
CERTIFICAT

EXPEDIENT NÚM. ÒRGAN COL·LEGIAT DATA DE LA SESSIÓ

1929/2023 La junta de govern local 08/03/2023

El/La Secretari/ària de la Junta de Govern Local, CERTIFIC:

Que per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en la data a dalt indicada, es
varen aprovar i adoptar els acords que es contenen a la proposta del següent
contingut literal:

EXPEDIENT 1929/2023. APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

FETS I FONAMENTS DE DRET

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 24 de febrer de
2022, la Tècnica d’Administració General, adscrita al Departament de Gestió
Tributària, emet el següent, 

 

INFORME

 

PRIMER. La periodicitat dels tributs locals d'exacció obligatòria ha conduït a la seva
gestió a través de padrons o matrícules. Tant la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària com el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la necessitat
d'incorporar totes les dades fiscals i tributaris dels diferents impostos, taxes, etc., en
un padró fiscal.

 

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

 



— El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 

— Els article 23 a 25 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial
decret 939/2005, de 29 de juliol.

 

— Els article 26, 28, 62, 102.3 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.

 

— Els articles 45 i 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

— Els articles 21.1 f) i s), i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

 

— En el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 171, de
data 21 de desembre de 2019 es va publicar l’ordenança fiscal reguladora de les
taxes municipals per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la
volada de la vía pública o dels terrenys d’ús públic municipals.

- En el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 157, de
data 3 de desembre de 2022 es va publicar el calendari fiscal i s’estableix el període
de pagament de la taxa

 

TERCER. En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la
liquidació corresponent a l'alta en el registre, padró o matrícula, podran notificar-se
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que així ho
adverteixin.

 

QUART. El procediment a seguir és el següent:

 



A. El padró fiscal haurà d'aprovar-se mitjançant Acord de la Junta de Govern d’
acord amb la delegació de competències de Batlia a la Junta de Govern, de
conformitat amb el Decret de Batlia 1039/2019.

 

B. Serà obligatòria, a fi de no minvar les garanties dels obligats, la notificació
individual de la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu padró, així com la de
qualsevol augment de base.

 

C. Una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el padró, les
successives liquidacions podran notificar-se col·lectivament mitjançant edicte. La
normativa aplicable no regula el termini d'exposició al públic, caldrà estar á la
normativa reguladora de cada tribut o a l'Ordenança fiscal corresponent.

 

A partir d'aquesta data serà quan s'entengui aprovat definitivament el padró, i, serà,
per tant, el moment en el qual comença a comptar el termini per a la interposició
dels recursos procedents.

 

Vist quant antecedeix i de conformitat amb lo establecido en l'article 175 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la
següent proposta de resolució:

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Vista la proposta de resolució PR/2023/848 de 3 / de març / 2023.

RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar el padró de l’ordenança reguladora de la taxa municipal per
ocupació de la vía pública amb caixers automàtics, corresponent a l'exercici de

2023, compost per  i per un import total de quotes municipals de  5 càrrecs 4.139,92
, sent el període voluntari de cobrament d'aquest del dia 1 d’abril de 2023 al 1euros

de juny de 2023 (ambdós inclosos).



 

SEGON. Que per part del Departament de Tresoreria municipal es procedeixi a la
cobrança en voluntària de la taxa municipal per ocupació de la via pública amb
caixers automàtics.

La Tècnica d’Administració General.

Conforme. El Tresorer.

PROPOSTA DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I
BON GOVERN

Vist l’anterior informe-proposta de resolució, l’assumeix i manifesta la seva
conformitat, per la qual cosa l’eleva a la Junta de Govern per la seva aprovació.

El Batle,

N’he pres raó. L’Interventor. 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

I, perquè consti, i tengui els efectes que corresponguin, expedesc la present
certificació d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Batle-President a la ciutat d’Inca.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT


