ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 10.10.2018

Identificació de la sessió:
Núm.: 38/2018
Caràcter: Ordinària
Dia: 10 d’octubre de 2018.
Hora: de 9.30 h a 11.00 h, en primera convocatòria
Lloc: Sala d'alcaldia d'aquestes Cases Consistorials

Assistents:
Presideix:

Sra. Joana GOMILA LLUCH(PSM)

Regidors i regidores:
Sr. Josep Antoni JUANEDA MERCADAL (PSM)
Sr. José LÓPEZ BOSCH (PSM)
Sra. Noemi CAMPS VILLALONGA (PSOE)
Sra. Natividad BENEJAM BAGUR (GxC)
Secretaria:
Interventora:

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPÓ GARCIA

Excusen la seva absència:
Sra. Gràcia MERCADAL MARQUÉS (PSOE)
Sr. Sergio SERVERA MORENO (GxC)

Ordre del dia:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 3
D’OCTUBRE DE 2018
2. COMUNICACIONS D’ALCALDIA.
3. LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ I REFORMA:
3.1) NOVA LLICÈNCIA PER ACABAMENT D'OBRES DEL PROJECTE DE DOS HABITATGES
UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES A CAMÍ VELL DE MAÓ, 9 - 9 BIS (PROMOTOR/A JAFT,
TÈCNIC REDACTOR/A PONS VIDAL, C. FERNANDO I CONTRACTISTA MESQUIDA BAGUR,
DAMIA). (EXP. 10476/2017).
3.2) PROJECTE BÀSIC DE REFORMA D'HABITATGE ADOSSAT A Urb.Santandria(UA-39),
FRANCESOS, carrer dels, PARCEL.LA 6 (PROMOTOR/A PRM, TÈCNIC REDACTOR/A
APESTEGUIA NADAL, MIQUEL ANGEL I CONTRACTISTA SUNA CB). (EXP. 42/2018).
3.3) PISCINA A ALBERT CAMUS, carrer de, 13 (PROMOTOR/A MJPM, TÈCNIC REDACTOR/A
PONS MERCADAL, JORDI I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES, SL). (EXP.
2592/2018).
4. PROJECTE EXECUTIU D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I PISCINA A
MARQUÉS D'ALBRANCA, carrer del, 47 (PROMOTOR/A ECB, TÈCNIC REDACTOR/A
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ANGLADA BARBER, MARC I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES, SL). (EXP.
8910/2018).
5. PERMÍS D'INSTAL·LACIÓ I OBRES PER AMPLIACIÓ DE FARMÀCIA A FEDERICO PAREJA,
plaça de, 52 (PROMOTOR/A JMOF, TÈCNIC REDACTOR/A ENGINYER INDUSTRIAL: BERNAT
COLL MERCADAL I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES, SL). (EXP.
1476/2018).
6. PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRES D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA A
Vorera Esquerra Ctra. Santandria, S'ABATZER, carrer de, 3 (PROMOTOR/A TBM, TÈCNIC
REDACTOR/A CAPO CASASNOVAS, JOSEP I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS BEP
ENRICH, SL). (EXP. 9491/2018).
7. RELACIÓ DE FACTURES 34/2018 (EXP. 10537/2018)
8. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PAGAT AMB L’APLICACIÓ DEL
MÒBIL, 1ER SEMESTRE DE 2018. (EXP. 10122/2018).
9. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 10741/2017).
10. PROPOSTA DENEGACIÓ RECURS CONTRA EMBARGAMENT. (EXP. 11259/2017).
11. PROPOSTA DENEGACIÓ RECURS CONTRA REQUERIMENT PER AFECTACIÓ DE BÉNS.
(EXP. 2071/2018).
12. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 3870/2018).
13. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
EXP. (3885/2018).
14. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 4121/2018).
15. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 4283/2018).
16. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 4350/2018).
17. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 4671/2018).
18. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5111/2018).
19. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5229/2018).
20. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5276/2018).
21. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5322/2018).
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22. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5384/2018).
23. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5535/2018).
24. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5605/2018).
25. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5608/2018).
26. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5609/2018).
27. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5631/2018).
28. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5645/2018).
29. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5672/2018).
30. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5717/2018).
31. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5746/2018).
32. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5747/2018).
33. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5816/2018).
34. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5820/2018).
35. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5821/2018).
36. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5848/2018).
37. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6125/2018).
38. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6190/2018).
39. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6234/2018).
40. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6239/2018).
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41. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6243/2018).
42. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6341/2018).
43. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6461/2018).
44. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6500/2018).
45. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6524/2018).
46. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6779/2018).
47. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6680/2018).
48. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6862/2018)
49. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6908/2018).
50. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6971/2018).
51. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7025/2018).
52. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7050/2018).
53. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7241/2018).
54. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7244/2018).
55. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7309/2018).
56. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7332/2018).
57. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7417/2018).
58. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7646/2018).
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59. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7654/2018).
60. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7804/2018).
61. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7833/2018).
62. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7955/2018).
63. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE DE
PLUSVÀLUES. (EXP. 8834/2018).
64. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON DE SANEJAMENT
SERPENTONA AGOST 2018. APROVACIÓ CÀRREC 148/2018. (EXP. 10265/2018).
65. PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ REBUTS INGRÉS DIRECTE SETEMBRE 2018 (1ª
QUINZENA). APROVACIÓ CÀRREC 146/2018. (EXP. 10268/2018).
66. PROPOSTA APROVACIÓ REBUTS DE DENÚNCIES I MULTES PER INFRACCIONS DE
TRÀNSIT. APROVACIÓ CÀRREC 145/2018. (EXP. 10269/2018).
67. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ FISCAL IAE EXERCICI 2018 I 1ER TRIMESTRE DE 2018
CONFECCIONAT EN BASE A LES DADES SUBMINISTRADES PER L’AEAT DE L’ESTAT. (EXP.
10326/2018).
68. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA DE
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL, VIGILÀNCIA I DENÚNCIA DE
L'ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA DE CIUTADELLA
DE MENORCA.(EXP. 3213/2018).
69. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA I RADIO POPULAR SA CADENA DE ONDAS POPULARES
ESPAÑOLAS PER A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA UBICADA A L’AVINGUDA
CAPITÀ NEGRETE, NÚM. 3 (OAR). (EXP. 4221/2018).
70. PROPOSTA DE L’APROVACIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DEL CÀNON A ABONAR,
PER A L’ÚS ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DEL NUCLI TURÍSTIC (CAP
D’ARTRUTX-CALA EN BOSC-SON XORIGUER), CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018, (EXP.
4874/2018).
71. PROPOSTA D’APROVAR I ABONAR FACTURA DE REPSOL BUTANO S.A PEL
SUBMINISTRAMENT DE PROPÀ AL DIPÒSIT DEL CEMENTERI NOU (EXP. 10358/2018).
72. PROPOSTA APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN DE DIA 8 D’AGOST
DE 2018. (EXP. 7810/2018).
73. PROPOSTA DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SUBMINISTRAMENT DE
TARIMES PER ESCENARI MÉS ESCALA (EXP. 10132/2018).
74. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ D’INGRESSOS DEL MUSEU MUNICIPAL
BASTIÓ DE SA FONT EN CONCEPTE DE VENDA D’ENTRADES I PUBLICACIONS,
CORRESPONENTS AL MES DE SETEMBRE 20118 (EXP. 10318/2018).
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75. PROPOSTA PETICIÓ SUBVENCIONS AL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A LES
ESCOLES INFANTILS DE PRIMER CICLE (0-3 ANYS) DE TITULARITAT MUNICIPAL.
(EXP.10287/2018).
76. PROPOSTA PETICIÓ AJUTS A LA XARXA D’ESCOLES PÚBLIQUES DE LES ILLES
BALEARS PER A LA CREACIÓ DE PLACES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL A
CENTRES DE NOVA CREACIÓ, CONVOCATÒRIA 2018. (EXP. 10519/2018).
77. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ASSIGNACIÓ DE L'ÚS
PRIVATIU D'UNA PARCEL·LA D'HORT A L'HORT URBÀ SA VINYETA A PERSONES A TÍTOL
INDIVIDUAL (EXP. 9975/2018).
78. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ASSIGNACIÓ DE L'ÚS
PRIVATIU D'UNA PARCEL·LA D'HORT A L'HORT URBÀ SA VINYETA A ENTITATS (EXP.
9992/2018).
79. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS PROFESSIONALS QUE
EXECUTARAN EL PLA DE FORMACIÓ CONTINUA 2018. (EXP. 9973/2018).

Desenvolupament de la sessió:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 3
D’OCTUBRE DE 2018.
Sotmesa l’acta esmentada a la consideració de la Junta de Govern i no havent-hi cap observació a
fer, s’aprova per unanimitat.
2. COMUNICACIONS D’ALCALDIA.
2.1. Escrits del Jutjat Contenciós Administratiu núm 2 amb registres d’entrada a aquest Ajuntament
núm 017662 i núm 017916 de dia 4 d’octubre de 2018 i dia 8 d’octubre respectivament; referent al
PO número 105/2018 que ordena la remissió de l’expedient administratiu i en què s’acorda admetre
tràmit a recurs contenciós-administratiu interposat pel recurrent, en matèria de responsabilitat
patrimonial.
3. LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ I REFORMA:
3.1) NOVA LLICÈNCIA PER ACABAMENT D'OBRES DEL PROJECTE DE DOS HABITATGES
UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES A CAMÍ VELL DE MAÓ, 9 - 9 BIS (PROMOTOR/A JAFT,
TÈCNIC REDACTOR/A PONS VIDAL, C. FERNANDO I CONTRACTISTA MESQUIDA BAGUR,
DAMIA). (EXP. 10476/2017).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
d'Ordenament del Municipi de dia 02-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 05.04.2006 la Junta de Govern va acordar, entre d’altres, concedir llicència d’obres
amb projecte tècnic per a la construcció de dos habitatges unifamiliars a planta baixa entre mitgeres,
al C/ Camí Vell número 9-9bis, que es va tramitar a l’expedient núm. 52/2006, d’acord amb el
projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Fernando Pons Vidal, visat pel COAIB en data
03.08.2005, núm. 2/2234/05.
Atès que en data 19.10.2017 (RE 17708) ARU ARQUITECTURA S.L., en representació del Sr.
J.A.F.T., va sol·licitar telemàticament una nova llicència d’obres per a l’acabament de la llicència
d’obres atorgada l’any 2006.
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Atès que en data 05.07.2018 (RE 11584) s’ha presentat telemàticament el projecte bàsic i d’execució
redactat per ARU ARQUITECTURA S.L. visat pel COAIB en data 12.06.2018, núm. 12/00746/18, per
a la finalització de l’habitatge núm. 2.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable, amb condicions, de l’arquitecte municipal de data
18 de setembre de 2018, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent.
D’acord amb l’informe tècnic municipal, l’objecte de la sol·licitud de llicència és el següent:
«L’edifici projectat es situa a l’eixample. Amb anterioritat es va presentar el projecte de dos habitatges
però aquests no es van arribar a executar en la seva totalitat. Ara es pretén finalitzar les obres
començades. El projecte contemplava una edificació en planta baixa.»
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 28.09.2018,
següents:
"FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a
l’article 146.1.d) de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, a
l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no estiguin subjectes al règim
previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i qualsevol
intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte tècnic d’acord amb la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments. S’entendran per
intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic de l’edificació.
SEGON.- D'acord amb l'article 151.2 de la Llei 12/2017, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament de la
llicència.
TERCER.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
QUART.- Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
1.Projecte bàsic i d’execució per a la finalització de l’habitatge núm. 2 d’edifici entre mitgeres a planta
baixa, signat per l’arquitecte Fernando Pons Vidal, visat pel COAIB en data 12.06.2018, núm.
12/00746/18, i documentació per esmena de deficiències visada pel COAIB en data 27.07.2018,
núm. 12/01015/18, i en data 04.09.2018, núm. 12/01136/18.
2.Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
3.Estudi bàsic de seguretat i salut, signat per l’arquitecte Fernando Pons Vidal, visat pel COAIB en
data 04.09.2018, núm. 12/01136/18.
4.Assumpció de direcció d’obra de l’Arquitecte Fernando Pons Vidal (visat COAIB 22.11.2016, núm.
12/01241/16)
5.Comunicació d’encàrrec professional d’Arquitecte Tècnic José Juaneda Mascaró, registre del
COAATEM de data 04.07.2018, núm. 8141.
6.Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor autoritzat J.
Taltavull, S.L. (núm. contracte 79/18)
7.Pressupost signat pel contractista Damián Mesquida Bagur.
8.Justificant d’alta d’IAE del constructor, i justificant de rebut recent de la quota d’autònoms de la SS.
9.Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra sense
iva), per import de 187,50 €.
10.Autorització de representació signada pel promotor a favor de l’arquitecte Fernando Pons Vidal.
S’adjunta escaneig del DNI dels signants.
CINQUÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
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Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
SISÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 2/2014 de 29 de març d'ordenació i ús del sol, l’art. 33 i ss. del PGOU de Ciutadella,
aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també conté tota la
documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
SETÈ.- D'acord amb l'article 138 de la LOUS, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic.
VUITÈ.- D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les
condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les
circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits fitxats per la
jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present
sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats per la doctrina i
la jurisprudència."
Atès que el pressupost del projecte, revisat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb la
modificació de l’annex de la Ordenança Municipal sobre l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, publicat en el BOIB núm. 55 de dia 19.04.2012, és de 61.344,73€.
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per NOVA LLICÈNCIA PER
ACABAMENT D'OBRES DEL PROJECTE DE DOS HABITATGES UNIFAMILIARS ENTRE
MITGERES a CAMÍ VELL DE MAÓ, 9-9BIS (registre d’entrada núm. 17708 de dia 19/10/2017, visat
pel COAIB en data 12.06.2018, núm. 12/00746/18, i documentació per esmena de deficiències
visada pel COAIB en data 27.07.2018, núm. 12/01015/18, i en data 04.09.2018, núm. 12/01136/18).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Zona d'eixample, clau 12a/18.
Referència cadastral número: 2487121EE7228N
Ús: Residencial.
Superfícies:
·Habitatge 1 (no objecte d'aquesta nova llicència): Psoterrani 27,85m²; Pbaixa 92,94m². Total:
120,79m².
·Habitatge 2: Pbaixa 92,73m².
El pressupost del projecte presentat per acabar les obres és de 37.500 euros.
El pressupost del projecte, revisat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb la
modificació de l’annex de la Ordenança Municipal sobre l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, publicat en el BOIB núm. 55 de dia 19.04.2012, per acabar les obres és de 61.344,73€.
El promotor és J.A.F.T. (Nif núm. 417*****W), l’arquitecte és PONS VIDAL, C. FERNANDO,
l’arquitecte tècnic és JUANEDA MASCARO, JOSÉ i el contractista és MESQUIDA BAGUR, DAMIÀ.
CONDICIONADA al compliment del següent:
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1. S’hauran de complir amb les condicions establertes a l’informe tècnic municipal, emès en data
18.09.2018, i que són les següents:
«1. Els dipòsits d’aigua de les plaques solars s’hauran de disposar a l’interior de l’habitatge o bé
integrats per davall del panell solar de manera que no siguin visibles des de la via pública ni
sobresurtin per damunt de les plaques.
2. Els aïllaments tèrmics s’hauran de situar per l’interior de l’habitatge o sense que aquest superi la
alineació de carrer.»
2. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 139.5 de la LOUS).
3. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
4. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
5. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
6. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
7. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
8. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
3. La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció
(LSC), estableix que totes les empreses i els treballadors autònoms amb assalariats, que vulguin
esser contractades o subcontractades per a la realització de feines a una obra de construcció hauran
d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA).
En el present cas s’ha comprovat que el contractista Damián Mesquida Bagur no consta inscrit al
REA, no obstant, des del moment en que contracti personal assalariat s’haurà d’inscriure
obligatòriament al REA.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar les corresponents liquidacions:
-Taxa per llicències urbanístiques: Pressupost 61.344,73€-37.500€ x 0,5%: … 119,22€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi.
3.2) PROJECTE BÀSIC DE REFORMA D'HABITATGE ADOSSAT A Urb.Santandria(UA-39),
FRANCESOS, carrer dels, PARCEL.LA 6 (PROMOTOR/A PRM, TÈCNIC REDACTOR/A
APESTEGUIA NADAL, MIQUEL ANGEL I CONTRACTISTA SUNA CB). (EXP. 42/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del Municipi de dia 05-10-2018,
que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 21.12.2017 (RE 22115) Miquel Àngel Apesteguia Nadal, en representació de
P.R.M., va sol·licitar telemàticament llicència d'obres per a la reforma d’habitatge unifamiliar adossat.,
al carrer de Francesos, parc. núm. 6, urbanització Santandria de Ciutadella, d’acord amb el projecte
bàsic redactat per l’arquitecte Miquel Àngel Apesteguia Nadal (sense visar al no ser preceptiu).
Atès que el projecte es desenvoluparà a un sòl classificat com a sòl urbà, zona residencial extensiva,
clau 16l, regulat al arts. 275 i concordants del PGOU de Ciutadella. Es tracta d’un immoble ubicat a la
U.A. 39a del PGOU, però l’habitatge es va construir abans de l’entrada en vigor del vigent PGOU de
Ciutadella.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable de l’arquitecte municipal emès en data 13 de
setembre de 2018, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent.
L'informe tècnic descriu el projecte de la següent manera:
«La intervenció proposada a la casa no altera els paràmetres urbanístics, mantén la superfície i
alçades, així com el seu ús actual d'habitatge unifamiliar. Simplement s'hi realitzen obres de millora ja
que l'habitatge es troba antiquat, s'han de renovar les instal·lacions i s'ha d'aïllar tèrmicament tot
l'edifici».
Atès que la tipologia d’edificació prevista al sòl que ens ocupa és d’habitatge unifamiliar aïllat.
L’habitatge objecte del present projecte és unifamiliar, però es troba adossat per una de les parts amb
un edifici vesí, així com tampoc compleix amb la superfície mínima de parcel·la establerta en 1.500
m2 a l’article 276 del PGOU, pel que es pot afirmar que es tracta d’una edificació disconforme.
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 04.10.2018,
següents:
"FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a
l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no
estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació
de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte
tècnic d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos,
les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’entendran per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic de
l’edificació.
SEGON.- D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament de la
llicència.
TERCER.- Vist que l’article 48 del PGOU de Ciutadella regula les edificacions i instal·lacions
disconformes, indicant al punt 2on que:
«En els edificis i instal·lacions disconformes s’autoritzaran obres d’ampliació, reforma o consolidació i
canvis d’ús, sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
a) L’ampliació ha d’adaptar-se estrictament a les determinacions de l’ordenació. Les ampliacions dels
edificis disconformes per incompliment de la condició de reculada del Pla General no serà necessari
que compleixin amb aquesta condició, havent en qualsevol cas de respectar com a mínim les
condicions de reculada de les edificacions existents.
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b) Les obres de reforma i canvis d’ús que afectin a la part preexistent, només podran realitzar-se un
cop s’hagi inscrit en el Registre de la Propietat la resolució municipal per fer constar que l’interessat
renuncia a qualsevol increment de valor que es pugui derivar de les obres o canvi d’ús.»
S’ha presentat la justificació d’haver-se procedit a la inscripció registral de la renuncia a l’increment
de valor derivades de les obres del present projecte.
TERCER.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
QUART.- Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
1.Projecte bàsic de reforma d’habitatge unifamiliar adossat, redactat per l’arquitecte Miquel Àngel
Apesteguia Nadal, sense visat al no ser preceptiu.
2.Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
3.Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra sense
iva), per import de 420,85 € (realitzat en dos pagaments 412€ + 18,85 €).
4.Autorització de representació signada pel promotor Paolo Rodolfo Masera a favor de l’arquitecte
Miquel Àngel Apesteguia Nadal. S’adjunta el DNI de representant i la documentació oficial
d’acreditació d’identitat de representat.
5.Justificació de la inscripció al Registre de la Propietat de la renúncia a l’increment de valor de les
obres preteses, d’acord amb l’establert a l’article 48 del PGOU per al edificis disconformes, al marge
de la inscripció 6ª de la finca registral núm. 7389, del tom 1.536 de l’arxiu, llibre 455 de l’Ajuntament
de Ciutadella, foli 189.
6.Pressupost signat pel contractista Obres Suna, CB, per import de 86.169,79 €
CINQUÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat a l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
SISÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també
conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
SETÈ.- D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic.
VUITÈ.- D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les
condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les
circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits fitxats per la
jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present
sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats per la doctrina i
la jurisprudència."
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PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres per PROJECTE BÀSIC DE REFORMA
D'HABITATGE ADOSSAT a Urb.Santandria (UA-39), FRANCESOS, carrer dels, PARCEL·LA 6
(registre d’entrada núm. 22115 de dia 21/12/2017).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Residencial turística intensiva, clau 16l.
Referència cadastral número 1958906EE7215N0001JD.
Ús: Habitatge.
Superfície d'actuació: 107,37m² (Pbaixa 68,22m²; P1ª 39,15m².
El pressupost del projecte presentat és de 86.169,79 euros.
El promotor és P.R.M. (Nif núm. Y52*****Y) i l’arquitecte és APESTEGUIA NADAL, MIQUEL ÀNGEL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal, emès en data 13.09.2018, es condiciona la
llicència al següent: «En aquesta parcel·la només hi pot haver un habitatge».
2. D’acord amb l’article 152.5 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears, haurà de presentar el Projecte d’EXECUCIÓ en el termini màxim de 6 mesos. Les obres no
es podran iniciar, mentrestant no s’hagi aprovat el projecte d’execució.
3. De conformitat amb l’article 2 i 13 i següents de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de
l'edificació, haurà de presentar l’assumeix de la direcció tècnica a càrrec de l’arquitecte degudament
visat pel col·legi oficial corresponent, així com haurà de presentar comunicació d’encàrrec
professional d’arquitecte tècnic o aparellador. A aquests efectes, i d’acord amb l’article 4 i concordants
del Decret 59/1994, de 13 de maig, sobre Control de qualitat de l’edificació, ús i manteniment,
modificat per Decret 11/1994 de 22 de novembre, haurà de presentar el programa de control de
qualitat redactat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent.
4. Així mateix, de conformitat amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s’aportarà també
l’Estudi de seguretat i salut a càrrec del tècnic competent, degudament visat pel Col·legi Oficial
pertinent.
5. Presentació juntament amb la documentació ressenyada, del nomenament del constructor
(mitjançant inscripció al REA), i el pressupost degudament signat pel constructor esmentat.
6. Fitxa de la gestió de residus i contracte amb un gestor autoritzat de la gestió de residus de
construcció i demolició generats durant les obres, en compliment del disposat en l'article 28 del Pla
director per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca.
7. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
Advertències:
1. La manca de presentació del projecte d'execució dins el termini de sis mesos n'implica, per
ministeri legal, l'extinció dels efectes de la llicència concedida d'acord amb el projecte bàsic, cas en
què s'ha de sol·licitar una nova llicència.
2. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
3. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidacions:
-Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 86.169,79 x 3’2% …….……. 2.757,43€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi.
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3.3) PISCINA A ALBERT CAMUS, carrer de, 13 (PROMOTOR/A MJPM, TÈCNIC REDACTOR/A
PONS MERCADAL, JORDI I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES, SL). (EXP.
2592/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del
Municipi de dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 07/03/2018 (RE 3785) Jordi Pons Moll, en representació de M.J.P.M., va sol·licitar
telemàticament llicència d'obres per a la construcció d’una piscina d’ús privat annexa a l’habitatge
ubicat al carrer Albert Camús, núm. 13 de Ciutadella, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució
redactat per l’arquitecte Jordi Pons Moll, visat pel COAIB en data 02.03.2018, núm. 12/00310/18.
Atès que el projecte es desenvoluparà a un sòl classificat com a sòl urbà, zona residencial extensiva,
clau 14b, arts. 198 i concordants del PGOU de Ciutadella.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable de l’arquitecte municipal de data 26.07.2018, per ser
conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent.
L'informe tècnic municipal descriu el projecte de la següent manera:
«El projecte es situa en una parcel·la en règim de divisió horitzontal a la U.A.8.
El projecte pretén realitzar una nova piscina. Les actuacions comportaran l’excavació del terreny per
a instal·lar un vas de piscina prefabricada de fibra de vidre reforçada amb pintura gel-coats resistent
al clor.
El perímetre es realitzarà amb rajola antilliscant sobre solera de formigó.
La caseta d’instal·lacions de depuració es situa en un pla inferior aprofitant el desnivell natural del
terreny.
Superfície de làmina de piscina = 18,90m2».
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 02.10.2018,
següents:
"FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a
l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no
estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació
de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte
tècnic d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos,
les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’entendran per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic de
l’edificació.
SEGON.- D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present cas no es precisa cap informe o autorització del Departament de Costes al no ubicar-se
la piscina en zona de protecció de costes.
TERCER.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
QUART.- Atès que consta a l’expedient la següent documentació:
1.Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Jordi Pons Moll, visat pel COAIB en data
02.03.2018, núm. 12/00310/18, i documentació per esmena de deficiències visada pel COAIB en
data 19.07.2018, núm. 12/00974/18.
2.Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
3.Estudi bàsic de seguretat i salut signat per l’arquitecte Jordi Pons Moll, visat pel COAIB en data
02.03.2018, núm. 12/00310/18 .
4.Assumpció de direcció d’obra de l’arquitecte Jordi Pons Moll, visat pel COAIB en data 02.03.2018,
núm. 12/00310/18.
5.Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor autoritzat
Excavaciones Moll, S.L. de data 5 de març de 2018.
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6.Pressupost signat pel contractista Construccions Josep Olives, SL.
7.Justificant d’alta al REA del contractista amb el núm. 04/02/0001056.
8.Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra sense
iva), per import de 50,78 €.
9.Autorització de representació signada pel promotor a favor de l’arquitecte Jordi Pons Moll. S’adjunta
còpia del DNI del representat per acarar la signatura.
CINQUÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
SISÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també
conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
SETÈ.- D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic.
VUITÈ.- D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les
condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les
circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits fitxats per la
jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present
sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats per la doctrina i
la jurisprudència."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per PISCINA al carrer Albert
Camús, 13 (registre d’entrada núm. 3785 de dia 07/03/2018, visat del projecte núm. 12/00310/18 I
12/00974/18 de dia 02/03/18 I 19/07/18).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Zona residencial extensiva, subzona clau 14b.
Referència cadastral número 1673136EE7217S0007LG
Ús: Piscina per a piscina.
Superfície de la làmina d'aigua de la piscina: 18,90m².
El pressupost del projecte presentat és de 10.156,72 euros.
El promotor és M.J.P.M (Nif núm. 417*****Q), l’arquitecte és PONS MERCADAL, JORDI i el
contractista és CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 151.5 de la LUIB).
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2. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
3. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
4. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
5. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
6. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
7. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
-Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 10.156,72 x 3’2% …….…….325,02€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi.
4. PROJECTE EXECUTIU D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I PISCINA A
MARQUÉS D'ALBRANCA, carrer del, 47 (PROMOTOR/A ECB, TÈCNIC REDACTOR/A
ANGLADA BARBER, MARC I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES, SL). (EXP.
8910/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del
Municipi de dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 23.11.2017, GE/020341/2017 es va sol·licitar llicència de projecte bàsic d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres amb piscina al carrer Marqués d'Albranca, 47, concedida per acord de
Junta de Govern de dia 30.05.2018.
Atès que en data 24.09.2018, GE/014567/2018 es va sol·licitar el projecte executiu d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres amb piscina. Aportant la següent documentació:
*-Projecte executiu redactat per l’arquitecte amb visat 12/01071/18 del COAIB de data 20/08/2018.
*-Estudi bàsic de seguretat i salut.
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*-Assumeix de direcció d’obres per part de l’arquitecte
*-Assumeix de direcció d’obres per part de l’arquitecte tècnic
*-Programa de Control de qualitat visat 38495/2018
*-Fitxa de gestió de residus.
*-Contracte de gestió de residus amb Excavaciones Moll, S.L.
*-Pressupost signat pel contractista
*-REA del Contractista
*-Autorització de representació
Atès que en data 23.08.2018 – GE/016811/2018, es va presentar documentació per esmena de
deficiències. Aportant:
*-Plànols modificats del projecte executiu redactat per l’arquitecte amb visat 12/01213/18 del COAIB
de data 24/09/2018.
Atès que el projecte es contempla la construcció d’un nou habitatge de planta baixa i primera en una
parcel·la amb forma de L i una piscina la pati posterior.
Atès que segons l'informe tècnic, signat electrònicament dia 01.10.2018, el projecte executiu
s’adequa estrictament al projecte bàsic i no realitza modificacions sobre el projecte aprovat.
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres per a PROJECTE EXECUTIU D'HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I PISCINA a MARQUES D'ALBRANCA, carrer del, 47 (registre
d’entrada núm. 14567 de dia 23/08/2018, visat del projecte núm. 12/01071/18 i 12/01213/18 de dia
20/08/18 i 24/09/18).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Clau 12a, zona d'eixample.
Referència cadastral número 2082921EE7228S0001TU
Ús: Habitatge i piscina
Superfície cadastral de parcel·la: 281m².
El pressupost del projecte aprovat i liquidat amb l'aprovació del projecte bàsic és de
423.106,97 euros.
La promotora és E.C.B. (Nif núm. 417*****L), l’arquitecte és ANGLADA BARBER, MARC, l’arquitecte
tècnic és MARQUES ALLES, XAVIER I CAMPS JUANEDA, JOAN i el contractista és
CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1.A l’acord d’aprovació del projecte bàsic en acord de Junta de Govern de dia 30.05.2018.
2.Dipositar el material sobrant a un abocador autoritzat, d’acord amb l’establert al Pla Director
Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data 3.8.2006.
3.Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
4.Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
5.Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
6.Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
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Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: Aprovar la corresponent liquidació:
-Taxa per expedició de documents…..........................................….……. 27,89€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi.
5. PERMÍS D'INSTAL·LACIÓ I OBRES PER AMPLIACIÓ DE FARMÀCIA A FEDERICO PAREJA,
plaça de, 52 (PROMOTOR/A JMOF, TÈCNIC REDACTOR/A ENGINYER INDUSTRIAL: BERNAT
COLL MERCADAL I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES, SL). (EXP.
1476/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del
Municipi de dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 6 de febrer de 2018 (RE 1873) Bernat Coll Mercadal, en representació de
J.M.O.F., va presentar telemàticament una sol·licitud de permís d'instal·lació i obres per l’ampliació
d’una farmàcia i reforma d’habitatge en planta pis primer, d’un edifici residencial entre mitgeres
existent, ubicat a la Pç Federico Pareja, núm. 50-52 de Ciutadella.
Atès que amb l'esmentada sol·licitud i altres registres posteriors, s'adjunta:
·Justificant de pagament de taxa pel pressupost de 114.403,87 € x 0’5%= 572,02 €, ja consten pagats
354,84 € (a l’expedient relacionat 6684/2017), pel que s’ha afegit l’import de 217,22 € en data
26.07.2018.
·Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Joan Enric Ventura Saborido, visat pel COAIB en
data 31.01.2018, núm. 12/00132/18, i documentació per esmena de deficiències amb visat núm
12/00963/18 de data 18 de juliol de 2018.
·Assumeix de direcció d’obres de l’arquitecte Joan Enric Ventura Saborido, visat pel COAIB en data
31.01.2018, núm. 12/00132/18.
·Comunicació d’actuació professional de l’arquitecte tècnic Pedro Carretero Niembro amb registre del
COAATEM núm. 6798 en data 15.06.2017
·Justificant d’inscripció al REA del constructor Construccions Josep Olives, S.L. amb núm
04/02/0001056.
·Full d’Estadística d’Edificació i Habitatge.
·Estudi de seguretat i salut signat digitalment en dat 30.01.2018 per l’arquitecta tècnic Pedro
Carretero Niembro.
·Pla de Control de Qualitat signat per l’arquitecte tècnic Pedro Carretero Niembro, registrat al
COAATEM en data 15.06.2017, núm. 6798.
·Fitxa de valoració i gestió de residus generats en obra, i contracte amb gestor autoritzat
Excavaciones Moll, S.L. de data 9 de juliol de 2018.
·Pressupost signat pel contractista Construccions Josep Olives, S.L.
·Document acreditatiu de representació a favor de l’enginyer Bernat Coll Mercadal, signat pel
promotor J.M.O.F.. S’adjunta DNI escanejat del representat.
·Projecte d’activitats redactat per l’enginyer Bernat Coll Mercadal, signat digitalment en data 6 de
febrer de 2018.
·Sol·licitud (model normalitzat) de permís d’instal·lacions i obres, signat digitalment per J.M.O.F. en
data 05.02.2018.
·Fitxa resum (model normalitzat) de l’activitat permanent major per a una oficina de farmàcia, signada
digitalment per l’enginyer industrial Bernat Coll Mercadal i pel promotor J.M.O.F..
·Informe arqueològic previ, signat per l’arqueòloga Elena Sintes Olives, en data 16 de juliol de 2018.
Atès que en data 6 d’abril de 2018 s’emet informe d’usos per part de l’arquitecte municipal on indica
que l’ús comercial en planta baixa i l’habitatge en plantes superiors està admès segons PEPCHA.
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Atès que en data 5 de maig de 2018 s’emet Certificat de la Secretaria municipal respecte l’exposició
al públic de l’expedient per termini de 10 dies, d’acord amb l’establert a l’article 40 de la Llei 7/2013, a
la web municipal del 13.04.2018 al 27.04.2018, ambdós inclosos, indicant que segons el registre
d’entrada de l’Ajuntament, durant el període esmentant no s’han presentat al·legacions al respecte.
Atès que en data 10 de setembre de 2018, el Conseller executiu de Cultura i Educació, mitjançant
Resolució núm. 2018/126, ha resolt autoritzar el projecte d’agregació de dues finques, i bàsic i
d’execució de la reforma i ampliació de l’edifici de la plaça Federico Pareja 52, (Farmàcia Oleo)
Ciutadella, amb les següents prescripcions:
«1 – Un arqueòleg/a, a compte del promotor, farà el control arqueològic preventiu amb la preceptiva
autorització d’acord amb l’establert al Decret 14/2011 que aprova el Reglament d’intervencions
arqueològiques.
2 – S’avisarà al Servei de Patrimoni Històric del CIM del començament de les obres per poder fer les
oportunes inspeccions. En tot cas, l’arqueòleg/a, responsable del seguiment avisarà al Servei de
patrimoni del CIM de l’inici del seu treball.
3 – En el cas que apareguessin restes arqueològiques in situ que recomanessin realitzar una
excavació arqueològica, s'adoptaran les mesures per permetre desenvolupar els treballs, a compte
del promotor, i amb l’autorització del Departament de Cultura del CIM.
4 – Si apareguessin restes arquitectòniques, relacionades o que formin part de l’estructura de la
muralla, l’arqueòleg informarà al Departament de Cultura que decidirà en funció de l’establert a
l’article 59.4 de la Llei 12/1998 del patrimoni històric de les illes Balears.
5- Les restes mobles aparegudes s’hauran de dipositar en el Museu Municipal de Ciutadella des
Bastió de Sa Font.
6 - Finalitzats els treballs el promotor lliurarà al Departament de Cultura del CIM, la memòria
elaborada i signada per l’arqueòleg/a responsable de la intervenció arqueològica.»
Atès que en data 11 de maig de 2018 s’emet informe favorable per part de l’enginyer industrial
municipal, amb una sèrie de Prescripcions Generals i Prescripcions Tècniques i Addicionals.
Atès que en data 12 de setembre de 2018 s’emet informe tècnic favorable, amb condicions, per part
de l’arquitecte municipal.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 01.10.2018, següents:
"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
·Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS).
·Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes
Balears (Llei d'activitats).
·Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el 26/06/2006.
·Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca (PGOU), aprovat
definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions.
·Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic de Ciutadella de Menorca (PEPCHA), aprovat
definitivament amb prescripcions el 31/03/1999.
·Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP).
Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística i d'activitats de l'actuació projectada.
1. De conformitat amb la definició de l'article 4 de la Llei d'activitats, el permís d'instal·lació i obres de
l'activitat és el títol administratiu que permet la implantació d'una activitat o modificació inclosa en
l'article 38.1 de la pròpia llei i, si escau, les obres necessàries per implantar-la.
2. L'article 38.1 de la Llei d'activitats assenyala que necessiten permís d'instal·lació i d'obres de
l'administració competent, entre d'altres, les:
«c) Activitats majors, modificacions que estiguin incloses en els títols I de l'annex I d'aquesta llei,o
infraestructures comuns, amb obres que necessitin projecte d'acord amb l'article 2 de la Llei 38/1999,
de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE).»
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Al cas que ens ocupa, es tracta d'una activitat permanent major amb obres d’ampliació d’activitat de
farmàcia existent, i obres de reforma d’habitatge al pis primer, a un edifici que està inclòs dins l’àmbit
de protecció del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic de Ciutadella de Menorca, pel
que conforme a l'article 2.2. b) i c) de la LOE es requereix d’un projecte d'edificació, i l’activitat es
considera permanent major.
4. L'article 38.2 de la Llei d'activitats disposa que la sol·licitud d'inici d'instal·lació i de les obres, si
escau, s'ha de presentar davant l'administració competent i ha d'anar acompanyada de:
a)Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. No obstant això, el titular pot presentar el projecte
d'activitat i el projecte d'obres com a documents específics degudament coordinats quan els tècnics
redactors dels projectes siguin diferents.
S’ha presentat la documentació.
b)La documentació ambiental requerida per la Llei 11/2006, de 14 de setembre, per a les activitats
subjectes al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.
El present projecte no requerix tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.
c)Pagament dels tributs corresponents.
S’ha justificat el pagament de la taxa municipal de llicències d’obres.
Disposa el 38.3 que el titular ha d'indicar el termini màxim en el qual preveu iniciar la instal·lació i
l'obra, i el termini màxim que preveu per instal·lar i executar l'obra. En el cas que no s'hagi indicat
serà de 6 mesos i 36 mesos, respectivament. No obstant això, es podran prorrogar els terminis per
una sola vegada, mitjançant la comunicació prèvia abans del venciment dels terminis corresponents.
L'òrgan competent pot modificar els terminis indicats quan es justifiqui que són manifestament
desproporcionats.
5. Les obligacions de l'administració, un cop efectuada la sol·licitud per la persona interessada,
d'acord amb l'article 39, són les següents:
L'òrgan competent té quatre mesos des de la presentació de la documentació per resoldre el permís
d'instal·lació quan es tracti d'activitats incloses en els annexos I i II de la Llei 11/2006, de 14 de
setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears, i té dos mesos per resoldre en els altres casos. En aquest termini haurà de:
a)Comprovar que la documentació és la que s'exigeix en la normativa.
b)Comprovar que l'ús és compatible amb la normativa urbanística i amb la resta de normativa que hi
sigui d'aplicació. Si l'activitat que es pretén dur a terme no s'ajusta als usos previstos en el
planejament urbanístic, l'òrgan competent haurà de denegar el permís d'inici d'instal·lació i obres de
l'activitat.
c)Sotmetre a informació pública, d'acord amb l'article 40 d'aquesta llei.
d)Sol·licitar, si escau, informes concurrents i declaració d'impacte ambiental. La sol·licitud de
declaració d'impacte ambiental i d'altres informes o acords vinculants interromprà els terminis, d'acord
amb l'article 83.3 de la Llei 30/1992.
e)Redactar l'informe tècnic integrat, d'acord amb l'article 42 d'aquesta llei.
f)Resoldre i atorgar, si escau, el permís d'inici d'instal·lació o el permís d'inici d'instal·lació i obres de
l'activitat, d'acord amb el que disposa l'article 43 d'aquesta llei.
6. Al cas present s'ha emès un informe d'usos favorable. S'hi especifica que en aquesta edifici l'ús
comercial en planta baixa i l’habitatge en plantes superiors està admès al PEPCHA.
7. S'ha redactat el corresponent informe tècnic municipal integrat: informe de l'arquitecte municipal,
emès en sentit favorable amb condicions en data 12 de setembre de 2018, i de l'enginyer industrial
municipal, emès en data 11 de maig de 2018 en sentit favorable amb una sèrie de prescripcions
generals, tècniques i addicionals.
Quant al compliment de les condicions d'edificació concretades en el PGOU, el PEPCHA, el PTI i la
NTT em remet als referits informes tècnics municipals.
Tercera.- Òrgan competent per acordar l'atorgament de la llicència sol·licitada.
D'acord amb l'article 6 de la Llei d'activitats, els ajuntaments són els competents per tramitar els
expedients, inspeccionar i exercir la potestat sancionadora sobre les activitats subjectes a la llei
esmentada que es desenvolupin íntegrament dins els seus municipis, sempre que no siguin activitats
incloses en el punt 4 del mateix article.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
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la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències urbanístiques d'obres amb projecte.
Quarta.- Condicions a la llicència urbanística.
L’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, estableix:
«Les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les condicions a què estigueren
subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les circumstàncies que van motivar el seu
atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en aquell temps, haurien justificat la
denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.»
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits, no obstant,
les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present sol·licitud de llicència
urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits establerts per la jurisprudència."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir el permís d'INSTAL·LACIÓ I OBRES PER AMPLIACIÓ DE FARMÀCIA I
REFORMA D'HABITATGE EN PLANTA PIS PRIMER, D'UN EDIFICI ENTRE MITGERES a
FEDERICO PAREJA, plaça de, 52 (registre d’entrada núm. 1873 de dia 06/02/2018, visat del projecte
núm. 12/00132/18 i 12/00963/18 de dia 31.01.2018 i 18.07.2018).
·Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Joan Enric Ventura Saborido, visat pel COAIB en
data 31.01.2018, núm. 12/00132/18, i documentació per esmena de deficiències amb visat núm
12/00963/18 de data 18 de juliol de 2018.
·Projecte d’activitats redactat per l’enginyer Bernat Coll Mercadal, signat digitalment en data 6 de
febrer de 2018.
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic.
Referència cadastral número 1887111EE7218N0001LK
Ús: Farmàcia
Superfície de l'activitat: 153,37m².
El pressupost del projecte presentat és de 114.403,90 euros.
El promotor és J.M.O.F. (Nif núm. 417*****Q), l’arquitecta és ENGINYER INDUSTRIAL: BERNAT
COLL MERCADAL, l’arquitecte tècnic és CARRETERO NIEMBRO, PEDRO i el contractista és
CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. Compliment prescripcions de la Resolució núm. 2018/126, de data 10 de setembre de 2018, del
Conseller executiu de Cultura i Educació, i que són les següents:
«1 – Un arqueòleg/a, a compte del promotor, farà el control arqueològic preventiu amb la preceptiva
autorització d’acord amb l’establert al Decret 14/2011 que aprova el Reglament d’intervencions
arqueològiques.
2 – S’avisarà al Servei de Patrimoni Històric del CIM del començament de les obres per poder fer les
oportunes inspeccions. En tot cas, l’arqueòleg/a, responsable del seguiment avisarà al Servei de
patrimoni del CIM de l’inici del seu treball.
3 – En el cas que apareguessin restes arqueològiques in situ que recomanessin realitzar una
excavació arqueològica, s'adoptaran les mesures per permetre desenvolupar els treballs, a compte
del promotor, i amb l’autorització del Departament de Cultura del CIM.
4 – Si apareguessin restes arquitectòniques, relacionades o que formin part de l’estructura de la
muralla, l’arqueòleg informarà al Departament de Cultura que decidirà en funció de l’establert a
l’article 59.4 de la Llei 12/1998 del patrimoni històric de les illes Balears.
5- Les restes mobles aparegudes s’hauran de dipositar en el Museu Municipal de Ciutadella des
Bastió de Sa Font.
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6 - Finalitzats els treballs el promotor lliurarà al Departament de Cultura del CIM, la memòria
elaborada i signada per l’arqueòleg/a responsable de la intervenció arqueològica.»
2. Compliment de les condicions establertes a l’informe de l’arquitecte municipal de data 12.09.2018 i
que són les següents:
«1. S’haurà de disposar de la corresponent llicència d’agregació aprovada.
2. Pintat del sòcol de la façana de color gris o ocre apagat d’acord amb l’art. 7.2.2 i la façana amb
pintura de tipus al silicats d’acord amb l’article 7.2.2 del PEPCHA.
3. Les noves fusteries s’hauran d’adaptar a les prescripcions del PEPCHA segons l’art.
7.2.4 i no
contenir ferratges d’acer inoxidable o diferents del llautó».
3. Compliment de les prescripcions generals, tècniques i addicionals fetes constar en l'informe tècnic
de l'enginyer industrial municipal emès en data 11 de maig de 2018:
PRESCRIPCIONS GENERALS
1.En cap cas no es podrà començar l’activitat sense que s’hagi presentat la declaració responsable
d'inici i exercici d'activitat, que haurà de demanar la persona interessada un cop finalitzada l’execució
de les instal·lacions, mitjançant la corresponent sol·licitud a la qual acompanyarà els documents
següents:
·Certificat subscrit per tècnic competent, en que es certifiqui que les instal·lacions i mesures
correctores de l’activitat s’ajusten al projecte redactat pel tècnic director i a les condicions del permís
d’instal·lació i obres. (En cas que existeixin variacions entre el permís d’instal·lació i obres i el
realment executat, el tècnic director està obligat a informar que les variacions no impliquen un nou
permís d'instal·lacions i obres de l'activitat, i s'haurà de presentar una memòria del realment
executat).
2.La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudici de tercers.
3.La concessió del permís d’instal·lació i obres no eximeix el/la titular de sol·licitar-ne i obtenir-ne en
altres administracions, d’acord amb les normatives que els siguin aplicables.
4.Si durant la direcció de la instal·lació hi hagués modificacions substancials respecte al projecte o/i
de les indicacions del permís, s’haurà de tramitar un nou permís d’instal·lació.
5.Disposarà de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb els capitals mínims indicats en la
disposició addicional tercera de la Llei 7/2013.
6.Compliment de la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears.
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I ADDICIONALS
1.Compliment del projecte redactat pel tècnic Bernat Coll Mercadal de data 06.02.2018.
2.Compliment de les condicions de sectorització interior i d’estabilitat i resistència al foc establertes
en el DB-SI del Codi Tècnic de l’Edificació.
3.Compliment del punt 4 del DB SI del Codi Tècnic de l’Edificació, respecte a la classe dels materials
destinats a decoració i revestiments.
4.Compliment de les condicions establertes en el DB-SUA del Codi Tècnic de l’Edificació.
5.Compliment de la normativa sectorial de renous, de les ordenances municipals sobre emissió de
renous, així com del DB-HR, especialment les unitats exteriors de climatització que es recomana que
s'instal·lin a la coberta de l'edifici.
6.S’adequarà l’edifici al disposat en el Pla especial de protecció del conjunt històric - artístic de
Ciutadella, especialment en quant a rètol i tendals.
7.Compliment del Decret 64/2001, de 27 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits tècnics sanitaris
que han de reunir les oficines de farmàcia.
8.Compliment del RD. 486/1997 de Seguretat i Salut als llocs de feina, especialment l’Annex III
respecte les condicions ambientals i de ventilació, i el punt 10 de l’annex I respecte les vies
d’evacuació i el sentit d’obertura de les portes.
9.En la instal·lació de fontaneria, s’hauran d’instal·lar equips de fontaneria de baix consum i
estalviadors d’aigua, segons el Decret 55/2006, de 23 de juny.
4. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 139.5 de la LOUS).
5. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
6. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
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Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
7. La persona interessada haurà de sol·licitar davant l'Ajuntament l'oportuna llicència de primera
ocupació o utilització d'acord amb l'establert en l'article 134.1.m) de la LOUS, havent-se d'acreditar el
compliment de tots els condicionants a què s'ha subjectat la llicència. La llicència de primera
ocupació s'exigirà també per a la contractació definitiva dels serveis d'acord amb l'article 142.2 de la
LOUS.
8. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
9. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
10. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
11. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1.- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
-Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 114.403,90 x 3’2% …….……. 3.660,92€
-Taxa per llicència d’instal·lació:
Epígrafe 652.1 (164,22€ x 200%).................................................................... 328,44€
Total …........................................... 3.989,36€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi.
6. PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRES D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA A
Vorera Esquerra Ctra. Santandria, S'ABATZER, carrer de, 3 (PROMOTOR/A TBM, TÈCNIC
REDACTOR/A CAPO CASASNOVAS, JOSEP I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS BEP
ENRICH, SL). (EXP. 9491/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
d'Ordenament del Municipi de dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern, en data 29 de juny de 2017, es va concedir
llicència d’obres amb projecte tècnic, a nom de T.B.M., d’acord amb el projecte bàsic i d’execució
redactat per l’arquitecte Josep Capó, visat pel COAIB en data 23.05.2017, amb el núm. 12/00548/17,
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per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, al carrer S’Abatzer, núm. 3, Urb.
Santandria de Ciutadella.
Atès que la notificació de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres es va realitzar en data
12.07.2017, pel que el termini de 18 mesos finalitzarà en data 12.01.2019.
1.En data 01.08.2018 la Junta de Govern va acordar, entre d’altres, atorgar la modificació de la
llicència inicial, consistent en la disminució de l’altura màxima amb l’eliminació de la planta altell, i
petits canvis de distribució interiors.
2.En data 11.09.2018 (RE 15636), s’ha sol·licitat per part de l’arquitecte Josep Capó Casasnovas, en
representació de Teresa Bosch Moll, una pròrroga de la llicència urbanística d’obres per a poder
acabar els treballs, adjuntant la següent documentació:
·Certificat signat digitalment en data 11.09.2018 per l’arquitecte Josep Capó Casasnovas, respecte el
compliment de l’establert a l’article 32 del PGOU, indicant que la cobertura d’aigües i tancaments de
façanes es troben executats a dia d’avui.
·Fotografies de l’estat de les obres, on es veu que s’ha realitzat la cobertura d’aigües i el tancament
de façanes.
·Autorització signada pels promotors a favor de l’arquitecte Josep Capó Casasnovas per a la seva
representació en relació a les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, al carrer
S’Abatzer, núm. 3, Urb. Santandria de Ciutadella.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 02.10.2018, següents:
"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
1. D’acord amb el previst a l’article 31.2 de les Normes Urbanístiques del PGOU, la caducitat de la
llicència es produeix pel transcurs del termini sense haver acabat les obres, tot i que l’apartat 3er del
citat article prescriu que la caducitat ha de ser declarada expressament per l’Ajuntament.
2. Per altra banda, l’article 32 del PGOU preveu que les pròrrogues dels terminis d’una llicència
hauran de ser sol·licitades pel titular de la llicència abans d’un i cinc mesos de l’esgotament dels
terminis per al començament i acabament de les obres, respectivament. S’entendran concedides en
nous terminis de dos i sis mesos segons es tracti del començament o finalització de les obres, una
vegada transcorreguts dos mesos des de la presentació de la sol·licitud sense resolució expressa.
3. Així mateix, l´article 31.1 del PGOU de Ciutadella, disposa que totes les llicències han de preveure
un termini per començar les obres i un altre per a acabar-les. Si circumstàncies excepcionals no
justifiquen l’establiment d’altres terminis, el de començar les obres serà de sis mesos i de divuit
mesos per acabar-les. Ambdós terminis es computaran des de la data de notificació de l’atorgament
de la llicència.
4. L’article 32.3 del PGOU permet concedir una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres si s’ha
realitzat la cobertura d’aigües i el tancament de façanes. En el present cas s’ha presentat vàries
fotografies on s’acredita el compliment dels dos requisits: s’ha realitzat la cobertura d’aigües i el
tancament de façanes.
5. L'article 154.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears regula
l'eficàcia temporal i la caducitat de la llicència urbanística, sent de destacar que les persones titulars
tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de
les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten de
forma justificada i, en tot cas, abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
6. L’article 30.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques, disposa que si el termini d’una tramitació es fixa en mesos o anys, es
computaran a partir del dia següent a aquell en que tengui lloc la notificació.
7. Atès que al present cas la notificació de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres es va realitzar
en data 12.07.2017, pel que el termini de 18 mesos finalitzarà en data 12.01.2019, i una volta
prorrogada 6 mesos el termini per a l’acabament de l’obra serà fins a dia 12.07.2019.
8. Atès i vist que els preceptes sobre suspensió i caducitat de les llicències tenen com a finalitat
última evitar la discordança entre legalitat i realitat urbanístiques (STS 17-11-97, RJ 9430).
9. Vist que el Tribunal Suprem en sentència de 27 de maig de 1.983 (RJ Ar. 3444) estableix el criteri
de la flexibilitat i raonabilitat en el còmput del termini de les pròrrogues."
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PROPÒS:
PRIMER: Concedir la pròrroga a Vorera Esquerra Ctra. Santandira, S'ABATZER, carrer de, 3 (registre
d'entrada núm. 15636 de dia 11/09/2018), per un període de SIS MESOS. En concret, el dia en què
finalitzarà la pròrroga concedida és el 12.07.2019.
CONDICIONADA al compliment del projecte que va obtenir llicència (i la seva modificació) així com
de totes les condicions fetes constar en l’acord de la Junta de Govern, en sessió de dia 29.06.2017
Advertint que transcorregut dit període s'incoarà per part de l'Ajuntament el preceptiu
expedient de caducitat, segons l'art. 31 del PGOU.
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
No procedint per tant, cap renovació de llicència.
La promotora és T.B.M. (nif núm. 417*****-K), l’arquitecte és CAPO CASASNOVAS, JOSEP,
l’arquitecte tècnic és CAPÓ CANTALLOPS JOSÉ MARIA I DURÀ CAPÓ LLUÍS i el contractista és
CONSTRUCCIONS BEP ENRICH, SL
SEGON: Aprovar les corresponents liquidacions:
-Taxa per expedició de documents ……………..….. 27,89€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi.
7. RELACIÓ DE FACTURES 34/2018 (EXP. 10537/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei Econòmic del Municipi de dia 10-10-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 34.2018
INFORME: Vista la relació de factures núm. 34.2018 per un import brut de 90.799,08 € (import líquid
de 90.471,50 € ).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic del Municipi.
8. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PAGAT AMB L’APLICACIÓ DEL
MÒBIL, 1ER SEMESTRE DE 2018. (EXP. 10122/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei Econòmic del Municipi de dia 27-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vista la documentació presenta per l'empresa encarregada, ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS
SAU, amb CIF A283*****, en relació als ingressos derivats del pagament mitjançant la aplicació del
mòbil de les tarifes per a la utilització dels parquímetres, durant el període de gener a juny de
l'exercici 2018:
Gener 2018................................................................................5.125,45€
Febrer 2018...............................................................................5.647,00€
Març 2018..................................................................................5.947,15€
Abril 2018...................................................................................5.884,40€
Maig 2018..................................................................................5.538,75€
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Juny 2018..................................................................................7.521,70€
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar la referida liquidació presentada per ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU, per un
import total de 35.664,45€ corresponent al període de gener a juny de 2018.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic del Municipi.
9. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 10741/2017).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERIODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
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PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/010741
M.L.G.
2017
CO-2508-AP
99,28
49,64

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
10. PROPOSTA DENEGACIÓ RECURS CONTRA EMBARGAMENT. (EXP. 11259/2017).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del Municipi de dia 31-072018, que literalment copiada, diu:
«Vista la instància presentada per Antonio Rodríguez Vázquez, de data 09/11/2017, sol·licitant la
devolució de la quantitat embargada a través de l’embarg d’una devolució de l’Agència Tributària,
fonamentant la seva pretensió en que ja te la nòmina embargada per part de l’Ajuntament de
Ciutadella.
Vista la normativa d’aplicació: Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, art. 169, que
disposa que l’embarg ha de ser proporcional, que els béns a embargar han de ser de fàcil alienació i
menor onerositat per l’obligat tributari. Art. 76.2 del R.D. 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el
Reglament General de Recaptació, que disposa que Cuando por la información sucesivamente
obtenida se embarguen bienes que en el orden de embargo sean anteriores a otros ya embargados
pero no realizados, se realizarán aquellos con anterioridad.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, i vist l’informe
elaborat pel Servei de Recaptació, cal desestimar la sol·licitud del peticionari, ja que, tot i que s’hagin
embargat salaris, l’embarg de la devolució de l’Agència Tributària, que consisteix en diners, és
correcte, tal com indica l’art. 76.2 del RGR. Sota el principi de la proporcionalitat, facilitat d’alienació i
menor onerositat per l’obligat tributari, es pot procedir a l’embarg d’un bé o dret que estigui per davant
en l’ordre de prelació que assenyala l’art. 169.2 de la LGT.
Conseqüentment amb les circumstàncies exposades i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
31.07.201, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Denegar la petició de devolució de l’embarg de la devolució de l’Agència Tributària practicat amb
posterioritat a l’embarg de sous i salaris, per considerar-lo correcte en tractar-se d’un embarg de
major facilitat d’alienació i ser anterior en l’ordre de prelació.
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b) Notificar l’acord que s’adopti al Servei de Recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
11. PROPOSTA DENEGACIÓ RECURS CONTRA REQUERIMENT PER AFECTACIÓ DE BÉNS.
(EXP. 2071/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 31-07-2018, que literalment copiada, diu:
«Vista la instància presentada per A.M.S., representat per M.T.P., de data 21/02/2018, sol·licitant que
el deute en concepte d’IBI de 2009 i 2010 per l’immoble del carrer Camí de Maó, 200 A 01 03, es
reclami a qui era propietari en aquests exercicis.
Vist que el sol·licitant és l’actual titular de l’immoble i que, segons consta en l’informe de la recaptació
municipal, s’intentà el cobrament dels impostos pendents a l’anterior subjecte passiu, amb totes les
actuacions possibles establertes en el procediment de constrenyiment pel seu cobrament, havent-se
interromput la prescripció.
Vista la normativa d’aplicació: Art, 64.1 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que disposa que en els canvis de titularitat, els béns
immobles transmesos quedaran afectes al pagament de les quotes tributàries pendents, en règim de
responsabilitat subsidiària.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal desestimar
la sol·licitud del peticionari, ja que les quotes reclamades no han prescrit per mor de les notificacions
i requeriments efectuats a l’anterior subjecte passiu i per estar els béns transmesos afectes al
pagament de les quotes d’IBI pendents.
Conseqüentment amb les circumstàncies exposades i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
31.07.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Denegar la petició formulada per les raons anteriorment exposades.
b) Notificar l’acord que s’adopti al Servei de Recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
12. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 3870/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
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adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERIODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/003870
J.O.T.
2018
3405-CGR
99,28
49,64

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.

28

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 10.10.2018

13. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
EXP. (3885/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERIODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPÒS:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula

2018/003885
J.P.M.
2018
IB-3344-DD
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Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

47,03
35,27

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
14. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 4121/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
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PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/004121
ELLARMO INVERSIONES, SL
2018
3261-GNL
147,86
110,9

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
15. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 4283/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
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Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/004283
D.C.M.
2018
3684-HBH
58,35
29,18

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
16. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 4350/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
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1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/004350
F.C.P.B.
2018
IB-5568-DF
47,03
35,27

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
17. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 4671/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERIODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/004671
M.T.E.S.
2018
IB-6503-CM
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
18. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5111/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
2018/005111
Contribuent
M.H.C.
Exercici gravat
2018
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Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

IB-8736-DB
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
19. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5229/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
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PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005229
N.P.S.
2018
IB-2608-CX
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
20. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5276/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
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5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005276
G.G.C.
2018
IB-4507-DT
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
21. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5322/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERIODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
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1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005322
M.B.B.
2018
IB-2926-DF
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
22. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5384/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005384
INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA, SL
2018
4219-BVP
114,95
86,21

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
23. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5535/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent

2018/005535
M.J.F.
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Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018
0648-CGW
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
24. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5605/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
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Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005605
J.A.P.M.
2018
7356-BCS
47,03
35,27

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
25. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5608/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
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corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005608
AUTOS BENEJAM, SL
2018
1420-BCP
99,28
49,64

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
26. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5609/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
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Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005609
F.C.L.
2018
IB-8094-CD
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
27. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5631/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
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retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005631
A.F.C.
2018
0335-CPG
47,03
35,27

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
28. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5645/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient

2018/005645
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Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

R.D.R.
2018
GR-6868-AK
99,28
74,46

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
29. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5672/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
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Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005672
T.A.T.D.
2018
1378-CFY
99,28
74,46

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
30. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5717/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
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4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005717
N.B.V.
2018
8734-BDR
99,28
49,64

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
31. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5746/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
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Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005746
BENEJAM REFRIGERACION, SLU
2018
8781-BYX
58,35
29,18

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
32. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5747/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
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«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005747
J.A.S.
2018
5085-BNJ
99,28
74,46
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b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
33. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5816/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
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a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005816
M.P.B.
2018
IB-4509-DT
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
34. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5820/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
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Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005820
R.H.
2018
IB-1886-DF
47,03
35,27

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
35. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5821/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
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2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu:
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005821
A.V.L.
2018
0579-DVG
99,28
49,64

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
36. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 5848/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
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adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu:
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/005848
R.M.S.G.
2018
3753-BKD
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
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37. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6125/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula

2018/006125
R.M.D.A.
2018
7299-DSN
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Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

47,03
35,27

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
38. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6190/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
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PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/006190
S.A.R.
2018
7098-DBK
58,35
29,18

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
39. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6234/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
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Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/006234
S.S.A.
2018
IB-4103-CT
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
40. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6239/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
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1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/006239
E.M.J.
2018
4956-DPW
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
41. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6243/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica,
que disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/006243
D.M.C.
2018
1931-GSC
99,28
74,46

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
42. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6341/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent

2018/006341
A.C.E.
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Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018
IB-3883-BM
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
43. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6461/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
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Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSTA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/006461
J.M.S.L.
2018
IB-1018-BW
99,28
49,64

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
44. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6500/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
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corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/006500
J.B.P.
2018
IB-8230-CX
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
45. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6524/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
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Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/006524
J.C.B.B.
2018
IB-2355-BZ
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
46. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6779/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
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retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica,
que disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/006779
C.P.J.
2018
C-8731-BGC
6,1
3,05

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
47. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6680/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable, el funcionari qui
subscriu, prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la intervenció, emet la següent:
PROPOSTA TÈCNICA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent

2018/006680
M.S.F.
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Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018
IB-0235-CF
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
48. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6862/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
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Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/006862
J.G.B.
2018
M-0445-OP
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
49. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6908/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota

72

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 10.10.2018

corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/006908
J.C.M.
2018
2588-BZY i IB-6207-BF (2 vehicles)
99,28 * 2 = 198,56
49,64 * 2 = 99,28

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
50. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 6971/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
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Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/006971
CIUTADELLA MANTENIMENTS, SL
2018
B-7763-VX
58,35
29,18

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
51. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7025/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
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retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/007025
J.H.O.V.
2018
IB-0584-CL
99,28
49,64

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
52. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7050/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 07.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient

2018/007050
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Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

S.A.S.R.
2018
3758-CDB
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
53. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7241/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
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Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/007241
M.E.J.S.
2018
IB-9284-DD
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
54. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7244/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
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4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/007244
M.R.B.
2018
7200-HNW
99,28
24,82

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
55. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7309/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
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Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERIODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/007309
C.C.T.
2018
IB-4203-BU
99,28
49,64

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
56. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7332/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
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«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/007332
A.A.R.
2018
8160-CWL
99,28
49,64
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b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
57. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7417/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica,
que disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
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a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/007417
J.C.J.
2018
IB-8102-CZ
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
58. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7646/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
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Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/007646
C.M.A.
2018
B-1378-OD
99,28
24,82

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
59. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7654/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 22-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
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2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/007654
L.C.H.
2018
IB-2919-CS
58,35
29,18

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
60. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7804/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
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adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/007804
A.P.E.
2018
9485-CFJ
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.

86

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 10.10.2018

61. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7833/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que
disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui susbscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula

2018/007833
A,.O.S.
2018
6435-BFD
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Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

99,28
74,46

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
62. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D’IVTM .
(EXP. 7955/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica,
que disposa:
Art. 7è - PERÍODE IMPOSITIU I DEVENGAMENT
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, salvant el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta
adquisició.
2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs
aquell en que es produeix l’adquisició.
4.- En el casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es farà la
prorrata de la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres transcorreguts de l’any, inclòs aquell en que es produeixi la baixa en el
Registre de Tràfic.
5.- Quan la baixa tengui lloc després de l’ingrés de la quota anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspongui percebre.
Vist que la gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, en virtut d’allò que preveu el R.D.L. 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3 (art. 8.2).
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 10.09.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
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PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/007955
M.M.P.
2018
2794-CYW
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
63. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE DE
PLUSVÀLUES. (EXP. 8834/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Gestió Tributària del Municipi de dia 20-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist el recurs de reposició i devolució d’ingressos indeguts presentat en data 21/08/2018 i registrat a
l’ajuntament amb registre d’entrada 014412, per A.S.V. i a través del que sol·licita la revisió de les
següents liquidacions notificades en concepte d’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys i la
devolució dels imports indegudament ingressats:
Núm.
liquidació
3065
830
823

Immoble transmès

Finca registral

Signe Aries-Sa Caleta 15
9.053
P-1
Signe Aries-Sa Caleta 15
35.929
P-2
Signe Aries-Sa Caleta 15
35.931
P-3

Ref. Cadastral

Quota

1862712EE7216S0001EG

302,37

1862717EE7216S0001WG

167,11

1862718EE7216S0001AG

166,78

Vist que la impugnació es fonamenta en que els immobles transmesos no han experimentat
increment de valor que determina la subjecció a l’impost i en conseqüència i a la llum de la Sentència
del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 les liquidacions no són procedents, tota vegada que el valor
de transmissió ha estat igual o inferior al d’adquisició. Justifica les seves afirmacions aportant les
còpies de les escriptures en les que consten aquestes dades: Acceptació de l’herència (Protocol
309/2013 de la notària Rocio Maestre Cavanna), segregacions de la finca matriu (Protocol 4397/2016
de la notaria Berta Garcia Prieto) i les compravendes de les finques segregades i el remanent de
finca matriu (Protocols 839/2017, 840/2017 i 1329/2017 del notari Luís Miguel Ferrer Garcia).
Vista la regulació de l’impost que ve recollida essencialment en els articles 104 a 110 del R.D.Leg.
2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
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Vista la STC 59/2017 de 11 de maig (BOE de dia 15/06/2017) a la que es fa al·lusió i que declara
inconstitucionals i nuls els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLRHL., però només quant sotmetin a
tributació situacions inexpressives de capacitat econòmica, inconstitucionals per vulnerar l’art. 31.1 de
la Constitució i encomanava al legislador la tasca d’emprendre una modificació de la norma que a
dia d’avui encara no s’ha aprovat.
Vista, no obstant, la recent STS 1163/2018 de 9 de juliol, dictada en motiu d’un recurs de cassació
contra una STSJ d’Aragó i que dóna llum sobre la STC 59/2017, d’11 de maig i determina el seu
abast i efectes. Així, a través del seu fall, el TS deixa clares, entre d’ altres, un seguit de situacions a
tenir presents, com són: a) Que la nul·litat de l’art. 107.1 i 107.2 a) de TRLRHL és parcial i és total en
l’art. 110.4. Aquest darrer impedia als subjectes passius provar que l’increment de valor del terreny no
s’havia produït en una determinada transmissió onerosa. La nul·litat parcial dels art. 107.1 i 107.2 a)
implica que l’obligat tributari és qui ha d’acreditar, amb un principi de prova, que la transmissió de la
propietat dels terrenys no ha posat de manifest un increment del seu valor, una capacitat econòmica
susceptible de ser gravada. b) Que demostrada la inexistència de plusvalua, la liquidació de l’impost
no és procedent (i, en el seu cas, s’haurà d’anul·lar o rectificar l’autoliquidació i reconèixer el dret a la
devolució). En cas contrari, el tribut serà procedent, calculant la base imposable de conformitat amb
el que preveuen els art. 107.1 i 107.2 a) del TRLRHL que, en aquest cas, són constitucionals i
plenament aplicables. c) Que la diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió de les
escriptures públiques poden servir com a principi de prova de la disminució del valor, prova que
l’Administració podrà desvirtuar a través dels mitjans de prova i comprovació.
En motiu de la qüestió cassacional objectiva que l’ocupa, el TS declara que el principi d’igualtat
tributària no obliga en tot cas a l’anul·lació de les liquidacions i al reconeixement del dret a la
devolució d’ ingressos indeguts en les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions per l’Impost sobre
l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, sense entrar a valorar l’existència o no en
cada cas d’una situació inexpressiva de capacitat econòmica. Precisament en el cas sotmès a
cassació el TS no admet la rectificació de les autoliquidacions de l’IIVTNU i la devolució dels
ingressos efectuats perquè l’obligat tributari no acredita un decrement de valor dels terrenys.
En definitiva, el Tribunal Suprem, en contra de les interpretacions d’alguns TSJ, sosté:
a)Que la inconstitucionalitat declarada pel TC de l’art. 107.1 i 107.2 a) no és total i absoluta. No són
nuls ex origine i, per tant, no han quedat completa i definitivament expulsats de l’ordenament jurídic.
Segons els casos i condicions, son aplicables i permeten girar l’impost.
b)Que en contra de les afirmacions de que no es podia deixar a l’arbitri de l’Administració Tributària i
dels jutges la determinació dels supostos en els quals es produeix el fet imposable de l’impost, el TS
interpreta que tant la valoració de la prova com la determinació de l’import de l’increment de valor del
terreny poden correspondre a l’aplicador del Dret.
c)Que no és encertat concloure que en tant no es produeixi la intervenció del legislador que ha
reclamat el TC en la Sentència 59/2017, d’11 de maig, no és possible practicar cap liquidació per
l’IIVTNU (o anular les liquidacions i reconèixer el dret a la devolució de les pagades en les sol·licituds
de rectificació de les autoliquidacions), sense entrar a valorar l’existència o no en cada cas d’una
situació reveladora de capacitat econòmica.
d)Que davant l’afirmació de que les liquidacions practicades amb anterioritat a la reforma legal
esmentada, per estar mancades de cobertura, trencarien els principis de seguretat jurídica i de
reserva de llei aplicables en matèria tributaria, considera el TS que, en la mesura que l’existència
d’una plusvalua real i efectiva és constatable a través dels mitjans de comprovació, no existeix
vulneració de la reserva de llei tributària (art. 31.3 i 133.1 CE) ni trencament del principi de seguretat
jurídica (art. 9.3 CE).
Atès el cas concret que ens ocupa, en data 06/03/2013, la Sra. A.S.V. va acceptar la seva part de
l’herència del solar amb edificacions de 4.347 m2 (finca registral 9053), d’un valor escripturat de
825.000,00 €. En data 17/11/2016, l’immoble anterior (de 3.996,37 m2, segons una medició prèvia)
es objecte de dues segregacions i dóna com a resultat tres noves finques: 1.- Un solar de 1.000,57
m2 (finca registral 35.929), denominat P2 que en el títol es valora en 180.000,00 €. 2.- Un segon
solar de 1.000,06 m2 (finca registral 35.931), denominat P3 que es valora en 200.000,00 €. 3.- El
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remanent de finca matriu, un solar de 1.994,74 m2, amb edificacions (finca registral 9053), el valor
del qual és 445.000,00 €. Segons manifesta el recurrent al seu escrit, el valor total dels tres immobles
continua essent 825.000,00 € i així es constata ja que en l’escriptura tampoc es valora el remanent
de la finca matriu amb un valor diferent. Aquest solar amb les construccions es identificat com P1.
Donada aquesta situació, dins l’exercici 2017 es produeixen les tres transmissions gravades amb
l’impost municipal. Així, el solar P2 és transmès per un preu de 180.000,00 €. El Solar P3 per un
preu de 160.000,00 € i el solar edificat P1 és transmès per un preu de 450.000,00 €. En
conseqüència, per una part es constata un increment de valor de l’immoble de la darrera transmissió i
per una altra es verifica un no increment de valor del terreny en les dues primeres, havent-se
comprovat identitat en el dret de propietat i de objecte transmès en l’operació de compravenda.
Ateses totes les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 06.09.2018
ei regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar parcialment el recurs de reposició presentat i en conseqüència:
a)Anular les següents liquidacions de plusvàlua, per haver-se acreditat que el fet imposable de
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana no s’ha produït:
Núm.
liquidació
830
823

Immoble transmès
Signe Aries-Sa Caleta 15
P-2
Signe Aries-Sa Caleta 15
P-3

Finca registral

Ref. Cadastral

Quota

35.929

1862717EE7216S0001WG

167,11

35.931

1862718EE7216S0001AG

166,78

b)Retornar com ingressos indeguts les quotes de les liquidacions anteriorment anul·lades (333,89 €).
c)Denegar la devolució de la quota de la següent liquidació que consta també pagada a l’Ajuntament
de Ciutadella, per no haver-se acreditat un no increment de valor de l’immoble transmès:
Núm.
liquidació

Immoble transmès

Finca registral

Ref. Cadastral

Quota

3065

Signe Aries-Sa Caleta 15
P-1

9053

1862712EE7216S0001EG

302,37

d)Notificar l’acord que s’adopti i advertir al recurrent que la via procedent per impugnar aquest acte
administratiu és la via contenciosa administrativa.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
64. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON DE SANEJAMENT
SERPENTONA AGOST 2018. APROVACIÓ CÀRREC 148/2018. (EXP. 10265/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del Municipi de dia 01-102018, que literalment copiada, diu:
«Vist el padró de subministrament d'aigua potable, servei de clavegueram i canon de sanejament
corresponent al servei que l'ajuntament presta al sector de Serpentona en que es fa la facturació
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mensual i que va referit al període del mes d'AGOST de l’exercici 2018, confeccionat pel
Departament de Rendes i Exaccions i el Servei Municipal d'Aigües, per l’ import total que figura al
quadre, essent el detall del mateix el que acompanya aquesta proposta i que corresponen als imports
parcials de la taxa de subministrament d’aigua, taxa de manteniment comptadors, taxa de
clavegueram, I.V.A. i Cànon de Sanejament del Govern Balear.
IVA 10%
IVA 21%
MANTENIMENT
SUBMIN.AIGUA
CLAVEGUERAM
CANON SANEJ.
total

1.486,22
15,56
73,60
14.862,05
3.505,81
13.688,38
33.631,62

En conseqüència i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 01.10.2018 i prèvia fiscalització
interna de l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
a) L'aprovació del padró referit.
b) Aprovar el càrrec 148/2018 de rebuts al servei de recaptació municipal.
c) Fixar com a període de pagament voluntari de dia 22/10/2018 a 11/12/2018i publicar l’edicte
corresponent, mitjançant inserció al BOIB i exposició al taulell d’edictes.
d) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de Recaptació (REGESTRIL, S.L)
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
65. PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ REBUTS INGRÉS DIRECTE SETEMBRE 2018 (1ª
QUINZENA). APROVACIÓ CÀRREC 146/2018. (EXP. 10268/2018).-Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del Municipi de dia 01-10-2018, que literalment
copiada, diu:
«Vist que dins el període que figura en el següent quadre s’han emès diverses liquidacions a càrrec
del Departament de Rendes i Exaccions de l’ajuntament, per diversos conceptes: altes de vehicles,
concessió de comptadors d’aigua, plaques de gual, llicències d’obres, etc. la relació detallada dels
quals figuren en l’annex que acompanya la present proposta.
Vist que tots els rebuts estan en les dependències de recaptació per llur cobrament.
Vist que cal aprovar els rebuts, que sumen els següents imports:
Període
SETEMBRE 2018
(1ª quinzena)

import
25.847,19

Càrrec comptable
146/2018

En conseqüència i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 01.10.2018 i prèvia fiscalització
interna de l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
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PROPOSA:
a) Aprovar les liquidacions que figuren en les relacions annexes i els imports consignats.
b) Aprovar el càrrec de rebuts a l’empresa col·laboradora de recaptació, per llur cobrament.
c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació, REGESTRIL, S.L.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
66. PROPOSTA APROVACIÓ REBUTS DE DENÚNCIES I MULTES PER INFRACCIONS DE
TRÀNSIT. APROVACIÓ CÀRREC 145/2018. (EXP. 10269/2018).-Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del Municipi de dia 01-10-2018, que literalment
copiada, diu:
«Vist que des de l’Àrea de la Policia Local s’ha procedit, prèvia denúncia, a la incoació d’ una relació
d’expedients sancionadors per presumptes infraccions a la normativa de trànsit, s’ha instruït el
procediment, generats els rebuts i practicades les notificacions.
Vist que des de la recaptació municipal ja s’han cobrat imports per aquest concepte. En alguns casos
quan el procediment es trobava en la fase de denúncia, amb el descompte del 50% per estar dins el
període habilitat per fer-ho i en altres sense aquest descompte, o sigui, amb el 100% de l’import de
la sanció, per així haver-se resolt per part de l’ajuntament.
Vist, a més, les denúncies que han passat a sanció, amb el 100% de l’import, que s’han de fer
efectives per la via de constrenyiment.
Vists els llistats remesos des de la unitat de gestió de sancions de tràfic, en la que figuren aquestes
denúncies i multes cobrades per la recaptació municipal i les denúncies que han passat a sanció.
Atès que cal aprovar els esmentats rebuts cobrats i efectuar el càrrec de les quantitats a l’empresa
col·laboradora de Recaptació, REGESTRIL, S.L., tant dels imports abonats, amb el descompte
previst com els que ho han estat en fase de sanció, amb el 100% de l’import i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 01.10.2018 i prèvia fiscalització interna de l’activitat econòmica financera que
correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a)Aprovar els imports en concepte de sancions de trànsit que figuren en les relacions annexes,
segons el detall que figura a continuació:
Període

Expedients inicials i
finals de les relacions

Import total
generat

Càrrec
comptable

Mes de setembre de 2018
segons relacions adjuntes.

879/2018 - 4450/2018

5.570,00

145/2018

b) Aprovar el càrrec a l’empresa col·laboradora de recaptació.
c) Notificar l’acord que s’adopti a REGESTRIL, S.L.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
67. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ FISCAL IAE EXERCICI 2018 I 1ER TRIMESTRE DE 2018
CONFECCIONAT EN BASE A LES DADES SUBMINISTRADES PER L’AEAT DE L’ESTAT. (EXP.
10326/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi de dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist que per part del Departament de Rendes i Exaccions de l'Ajuntament s'ha confeccionat el
padró d'I.A.E. i el primer trimestre corresponent a l'exercici del 2018, en base a les dades
incloses en la matrícula subministrada per l'Agència Tributària.
Atès que cal aprovar l'esmentat padró per posar-lo posteriorment al cobrament i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 01.10.2018 i prèvia la fiscalització interna de l’activitat econòmic
financera que correspongui per part de intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1.- Aprovar el padró Fiscal de l'I.A.E. de 2018 i primer trimestre de l'exercici de 2018, amb la quantia
que es detalla a continuació:
Quotes municipals

Recàrrec CIM

Total

Càrrec comptable

Activitats

380.628,01

64.279,98

444.907,99

141/2017

Total

380.628,01

64.279,98

444.907,99

2.- Fixar com a període de cobrament voluntari de dia 22/10/2018 a dia 22/12/2018.
3.- Publicar en el BOIB i tauler municipal l'Edicte amb l’exposició pública del padró i el període de
pagament voluntari acordat.
4.- Aprovar el càrrec de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
68. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA DE
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL, VIGILÀNCIA I DENÚNCIA DE
L'ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA DE
CIUTADELLA DE MENORCA.(EXP. 3213/2018).-Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en
matèria de Serveis Jurídics de dia 08-10-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: RATIFICAR RESOLUCIÓ NÚM. 2018/LD3002/0002179, AMB DATA 08/10/2018,
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL, VIGILÀNCIA I DENÚNCIA DE
L'ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA DE CIUTADELLA
DE MENORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, SUBJECTE
A REGULACIÓ HARMONITZADA, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ.
TRÀMIT: REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L'ADJUDICACIÓ
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Atès que mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana,
2018/LD3002/0002179, amb data 08/10/2018, quin contingut literal és el següent:

núm.

"Atès que mitjançant resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana núm.
2018/LD3002/0001782 de data 03/08/2018 es va resoldre aprovar l'expedient de contractació del
servei de control, vigilància i denuncia de l'estacionament limitat i controlat de vehicles a la via
pública de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació ordinària, subjecte a
regulació harmonitzada, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i va convocar-ne la
licitació.
Alhora, va aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació.
Atès que en data 03/08/2018 es va enviar al Diari Oficial de la Unió Europea l'anunci de la licitació
del contracte de servei de control, vigilància i denuncia de l'estacionament limitat i controlat de
vehicles a la via pública de Ciutadella de Menorca, iniciant-se el termini de 35 dies naturals per a
la presentació d'ofertes.
Atès que l'anunci de la licitació va ser publicat en el DOUE núm. DO/S S151-347103 de data
08/08/2018, i en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, junt amb el Plec de clàusules
administratives i plec de condicions tècniques, en data 07/08/2018.
Atès que en data 08/08/2018 la Junta de govern local va acordar ratificar la resolució de l'Àrea
d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2018/LD3002/0001782 de data 03/08/2018.
Atès que en data 22/08/2018 la Junta de govern local va acordar esmenar l'error detectat en la
clàusula «A. Criteris d'adjudicació» de l'apartat «1.4 Quadre de criteris d'adjudicació del
contracte» del Plec de clàusules administratives particulars, essent publicat en aquesta data en el
perfil del contractant.
Atès que en data 27.08.2018 es va publicar en el perfil del contractant el document «Resposta a
les consultes i aclariments sol·licitats per empreses interessades en concórrer en la licitació del
servei de control, vigilància i denúncia de l'estacionament limitat i controlat de vehicles a la via
pública de ciutadella de Menorca».
Atès que en data 06/09/2018 va finalitzar el termini de presentació de proposicions i durant el qual
es van presentar les següents pliques d'acord amb el certificat de secretaria de data 11/09/2018:
1.Registre d'entrada núm. 15434 de dia 06/09/2018, presentat per part de ROYGO GESTIÓ S.L.
(B- 165*****).
2.Registre d’entrada núm. 15647 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 11:00:13h per part de la UTE: Corporación Empresarial Vectalia,
S.A. - Definición Integral Transporte Urbano, S.L.U.
3.Registre d’entrada núm. 15542 de dia 07/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 12:07h per part de CONTINENTAL PARKING S.L.
4.Registre d’entrada núm. 15637 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 12:14:23h per part de DORNIER S.A.
5.Registre d’entrada núm. 15640 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 12:47:45h per part de ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.
(A-283*****).
6.Registre d’entrada núm. 15642 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 12:52:01h per part de SETEX-APARKI S.A.
7.Registre d’entrada núm. 15644 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 13:11:19h per part de AUSSA APARCAMIENTO URBANOS
SERVICIOS Y SISTEMAS.
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8.Registre d’entrada núm. 15639 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 13:12:16h per part de la UTE: Movilidad Urbana Sostenibles S.L.
(B-98014350) i CYCASA Canteras y Construcciones S.A. (A-400*****).
9.Registre d’entrada núm. 15620 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 13:29:57h per part de HINOBEPA S.L.
Vist el contingut de les actes emeses en dates 14/09/2018, 20/09/2018 i 25/09/2018 per a
l'obertura del sobre A (documentació administrativa), en data 25/09/2018 i 3/10/2018 per a
l'obertura i valoració del sobre B (Pla de treball) i vist el contingut de l'acta de data 03/10/2018 per
a l'obertura del cobre C (Oferta econòmica i millores) i en la que els membres de la mesa van
acordar el següent:
«(...) En conseqüència, els membres de la mesa acorden el següent:
- Classificar en el següent ordre decreixent les proposicions presentades pels licitadors d'acord
amb la puntuació total obtinguda:
EMPRESA
1. CONTINENTAL PARKING S.L
2. DORNIER S.A
3. UTE VECTALIA-DITU
4. EYSA
5. ROYGO GESTIÓ S.L
6. SETEX – APARKI S.A
7. AUSSA
8. UTE URBASSER-CYCASA
9. HINOBEPA S.L

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA
80
67,10
64,73
62,60
64,18
48,12
47,59
41,03
37,28

PUNTUACIÓ
MILLORES
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PUNTUACIÓ
PLA
DE TREBALL
6
6
7
9
0
6
3
6
5

PUNTUACIÓ
TOTAL
96,00
83,10
81,73
81,60
74,18
64,12
60,59
57,03
52,28

- Requerir a l'empresa CONTINENTAL PARKING S.L (B581*****) per tal que, en un termini de 10
dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti
telemàticament la següent documentació:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs.
- Comunicar a l’empresa CONTINENTAL PARKING, SL que de no complimentar-se
adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta amb els efectes assenyalats a l'article 150.2 de la LCSP.(...)».
Vista la clàusula 3.6 del Plec de clàusules administratives particulars i l'article 150 de la Llei
9/2015, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Vist el decret d'alcaldia núm. 00161 de 2015 de delegació de competències a la Junta de govern
local, en quin acord tercer determina que: «[...] l’alcaldia es reserva l’exercici de les atribucions
delegades, sense acte exprés de revocació de les mateixes, en aquells casos que estimi urgents
per la pròpia alcaldia [...]».
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Per tot això, fent ús de les facultats que m'han estat conferides, a l'emprara de la Disposició
Addicional segona i tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic,
RESOLC:
PRIMER. Classificar pel següent ordre decreixent les proposicions presentades pels licitadors, no
declarades desproporcionades o anormals, d'acord amb la puntuació total obtinguda:

EMPRESA
1. CONTINENTAL PARKING
S.L
2. DORNIER S.A
3. UTE VECTALIA-DITU
4. EYSA
5. ROYGO GESTIÓ S.L
6. SETEX – APARKI S.A
7. AUSSA
8. UTE URBASSER-CYCASA
9. HINOBEPA S.L

PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ
OFERTA
MILLORES
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
PLA
DE TREBALL

PUNTUACIÓ
TOTAL

80

10

6

96,00

67,10
64,73
62,60
64,18
48,12
47,59
41,03
37,28

10
10
10
10
10
10
10
10

6
7
9
0
6
3
6
5

83,10
81,73
81,60
74,18
64,12
60,59
57,03
52,28

SEGON. Requerir a l'empresa «CONTINENTAL PARKING, S.L.» (B581*****) per tal que en el
termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el present
requeriment, presenti telemàticament la següent documentació:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives, per import de 28.734,83 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs.
TERCER. Comunicar a l'empresa «CONTINENTAL PARKING, S.L.» (B581*****) que, de no
complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta amb els efectes assenyalats a l'article 150.2 de la LCSP.
QUART. Notificar-ho a l'empresa «CONTINENTAL PARKING, S.L.» (B581*****).
CINQUE. Remetre la present resolució a la Junta de govern local per tal de que en la pròxima
sessió que es celebri es procedeixi a la seva ratificació. ”
Examinada la documentació que obra en el present expedient i fent ús de les facultats legalment
conferides, a la Junta de Govern Local PROPÒS:
Primer.- Ratificar en tots els seus extrems la resolució de l'àrea d'organització i seguretat
ciutadana núm. 2018/LD3002/0002179 de dia 08/10/2018.
Segon.- Publicar-ho en el Perfil del Contractant de l'òrgan de contractació.
Tercer.- Notificar-ho a CONTINENTAL PARKING, S.L i a les empreses que han resultat excloses
de la licitació.
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No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
69. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA I RADIO POPULAR SA CADENA DE ONDAS POPULARES
ESPAÑOLAS PER A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA UBICADA A L’AVINGUDA
CAPITÀ NEGRETE, NÚM. 3 (OAR). (EXP. 4221/2018).-Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia,
de dia 10-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès per la secretària municipal, en data 03.10.18, que diu:
"Atès que l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca és propietari de diferents locals a l'edifici ubicat
a l'Avinguda Capità Negrete, 3 de Ciutadella (Edifici OAR), amb naturalesa de béns patrimonials,
segons l'inventari municipal de béns.
Atès que els diferents locals, propietat de l'Ajuntament són el local núm. 1, local núm. 3 i local
núm. 5, segons l'escriptura de divisió horitzontal, els quals signifiquen un percentatge del 38% del
total de l'edifici.
Atès que en el compliment de la Llei de propietat horitzontal, i del Codi Civil (article 396), els
propietaris estan obligats a participar en les despeses de manteniment i d'inversió necessàries per
al bon ús i conservació dels elements comuns a l'immoble.
Atès l'informe tècnic municipal, que consta en l'expedient, el qual informa favorablement la
realització de les obres en l'esmentat edifici i la conveniència de dur-les a terme per a la
conservació del mateix, en el qual també s'informa que les actuacions pressupostades es
corresponen a elements comuns de l'edifici.
Vista la obligació de participar en aquestes despeses, al menys fins el màxim del percentatge de
participació en el total de l'edifici.
Vista la proposta de conveni, en el qual es manifesta l'acord d'aquesta participació i les condicions
en què es durà a terme."
Vist l'informe emès per part de la interventora municipal, en data 10.10.18.
PROPÒS:
Aprovar el conveni de col·laboració per a les obres de rehabilitació de l'edifici ubicat a l'Avinguda
Capità Negrete, 3 de Ciutadella (Eidifci OAR).
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia.
70. PROPOSTA DE L’APROVACIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DEL CÀNON A ABONAR,
PER A L’ÚS ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DEL NUCLI TURÍSTIC (CAP
D’ARTRUTX-CALA EN BOSC-SON XORIGUER), CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018, (EXP.
4874/2018).-Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics de dia 0410-2018, que literalment copiada, diu:
«Antecedents
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1r. Mitjançant acord de la Junta de Govern de dia 01/08/2018 es va adjudicar a l'entitat
«CARRILETS TURÍSTICS, SL» el contracte de l’autorització per a l’ús especial del domini públic
municipal, constituït per les vies urbanes i aparcaments del nucli turístic conformat per les
urbanitzacions Cap d’Artrutx-Cala en Bosch-Son Xoriguer, i delimitades en els plecs tècnics,
consistent en l’explotació del servei del tren turístic pneumàtic articulat durant la temporada
turística -de maig a octubre-, per un cànon anual de 61.210 €, import que no es troba sotmès a
IVA.
2n. La clàusula 9.2 dels Plecs de condicions administratives particulars, els quals formen part del
contracte, disposa que:
«2. En cas que per causes imputables a l'Administració, la prestació hagi d'iniciar-se amb
posterioritat a l'1 de maig, es reduirà el cànon municipal de forma proporcional als dies restants.
Dita circumstància es farà constar expressament en la documentació contractual.»
Atès que l’adjudicació del contracte es va produir ja avançada la temporada turística, per causa
imputable únicament a l’Ajuntament, i a l’efecte de donar compliment a la transcrita clàusula dels
plecs, es va sol·licitar a l’enginyer municipal el càlcul de la part proporcional del cànon per a
aquesta temporada turística 2018.
L'enginyer municipal, en data 06/08/2018 comunicava per correu electrònic al servei de
contractació, document que figura inclòs dins l’expedient, que havent transcorregut 99 dies, dels
184 totals que formen la temporada d’estiu, s’havia de computar un 46,19% del total del cànon
ofert, donant un resultat de 28.272,90 € a abonar pel contractista adjudicatari durant aquesta
temporada 2018.
3r. El contracte fou signat dia 07/08/2014, començant la prestació efectiva del servei en sol demà,
dia 8.
En la clàusula segona del contracte es fa constar expressament aquesta circumstància indicada
en l’antecedent anterior. Diu:
«El preu total d’aquest contracte és el que consta en l'oferta econòmica de l'empresa
adjudicatària, pel cànon anual de 61.210 €, import que no es troba sotmès a IVA. Per a aquesta
temporada turística de l’any 2018, ja iniciada, el cànon municipal serà reduït proporcionalment als
dies restants, resultant un import de 28.272,90 €.»
4t. En data 04/10/2018 l’enginyer municipal emet informe, en el mateix sentit que l’anterior,
mitjançant el qual calcula la part proporcional del cànon a abonar per a l’exercici 2018 en un
import de 28.272,90 €.
Normativa aplicable
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Consideracions jurídiques
Primera. L’article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques disposa que:
«Excepcionalment, es pot atorgar eficàcia retroactiva als actes quan es dictin en substitució
d'actes anul·lats, així com quan produeixin efectes favorables a l'interessat, sempre que els
supòsits de fet necessaris existissin ja en la data a què es retrotregui l'eficàcia de l'acte i aquesta
no lesioni drets o interessos legítims d'altres persones.»
Tal com es descriu en els antecedents, es compleixen els requisits del transcrit article pel fet que
el supòsit de fet, la prestació efectiva del servei del tren, ja es donava en la data en que es pretén
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retrotraure els efectes -al començament de la prestació-, i no es lesionen drets o interessos
legítims d’altres persones, pel fet que ja estava previst en els plecs que van ser publicats per a la
licitació la reducció del cànon, quan la prestació hagi d’iniciar-se amb posterioritat a l’1 de maig
per causes imputables a l’Ajuntament.
Segona. El contracte fou signat per l’Alcaldessa, en representació de l’Ajuntament, sense que hi
hagués acord previ de l’òrgan de contractació sobre la reducció del cànon en la part proporcional
pel termini que resta per complir.
L’article 52.4 de la Llei 39/2015, disposa que:
«Si el vici consisteix en la falta d'alguna autorització, podrà ser convalidat l'acte mitjançant
l'atorgament de la mateixa per l'òrgan competent.»
I l’apartat 2 del mateix article disposa que:
«L'acte de validació produeix efecte des de la seva data, llevat del que disposa l'article 39.3 per a
la retroactivitat dels actes administratius.»
Tercera. L’òrgan de contractació, i competent per a la reducció del cànon, segons va quedar
determinat en anteriors informes, és la Junta de Govern.
Conclusió
Per tot l’exposat, considero que la Junta de Govern ha d’adoptar acord en el sentit següent:
Primer. Aprovar la part proporcional del cànon a abonar, corresponent a l’exercici 2018, per part
de l’adjudicatari del contracte de l’autorització per a l’ús especial del domini públic municipal del
nucli turístic, conformat per les urbanitzacions Cap d’Artrutx-Cala en Bosch-Son Xoriguer,
consistent en l’explotació del servei del tren turístic pneumàtic articulat durant la temporada
turística -de maig a octubre-, el qual queda determinat en 28.272,90 €, i que es correspon al
període de prestació efectiva del servei, comprès entre la data de la formalització del contracte
(07/08/2018) i la data final de la temporada turística 2018 (31/10/2018); tot de conformitat amb el
previst a la clàusula 9.2 dels Plecs de condicions administratives particulars.
Segon. Aquest acord tindrà efectes retroactius des de la formalització del contracte, de conformitat
amb els articles 39.3 i 52.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
71. PROPOSTA D’APROVAR I ABONAR FACTURA DE REPSOL BUTANO S.A PEL
SUBMINISTRAMENT DE PROPÀ AL DIPÒSIT DEL CEMENTERI NOU (EXP. 10358/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat dels Serveis Funeraris del Municipi de dia 02-102018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVAR I ABONAR FACTURA DE REPSOL
SUBMINISTRAMENT DE PROPÀ AL DIPÒSIT DEL CEMENTERI NOU.

BUTANO

S.A

PEL

Vist l'informe favorable emès, amb data 2 d'octubre d'enguany, per la anterior coordinadora de
Cementeris, per a reconèixer el deute i procedir a l'abonament de la factura de Repsol Butano S.A i
que literalment diu el següent
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"Vist la creixent demanda d'incineracions, durant el primer trimestre del 2018, i per tal d'evitar que cap
servei de cremació es quedés a mitges, per manca de propà, era necessari garantir tenir el dipòsit
ple, sempre.
A tal efecte, el dia 6 d'abril del 2018, la coordinadora del servei de Cementeris va encarregar a
REPSOL BUTANO, en el marc del contracte signat amb la Cª, l'1/08/2014, per l'alcalde en funcions,
un subministrament complert de propà pel dipòsit ubicat en el Cementeri Nou. REPSOL BUTANO SA
va presentar la factura, núm 0094917409, amb data 6/04/2018, per un import total de 10.614,69€,
que correspon al subministrament de 4,947kg de propà, efectuat, el 6/04/2018.
Conclusió:
La qui subscriu informe favorablement pel pagament de la factura núm. 0094917409, de 6/04/2018,
relativa al subministrament complert de propà pel dipòsit del Cementeri Nou."
Examinada la documentació que obra en el present expedient, fent ús de les facultats legalment
conferides, a la Junta de Govern Local PROPÒS:
Primer.- Aprovar i abonar a l'empresa REPSOL BUTANO S.A (A28076420) la factura núm.
0094917409, de data 06/04/2018, per un import total, IVA inclòs, de 10.614,69 €
Segon.- Notificar l'acord als interessats.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels Serveis Funeraris del Municipi.
72. PROPOSTA APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN DE DIA 8 D’AGOST
DE 2018. (EXP. 7810/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat dels Serveis Urbans
del Municipi de dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist que en data 08/08/2018, punt 17 de l'ordre del dia, la Junta de Govern acordà l'aprovació d'unes
factures presentades per l'empresa Serveis d'Escorxador A.C.L. pel servei de transport i repartiment
de canals a clients sacrificades a les nostres instal·lacions.
Vist que la proposta i acord conté un error material que cal rectificar i que és el següent:
On diu: Aprovar el reconeixement de crèdit...
Ha de dir: Aprovar i abonar el reconeixement de deute...
Atès que l'acte administratiu adoptat és revisable en virtut de l'art. 109 (revocació d'actes i rectificació
d'errades) de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, qui subscriu:
PROPOSA:
Únic.- Rectificar l'acord de Junta de Govern de 08/08/2018, relatiu a l'aprovació de les referides
factures en el sentit d'aprovar i abonar el reconeixement de deute.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels Serveis Urbans del Municipi.
73. PROPOSTA DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SUBMINISTRAMENT DE
TARIMES PER ESCENARI MÉS ESCALA (EXP. 10132/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Cultura del Municipi de dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
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«Assumpte: Contracte menor de Subministrament
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: Layher SA (A80121007).
Atès que s'han presentat les següents ofertes:
1.- Layher SA, per un import total de 7.999,46 € (6.611,12 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per Layher SA, per un
import de 7.999,46 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents motius:
- Ser Per ser l'empresa que distribueix els escenaris homologats compatibles amb el que ja tenim
Atès l’apartat 3 de l’article 138 del TRLCSP, que assenyala que els contractes menors es podran
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 111 de
la mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 50.000 euros, IVA
exclòs, quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 18.000 euros, IVA exclòs, en la
resta de contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 de 2015, les competències resolutives en
matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la Junta
de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès pels Serveis
econòmics.
PROPOSA:
Primer. Adjudicar el contracte menor de Subministrament a l'empresa Layher SA (A801*****), per un
import total de 7.999,46 € IVA (21%) inclòs, segons l’oferta presentada i que consta a l’expedient;
sense possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus.
Segon. El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació de la
corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb l'assenyalat a la Llei
25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre comptable de factures en el
sector públic.
Tercer. Notificar l'acord als interessats, als efectes que corresponguin i amb indicació dels recursos
pertinents.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Cultura del Municipi.
74. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ D’INGRESSOS DEL MUSEU MUNICIPAL
BASTIÓ DE SA FONT EN CONCEPTE DE VENDA D’ENTRADES I PUBLICACIONS,
CORRESPONENTS AL MES DE SETEMBRE 20118 (EXP. 10318/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Cultura del Municipi de dia 01-10-2018, que literalment
copiada, diu:
«Atès que s'ha de procedir a la liquidació d'ingressos del Museu Municipal de Ciutadella Bastió de sa
Font en concepte de venda d'entrades i publicacions corresponent al mes de setembre de 2018, del
període comprès entre els dies 4 i 29 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
Atès que s'adjunta la liquidació detallada dels cobraments efectuats durant l'esmentat període i el
corresponent informe de la tècnica del Museu Municipal, el regidor que subscriu
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PROPOSA:
Per les motivacions esmentades més amunt, que la Junta Municipal de Govern aprovi la liquidació
d'ingressos del Museu Municipal de Ciutadella Bastió de sa Font en concepte de venda d'entrades i
publicacions, corresponent al període comprès entre els dies 4 i 29 de setembre de 2018, fent un
total que ascendeix a la quantitat de 1.082,40 €.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Cultura del Municipi.
75. PROPOSTA PETICIÓ SUBVENCIONS AL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A LES
ESCOLES INFANTILS DE PRIMER CICLE (0-3 ANYS) DE TITULARITAT MUNICIPAL.
(EXP.10287/2018).-Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Patronat d’Escoles
Infantils de dia 01-10-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Petició ajuts del Consell Insular de Menorca per les escoles infantils de primer cicle
de titularitat municipal de la nostra població.
Vist el BOIB 97 de 7 d'agost de 2018 on surt publicada la convocatòria d'ajuts del Consell Insular
de Menorca a les escoles infantils de Menorca amb alumnes de primer cicle d'educació infantil (03 anys) corresponent al curs 2017/2018.
Atès que aquest ajuntament és titular de 5 centres que compleixen els requisits de la
convocatòria: EI Roser Gener, EI es Mussol, EI es Poriol, EI Joguina i EI Sa Galera.
Atès que això ens permet ser beneficiaris dels ajuts abans esmentats.
Atès que un dels requisits és presentar certificat de l'acord de petició de l'òrgan competent
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Sol·licitar els ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles infantils de Menorca amb
alumnes de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) i de la convocatòria corresponent al curs
2017/2018 pels 5 centres de titularitat municipal que són: EI Roser Gener, EI es Mussol, EI es
Poriol, EI Joguina i EI Sa Galera.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Patronat d’Escoles Infantils.
76. PROPOSTA PETICIÓ AJUTS A LA XARXA D’ESCOLES PÚBLIQUES DE LES ILLES
BALEARS PER A LA CREACIÓ DE PLACES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL A
CENTRES DE NOVA CREACIÓ, CONVOCATÒRIA 2018. (EXP. 10519/2018).-Es dóna compte
d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Patronat d’Escoles Infantils de dia 04-10-2018, que
literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Sol·licitud dels ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la
creació de places de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació, per al sosteniment
de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis
educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a
l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponent a l’any 2018.
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Atès que el dia 4 d'octubre de 2018 ha sortit publicada al BOIB la resolució del conseller
d'Educació i Universitat per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa d'escoletes públiques de les
Illes Balears per al sosteniment de les escoles infantils públiques del primer cicle d'educació
infantil, per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca i serveis i per al
funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de
les famílies.
Atès que aquest ajuntament al ple de dia 23 de juliol de 2009 va aprovar el conveni de
col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i aquest ajuntament per millorar l'oferta de places
públiques de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.
Atès que això ens permet ser beneficiaris dels ajuts abans esmentats.
Per tot l'exposat la presidenta del Patronat Municipal d'Escoles Infantils que subscriu
PROPOSA:
Sol·licitar els ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de places de
primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació, per al sosteniment de les escoles
públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció
primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les
capacitats educatives de les famílies corresponent a l’any 2018 de la Conselleria d'Educació i
Universitats del Govern de les Illes Balears amb base a la convocatòria publicada al BOIB de 4
d'octubre de 2018.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Patronat d’Escoles Infantils.
77. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ASSIGNACIÓ DE L'ÚS
PRIVATIU D'UNA PARCEL·LA D'HORT A L'HORT URBÀ SA VINYETA A PERSONES A TÍTOL
INDIVIDUAL (EXP. 9975/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis
Socials del Municipi de dia 05-10-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ASSIGNACIÓ DE L'ÚS PRIVATIU
D'UNA PARCEL·LA D'HORT A L'HORT URBÀ SA VINYETA A PERSONES A TÍTOL INDIVIDUAL
Atès que en data 19 d'abril de 2018, en sessió Plenària s’aprovà la Modificació del Reglament de
Règim d’ús dels Horts urbans de Ciutadella, publicat al BOIB número 98, de 9 d’agost de 2018.
Atès que la present convocatòria per adjudicar parcel·les d’ús privatiu als horts urbans de Sa Vinyeta
respon a l’assenyalat en el Reglament de Règim d’ús dels Horts urbans de Ciutadella i concretament
en el Títol IV Règim d’adjudicació i formalització de les llicències d’ús privatiu, en el que, en el punt
15.5 posa de manifest que es realitzarà una convocatòria anual de les parcel·les dins el darrer
trimestre de cada any, sempre que n’hi hagi de disponibles.
Atès que l’objecte de les Bases és regular l’atorgament mitjançant convocatòria pública de l’ús
temporal dels horts urbans de Sa Vinyeta destinats a persones a títol individual, és a dir persones a
partir de 55 anys d'edat i pensionistes en el moment de la sol·licitud, entenent-se per pensionista
aquella persona que percep qualsevol tipologia de pensió, en la modalitat de contributiva o no. A més,
han d'estar empadronades en el municipi de Ciutadella, no han de disposar, com a mínim des de la
data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’adjudicació, d’un altre hort privat, i han
d’estar al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i
vulguin disposar d’una parcel·la d’hort per un període de quatre anys, sense possibilitat de pròrroga.
Atès que per la present convocatòria de 2018 hi ha disponibles un total de 15 parcel·les.
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Atès que l’ordre d’adjudicació, a més de reunir les condicions previstes a l’article 14.1 del Reglament,
s’establirà en funció de la puntuació obtinguda a l’apartat d’ingressos econòmics i en funció dels
membres del nucli convivencial (14.2).
Atès l'informe tècnic emès en data 04/10/2018 per la directora de serveis socials i el tècnic municipal
de medi ambient, en quin contingut esmenten favorable proposar a l'òrgan competent aprovar les
bases reguladores de la convocatòria per a l'assignació de l'ús privatiu d'una parcel·la d'hort, a l'hort
urbà Sa Vinyeta, a persones a títol individual.
Per tot l'anterior,
PROPÒS:
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a l'assignació de l'ús privatiu d'una
parcel·la d'hort, a l'hort urbà Sa Vinyeta, a persones a títol individual, que formen part de l'expedient.
Segon. Aprovar, simultàniament, la convocatòria corresponent al present exercici i que es regirà per
les bases a què s'ha fet referència en el punt anterior.
Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears durant el termini legalment
reglamentari.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Socials del Municipi.
78. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ASSIGNACIÓ DE L'ÚS
PRIVATIU D'UNA PARCEL·LA D'HORT A L'HORT URBÀ SA VINYETA A ENTITATS (EXP.
9992/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis Socials del Municipi de
dia 05-10-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ASSIGNACIÓ DE L'ÚS PRIVATIU
D'UNA PARCEL·LA D'HORT A L'HORT URBÀ SA VINYETA A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
Atès que en data 19 d'abril de 2018, en sessió Plenària s’aprovà la Modificació del Reglament de
Règim d’ús dels Horts urbans de Ciutadella, publicat al BOIB número 98, de 9 d’agost de 2018.
Atès que la present convocatòria per adjudicar parcel·les d’ús privatiu als horts urbans de Sa Vinyeta
respon a l’assenyalat en el Reglament de Règim d’ús dels Horts urbans de Ciutadella i concretament
en el Títol IV Règim d’adjudicació i formalització de les llicències d’ús privatiu, en el que, en el punt
17.6 posa de manifest que es realitzarà una convocatòria anual de les parcel·les dins el darrer
trimestre de cada any, sempre que n’hi hagi de disponibles.
Atès l’objecte de les bases, que acompanyen aquest informe, és regular l’atorgament mitjançant
convocatòria pública de l’ús temporal dels horts urbans de Sa Vinyeta destinats a entitats que
compleixin els requisits d’estar legalment constituïdes i registrades en el Registre d'Entitats de
l'Ajuntament de Ciutadella i en el Registre d'Associacions del Govern Balear, que tenguin una finalitat
de caire pedagògic, terapèutic, social o mediambiental i que l'entitat nomeni una persona
responsable, que custodiarà la clau per a les entrades i sortides de l'hort i vulguin disposar d’una
parcel·la d’hort per un període de quatre anys, sense possibilitat de pròrroga.
Atès que per la present convocatòria de 2018 hi ha disponibles un total de 2 parcel·les
d’aproximadament 80 metres quadrats.
Atès que l’ordre d’adjudicació, a més de reunir les condicions previstes a l’article 16 del Reglament,
s’establirà en funció de la puntuació obtinguda en el projecte que l’entitat presenti en el qual
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s’especificarà l’objectiu pel qual sol·liciten la parcel·la d’hort, el col·lectiu destinatari i els beneficis que
reverteixen en les persones usuàries (17.4).
Atès l'informe emès en data 04/10/2018 per la directora de serveis socials i el tècnic municipal de
medi ambient, en quin contingut esmenten favorable proposar a l'òrgan competent l'aprovació de les
bases reguladores de la convocatòria per a l'assignació de l'ús privatiu d'una parcel·la d'hort a l'hort
urbà Sa Vinyeta dirigida a entitats sense ànim de lucre.
Per tot l'anterior,
PROPÒS:
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a l'assignació de l'ús privatiu d'una
parcel·la d'hort a l'hort urbà Sa Vinyeta dirigida a entitats sense ànim de lucre, que formen part
l'expedient.
Segon. Aprovar, simultàniament, la convocatòria corresponent al present exercici i que es regirà per
les bases a què s'ha fet referència en el punt anterior.
Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears durant el termini legalment
reglamentari.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Socials del Municipi.
79. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS PROFESSIONALS QUE
EXECUTARAN EL PLA DE FORMACIÓ CONTINUA 2018. (EXP. 9973/2018).-Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei de Formació del Municipi de dia 08-10-2018, que
literalment copiada, diu:
«Assumpte: Contracte menor de subministrament
Atès que s’han sol·licitat ofertes als següents talleristes: Pel taller Bones pràctiques ambientals al lloc
de feina: Marta Pérez López (47613830N), Maria Jesús Bagur Benejam, Antoni Llabrés Payeras; pel
taller Principals novetats de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic: Maria Teresa Moreo
Marroig (414*****J), Agustí Cerrillo i Martínez, Consorci AOC-Centre atenció a l'usuari, UNED Illes
Balears, Ana Maria Salom Parets; pel taller de Nova llei de procediment administratiu electrònic
aplicat a Silme Expedientes: Manel Camps Cabrera (414*****M); per taller Igualtat de gènere en
l'Administració Pública: Maria Gelabert Pons (417*****R); pel taller Lideratge participatiu: Maria Jesús
Barceló Camps (417*****G), OMNEOM, SL (B644*****), David Valls i Coma, César Lorente López; pel
taller Treball en equip, motivació i emocions: Bernat Fortuny (414*****E), David Valls i Coma,
OMNEOM SL (B644*****); pel taller Relacions positives en l'atenció al ciutadà: Bernat Fortuny
(414*****E), David Valls i Coma, OMNEOM SL (B644*****); i pel taller Teràpia en validació per tal de
millorar la comunicació amb persones amb malalties neurodegeneratives: Irene Vaquer Ricart
(521*****B).
Atès que s'han presentat les següents ofertes:
1.- Bones pràctiques ambientals al lloc de feina: Marta Pérez López (476*****N), per un import total
de 260.15€.
2.- Principals novetats de a Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic: Maria Teresa Moreo
Marroig (414*****J) per un import total de 974.00€.
3.- Nova llei de procediment administratiu electrònic aplicat a Silme Expedientes: Manel Camps
Cabrera (414*****M), per un import total de 420.00€.
4.- Igualtat de gènere en l'Administració Pública: Maria Gelabert Pons (417*****R), per un import total
de 440.00€.
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5.- Lideratge participatiu: Maria Jesús Barceló Camps (417*****G), per un import total de 280.00€;
David Valls i Coma, per un import total de 600 € més despeses de transport i dietes; OMNEON
(B644*****), per un import total de 730 €.
6.- Treball en equip, motivació i emocions: Bernat Fortuny (414*****E), per un import total de 900.00€;
David Valls i Coma, per un import total de 1.200 € més despeses de transport i dietes; OMNEON
(B644*****), per un import total de 1140€.
7.- Relacions positives en l'atenció al ciutadà: Bernat Fortuny (414*****E), per un import total de
300.00€; OMNEON (B644*****), per un import total de 1.190€; David Valls i Coma per un import total
de 800€ més despeses de transport i dietes.
8.- Teràpia en validació per tal de millorar la comunicació amb persones amb malalties
neurodegeneratives: Irene Vaquer Ricart (521*****B), per un import total de 800.00€.
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, les propostes més avantatjoses han estat:
1.- Bones pràctiques ambientals al lloc de feina: Marta Pérez López (476*****N), per un import total
de 260.15€. Per ser l'única proposta presentada.
2.- Principals novetats de a Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic: Maria Teresa Moreo
Marroig (414*****J) per un import total de 974.00€. Per ser l'única proposta presentada.
3.- Nova llei de procediment administratiu electrònic aplicat a Silme Expedientes: Manel Camps
Cabrera (414*****M), per un import total de 420.00€. S'ha demanat aquest únic pressupost per ser
l'empresa que gestiona aquest programa en concret a l'Ajuntament de Ciutadella.
4.- Igualtat de gènere en l'Administració Pública: Maria Gelabert Pons (417*****R), per un import total
de 440.00€. S'ha demanat aquest únic pressupost per ser una persona suficientment qualificada i
formada en aquesta matèria.
5.- Lideratge participatiu: Maria Jesús Barceló Camps (417*****G), per un import total de 280.00€. Per
ser la proposta més econòmica.
6.- Treball en equip, motivació i emocions: Bernat Fortuny (414*****E), per un import total de 900.00€.
Per ser la proposta més econòmica.
7.- Treball en equip, motivació i emocions: Bernat Fortuny (414*****E), per un import total de 300.00€.
Per ser la proposta més econòmica.
8.- Teràpia en validació per tal de millorar la comunicació amb persones amb malalties
neurodegeneratives: Irene Vaquer Ricart (521*****B), per un import total de 800.00€. S'ha demanat
aquest únic pressupost per ser una persona suficientment qualificada i formada en aquesta matèria.
Atès l’apartat 1 de l’article 118 del LCSP, que assenyala que els contractes menors es podran
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 65 de la
mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 40.000 euros, IVA exclòs,
quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 15.000 euros, IVA exclòs, en la resta de
contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 de 2015, les competències resolutives en
matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la Junta
de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès pels Serveis
econòmics dia 5 d'octubre de 2018. PROPOSA:
Primer. Adjudicar els diversos tallers a la relació de talleristes a continuació relacionada sense
possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus:
1.- Bones pràctiques ambientals al lloc de feina: Marta Pérez López (476*****N), per un import total
de 260.15€.
2.- Principals novetats de a Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic: Maria Teresa Moreo
Marroig (414*****J) per un import total de 974.00€.
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3.- Nova llei de procediment administratiu electrònic aplicat a Silme Expedientes: Manel Camps
Cabrera (4149*****M), per un import total de 420.00€.
4.- Igualtat de gènere en l'Administració Pública: Maria Gelabert Pons (417*****R), per un import total
de 440.00€.
5.- Lideratge participatiu: Maria Jesús Barceló Camps (417*****G), per un import total de 280.00€.
6.- Treball en equip, motivació i emocions: Bernat Fortuny (414*****E), per un import total de 900.00€.
7.- Treball en equip, motivació i emocions: Bernat Fortuny (414*****E), per un import total de 300.00€.
8.- Teràpia en validació per tal de millorar la comunicació amb persones amb malalties
neurodegeneratives: Irene Vaquer Ricart (521*****B), per un import total de 800.00€.
Segon. El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació de la
corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb l'assenyalat a la Llei
25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre comptable de factures en el
sector públic.
Tercer. Notificar l'acord als interessats, als efectes que corresponguin i amb indicació dels recursos
pertinents.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Formació del Municipi.

I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén aquesta
acta, que, com a secretaria, certific.
La secretària
Caterina Barceló Martí

Vist i plau
L'alcaldessa
Joana M. Gomila Lluch
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