S'acorda, per unanimitat el vistiplau de les resolucions dictades per la batlia des de la
darrera sessió ordinària de la Junta de Govern Local: decrets del 757 al 763, dels dies 7,
9 i 13 d'octubre de 2017.

- Article 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
l’aprovació de la devolució de l'import de 32,47 €.

Atesos a l'informe emès pel Negociat de Rendes i Exaccions d'aquest Ajuntament, que
ha iniciat d'ofici l'expedient de devolució d'ingrés al Sr. J. R. L., llogater de l’habitatge
situat al Camí de Can Batistet, 10, poligon 5 parcel.la 163, propietat del Sr. J. T. B., al
haver detectat una errada en el padró de la Taxa de Recollida Domiciliària de fems, per
duplicitat en la taxa de fems amb les referències 043200100000 i 0432001400000, i no
haver emès en el rebut corresponent la bonificació del 85 % de la taxa, d'acord amb
l'expedient 46/2012, tramitat pels Serveis Socials, a partir del primer trimestre de
l'exercici 2013.
L'interessat ha efectuat el pagament d’un ingrés de Dret Públic de caràcter municipal i
posteriorment s’ha posat de manifest la no procedència de part de dit ingrés.
Aquesta Unitat de Recaptació, d'acord amb l'informe del Negociat de Rendes, proposa
a la Junta de Govern Local, l'aprovació de la devolució de 308,06 €, d'acord amb la
següent relació:
EXERCICI

FEMS

NÚM REBUT

IMPORT
DEVOLUCIÓ

2013

1ER. TRIMESTRE

594898

33,55

2ON. TRIMESTRE

617091

33,55

3ER. TRIMESTRE

635998

33,55

4RT. TRIMESTRE

645411

33,55

1ER. TRIMESTRE

668131

33,56

2ON. TRIMESTRE

691884

28,06

3ER. TRIMESTRE

711786

28,06

4RT. TRIMESTRE

721338

28,06

1ER.TRIMESTRE

743660

28,06

2ON.TRIMESTRE

753139

28,06

2014

2015

Tauler d'avisos
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Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local el llistat de liquidacions
d'exercicis anteriors corresponents a l'Impost sobre Béns Immobles, d'altes i/o
modificacions, per inspecció o per declaració voluntària dels titulars, confeccionades
d'acord amb la documentació aportada pel Centre de Gestió Cadastral, per un import
total de 40.012,05 €:
L'import anterior es desglossa de la següent manera:
- Liquidacions Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, 2on. trimestre
exercici 2017 : 19.478,12 €.
- Liquidacions Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica, 2on. trimestre
exercici 2017: 20.533,93 €.
Atès el fet anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,
ACORDA: l'aprovació de les liquidacions per un import total de 40.012,05 €.

TOTAL

308,06

S'apliquen els següents preceptes legals a l'expedient:
- Article 14.1 a) del R.D. 2/2004 de 5 de Març, pel qual s’aprova el TR de la Llei
d’Hisendes Locals.
- Article 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
l’aprovació de la devolució a l'interessat per un import total de 308,06 €.

Expedient instruït a ran de la instancia presentada per la Sra. Y. B., en representació de
la empresa MELE SÓLLER, S.L., sol·licitant la devolució de les fiances depositades
durant els exercicis 2010/2011/2012/2013/2014 i 2015, corresponents a la Taxa
d'Ocupació de la Via Pública amb Taules i Cadires, a la zona de Costes, del Passeig de
la Platja d'en Repic del Port de Sóller, del Restaurant Es Passeig.
La interessada, ha sol·licitat formalment que es procedeixi a efectuar la devolució de les
fiances abonades adjuntant els justificants que acrediten el pagament.
Atès l'informe, adjunt a l'expedient, emès pels Serveis Tècnics Municipals, sobre la
comprovació de l'estat de conservació en que es van deixar les instal·lacions a les zones
afectes a la zona marítima terrestre del Port de Sóller, ocupades al Passeig de la Platja ,
en que s'informa que es van deixar la via pública i les instal·lacions en les mateixes
condicions que abans de la seva utilització, que es comuniqui al Sr. Tresorer aquest
extrem i que es retornin les quantitats abonades per la interessada, per dit concepte de
fiança.
Aquesta Unitat de Recaptació, d'acord amb l'art 66, punt c) i d), de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, que diu textualment : «Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías», proposa
a la Junta de Govern Local la devolució de les fiances dels exercicis 2013, 2014 i
2015 , d'acord amb els següents imports:
EXERCICI

NÚM. REBUT

IMPORT FIANÇA

2013

626848

147,91 €

2014

713077

255,49 €

2015

777553

255,49 €

TOTAL

658,89 €

Al present expedient se li aplica els següents preceptes legals:
Tauler d'avisos
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la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, per beca menjador escolar
a J. de R. B. Q. amb DNI: (PAS) FH572761 per la quantitat de 554,75€.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

-Article 14.1 a) del R.D. 2/2004 de 5 de Març, pel qual s’aprova el TR de la Llei
d’Hisendes Locals.
-Article 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
-Article 7 del R.D. 1163/1990, pel qual es regula el procediment per la devolució
d’ingressos indeguts.
-Article 34 i següents de l’Ordenança General de Recaptació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
l’aprovació de la devolució a la interessada, per un import total de 658,89 euros.

La secretària.
Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos

El Batle
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Vista la instancia presentada per la Sra. C. M. M., al·legant que va efectuar el pagament
de la denuncia núm. de butlletí 0648200488424 de la Policia Local, a traves de d'entitat
bancaria, cobrant-li l'import nominal, en lloc de l'import amb la reducció del 50%.
La interessada al·ludeix que li corresponia liquidar la denuncia amb la quantia reduïda
al no haver passat el 15 dies naturals des de la recepció de la notificació de la denuncia.
Aquesta Unitat de Recaptació ha constatat que efectivament la denuncia estava al cobro
amb la reducció corresponent.
Al present expedient se li aplica els següents preceptes legals:
- Article 14.1 a) del R.D. 2/2004 de 5 de Març, pel qual s’aprova el TR de la Llei
d’Hisendes Locals.
- Article 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Article 7 del R.D. 1163/1990, pel qual es regula el procediment per la devolució
d’ingressos indeguts.
- Article 34 i següents de l’Ordenança General de Recaptació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
l’aprovació de la devolució a la interessada, per un import de 100 €.

