
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 2/05/2017

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 9 de maig de 2017:

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
2 de maig de 2017.

 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 321 al 328/2017, dels 
dies 2, 3 i 5 de maig de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  2264/2017,  PROPOSTA DE 
DESPESES  JUNTA DE  GOVERN  LOCAL DE  DIA 09/05/2017,  per  import  de 
22.679,57 euros 

Atesos els informes d'Intervenció adjunts a les despeses i/o factures que es relacionen a 
l'encapçalament.

Atès l'article 218 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDL 
2/2004 de 5 de Març) que permet al Batle-President de la Corporació presentar al Ple, 
informe justificatiu de la seva actuació referent a les resolucions adoptades contràries a 
les objeccions, i fent ús d'aquesta possibilitat de justificació no en seu plenària sinó 
davant d'un altre  òrgan col·legiat,  tal  com és aquesta Junta de Govern que posa de 
manifest  que  tampoc  està  d'acord  amb  els  vicis  o  defectes  legals  exposats,  de  tal  
manera  que  és voluntat  dels  membres que conformen aquesta  Junta esvair-los i  en 
conseqüència donar ordres als negociats corresponents per tal d'esmenar-los.
Es posa de manifest també que és una situació no generada per aquest Consistori, sinó 
que és una problemàtica ja trobada per aquesta Corporació constituïda amb data 13 de 
juny de 2015, fruit de les eleccions del passat 24 de maig de 2015.
Atès que és de justícia suposar que els béns o serveis subministrats i que han generat 
les factures que són objecte de reparo, no han estat prestats de forma unilateral per part  
del subministrador, sinó com a conseqüència de les ordres o instruccions rebudes de 
l'Ajuntament i que per altra part, el no reconeixement de l'obligació de cada un dels 
esmentats  subministraments,  serveis,  obres  o  subvencions  pot  representar  la 
paralització de serveis municipals bàsics, en detriment de l'interès general, així com una 
vulneració del principi de prohibició d'enriquiment injust en determinats casos.

Atès que l'article 217 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDL 
2/2004 de 5 de març) confereix al Batle la competència de resolució de discrepàncies 
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formulades per la Intervenció municipal i atès que per Decret de batlia 398 de data 
02/07/2015 es delega en la Junta de Govern la resolució de les objeccions formulades.

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:

Primer.-  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 2265/2017, PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIONS JUNTA 
DE GOVERN 09/05/2017, per import de 6.840,68 euros.
Segon.-  La  temporalitat  de  la  mesura  adoptada  mentre  es  solucionen  per  part  dels 
negociats afectats les deficiències detectades i exposades per la Intervenció Municipal.
Tercer.- Donar compte al Ple de l'esmentat acord en la propera sessió.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:

Aprovar  el  següent  expedient  de  Serveis Socials  relatiu  a  sol·licitud d'exempció de 
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2018.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
2260/2017 C. S. A. 5649JHW

Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA aprovar la 
devolució a l'interessat/da per un import de 29,30 €. 
CONTRIBUENT: S.P.N.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2017.
NÚMERO DE REBUT: 864353
MATRICULA: 6387CBK
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 10/04/2017
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2
IMPORT DEVOLUCIÓ: 29,30 €

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA aprovar la 
devolució a l'interessat/da per un import de 43,95 €.
CONTRIBUENT: M.D.N.G.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2017.
NÚMERO DE REBUT: 861291
MATRICULA: IB5444CX
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 29/03/2017
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 43,95 €

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA aprovar la 
devolució a l'interessat/da per un import de 43,95 €.
CONTRIBUENT: A.P.R.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2017.
NÚMERO DE REBUT: 862089
MATRICULA: IB7437CZ
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IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 13/03/2017
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 43,95 €

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució a l'interessat/da per un import de 92,78 €.
CONTRIBUENT: M.L.P.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2017.
NÚMERO DE REBUT: 859435
MATRICULA: IB7801CY
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 123,70 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 03/03/2017
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 92,78 €

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució a l'interessat/da per un import de 43,95 €.
CONTRIBUENT: M.T.R.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2017.
NÚMERO DE REBUT: 864554
MATRICULA: IB6267DH
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 24/03/2017
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 43,95 €

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució a l'interessat/da per un import de 92,78 € per compensació .
CONTRIBUENT: M.F.F.O.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2017.
NÚMERO DE REBUT: 857287
MATRICULA: 3910BFG
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 123,70 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 21/03/2017
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 92,78 €

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució a l'interessat/da per un import de 123,70 €. 
CONTRIBUENT: A.J.M.B.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2016.
NÚMERO DE REBUT: 803040
MATRICULA: IB4263CB
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 123,70 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 23/09/2015
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 4
IMPORT DEVOLUCIÓ: 123,70 €

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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Primer.- Concedir llicència d'activitat a les persones i/o entitats, del llistat adjunt, per a 
la  venda  no  sedentària  durant  les  Fires  i  Festes  de  maig  2017,  sempre  que  es 
compleixen  les  condicions  establertes  a  l'informe  tècnic,  les  quals  es  recullen  en 
aplicació  de  l'article  65  de  la  Llei  7/2013,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic 
d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les illes balears.
Segon.- Notificar-ho als negociats afectats.

Atès 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 17.831,98 €.

L'import anterior es desglossa de la següent manera:
-  Liquidacions  Impost  sobre  Béns  Immobles  de  Naturalesa  Urbana,  1rt.  trimestre 
exercici 2017 : 11.753,51 €.
-  Liquidacions  Impost  sobre  Béns  Immobles  de  Naturalesa  Rústica,  1rt.  trimestre 
exercici 2017: 6.078,47 €.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària,  ACORDA aprovar les 
liquidacions per un import total de 17.831,98 €.

Vista la documentació presentada, la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació 
ordinària, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el padrons corresponents a l'Impost sobre Béns Immobles 
(I.B.I.)  per  un  import  total  de  SIS  MILIONS  CENT  NORANTA-NOU  MIL 
DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE AMB SET CÈNTIMS (6.199.254,07 €) .
Segon. Exposar-lo públicament, al BOIB i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per termini 
de 15 dies hàbils. En cas de què no se presentin reclamacions durant aquest termini 
l'acord esdevindrà definitiu.
Tercer. Comunicar aquest acord als negociats afectats.”

La secretària.                                                 El Batle
Sóller, document signat electrònicament al marge
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