Acta Junta de govern
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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 20/02/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 20 de febrer de 2020
Hora d'inici: 18:00
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sr. Antonio Olles Molías (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL 06/02/2020
Per unanimitat.

INTERVENCIÓ
2. APROVACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 3 que consta en l’annex 1.
Per part de la Intervenció d’aquest Ajuntament en relació amb l’esmentada despesa s'ha
emès informe favorable.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 20A46FA3E79148B1A980434A8CFC82E0 i data d'emissió 06/03/2020 a les 08:33:50

Fonaments de dret
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, em matèria de
pressupostos.
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit.
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en la
relació de factures número 3 per un import total de 80.118,80 €
SEGON.- Els pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia, procedint-se, a l’efecte a la
confecció de les corresponents propostes de pagament de les obligacions reconegudes i
liquidades que ha estat aprovades amb excepció de les obligacions carregades directament al
compte corrent de conformitat amb el que preveu les bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Comunicar-ho a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents
anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la
normativa aplicable.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE LES OBRES "REMODELACIÓ DEL CARRER DE
L'AIRE - 2A FASE"
Per unanimitat.

Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació del carrer de l’
Aire - 2a Fase”, per un import de seixanta-vuit mil cent trenta euros amb trenta-sis cèntims
(68.130,36 €).

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00

Els serveis tècnics municipals han fet les comprovacions necessàries i han emès informa
favorable.

Fonaments de dret
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars que han regit el contracte
de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire - 2a Fase”.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire - 2a Fase”,
per un import de 68.130,36 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Construcciones
3G, SA.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

4. SOL·LICITUD AJORNAMENT-FRACCIONAMENT PERÍODE EXECUTIU - A. GALASO
Per unanimitat.

Fets
El senyor Antonio Galaso Garrido ha presentat instància adreçada a Base - Gestió d'Ingressos
per ser l'entitat a la què l'Ajuntament de Santa Bàrbara té delegada la gestió recaptatòria
d'aquests tributs, en la que demana l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament per fer
efectives la liquidació de l’expedient executiu núm. 2019/36845 que li ha generat l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.
Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària segons el qual:
Supòsit de fet:
De la informació facilitada per Base Gestió d’Ingressos es desprenen les següents dades:
OFICINA: 32 AMPOSTA
TITULAR: GALASO GARRIDO, ANTONIO
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS: Expedient executiu núm. 2019/36845
Atès que l’interessat demana:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00

- El fraccionament mensual del deute en 24 quotes d’igual quantia.
Vist l’informe de Secretària en el que s’informa que no hi ha cap impediment per a la concessió
de l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament sol·licitat.
Amb tot l'indicat i tenint en compte que la competència recaptatòria la té per acord de
delegació, Base - Gestió d'Ingressos
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Fonaments de dret
Llei 58/2003 General Tributària.
Art. 65 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 82.2.b) - Dispensa de garantir l'ajornament i/o fraccionament.
RD 939/2005 Reglament General de Recaptació.
Art. 44 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 50 - Dispensa de garanties en ajornaments i fraccionaments.
Art. 53 - Càlcul d'interessos en aplaçaments i fraccionaments.
Llei 39/2010 General Pressupostària.
DA 17ª. - Interès legal del diner.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament de pagament de l’
expedient executiu núm. 2019/36845.
SEGON. Traslladar l'acord a BASE - Gestió d'Ingressos per a què procedeixi a executar-lo.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’interessat i oficina de gestió tributària.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

5. APROVACIÓ COMPENSACIÓ DE DEUTES AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ
Per unanimitat.

Fets
El Consell Comarcal del Montsià, té pendent de pagament a l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
els conceptes següents:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00

Addenda Serveis Socials 2018, per un import de 37.062,36 €.
Addenda Serveis Socials 2019, per un import de 7.643,27 €.

El deute tributari anterior ha estat degudament liquidat i notificat, essent ferm l’acte
administratiu, i per tant el deute executiu.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara té pendent de pagament al Consell Comarcal del Montsià, els
conceptes següents:
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Addenda Serveis Socials 2018, per un import de 32.746,80 €.
Addenda Serveis Socials 2019, per un import de 40.981,51 €.

Fonaments de dret
Articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació aprovat per RD 1684/1990,
de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb el Consell
Comarcal del Montsià, per la quantitat equivalent del deute mantingut pel Consell Comarcal del
Montsià, amb la hisenda municipal, per un import de 44.705,63 € restant un crèdit a favor del
Consell Comarcal del Montsià de 29.022,68 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Montsià i a intervenció de
fons.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

6. DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS- JOSÉ M. BERNARDO BUERA
Per unanimitat.

Fets
El departament d’Urbanisme va practicar autoliquidació al Sr. José M. Bernardo Buera, de l’
Impost municipal sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i la taxa de Llicència d’
obres, més la fiança d’obres per un import total de 99,90 €.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00

Un cop comprovat que el departament d’Urbanisme va realitzar una autoliquidació de forma
indeguda, i en conseqüència el Sr. Bernardo Buera va realitzar un ingrés de forma indeguda.

Fonaments de dret
Article 26.3 de la Llei d’Hisendes Locals.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de l’import de 99,90 € per tractar-se d’un ingrés indegut.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i al peticionari.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

URBANISME
7. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2018/64
Per unanimitat.

Fets
Per acord municipal per Decret d'Alcaldia adoptat en data 27 de setembre de 2018, es va
concedir a la Sr. Zhifen Ye, llicència municipal d’obres menors per formigonar el carrer situat a
la Carretera Amposta, 2.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 20 de febrer de 2020, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2018/64.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

Règim de recursos:
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

8. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2019/27
Per unanimitat.

Fets
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 23 de maig de 2019, es va
concedir a la Sr. Miguel Ángel Piquer Badia, llicència municipal d’obres majors per la
construcció de magatzem agrícola situat a la Partida Palomo, Pol.9 i Parc. 1.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 20 de febrer de 2020, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra major número 2019/27.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

9. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2020/02
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00

Fets
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Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 27 de gener de 2020, el Sr. Ramon Granjé Solà,
va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
instal·lació de plaques solars a l’edifici situat al carrer Franja de Ponent, 14-A.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 18 de febrer de 2020, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/02.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

10. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2020/03
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 27 de gener de 2020, el Sr. Jordi Granjé Solà,
va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
instal·lació de plaques solars a l’edifici situat al carrer Àngel Guimerà, 23.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 18 de febrer de 2020, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/03.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

11. BONIFICACIÓ ICIO I TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, EXP. 2020/02
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 27 de gener de 2020, el Sr. Ramon Granjé Solà,
va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
instal·lació de plaques solars a l’edifici situat al carrer Franja de Ponent, 14-A.
El Sr. Ramon Granjé Solà, ha presentat sol·licitud de bonificació del 50% de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres de la llicència municipal d’obres menors d’acord amb l’
establert a l’article 3.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre
construccions, Instal·lacions i Obres. I la bonificació del 50% de la Taxa per llicències
urbanístiques de l’obra esmentada d’acord amb l’establert a l’article 8.5 de l’Ordenança Fiscal
núm. 4 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès informe FAVORABLE, en el sentit que es
compleixen els requisits establerts a l’article 3.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 2 i els requisits
establerts a l’article 8.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 4 abans esmentades.

Fonaments de dret
Article 3.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre construccions,
Instal·lacions i Obres.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Article 8.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. La bonificació del 50% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de la
llicència municipal d’obres núm. 2020/02, per un import total de 40,53 €.
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SEGON. La bonificació del 50% de la Taxa per llicències urbanístiques de la llicència municipal
d’obres núm. 2020/02, per un import total de 12,15 €.
TERCER. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

12. BONIFICACIÓ ICIO I TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, EXP. 2020/03
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 27 de gener de 2020, el Sr. Jordi Granjé Solà,
va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
instal·lació de plaques solars a l’edifici situat al carrer Àngel Guimerà, 23.
El Sr. Jordi Granjé Solà, ha presentat sol·licitud de bonificació del 50% de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres de la llicència municipal d’obres menors d’acord amb l’
establert a l’article 3.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre
construccions, Instal·lacions i Obres. I la bonificació del 50% de la Taxa per llicències
urbanístiques de l’obra esmentada d’acord amb l’establert a l’article 8.5 de l’Ordenança Fiscal
núm. 4 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès informe FAVORABLE, en el sentit que es
compleixen els requisits establerts a l’article 3.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 2 i els requisits
establerts a l’article 8.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 4 abans esmentades.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Article 3.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre construccions,
Instal·lacions i Obres.
Article 8.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. La bonificació del 50% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de la
llicència municipal d’obres núm. 2020/03, per un import total de 38,45 €.
SEGON. La bonificació del 50% de la Taxa per llicències urbanístiques de la llicència municipal
d’obres núm. 2020/03, per un import total de 11,53 €.
TERCER. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

13. BARBERÀ CID, AGUSTÍN F. - SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 48/2019
Per unanimitat.

Fets
El Sr. Agustín F. Barberà Cid, ha sol·licitat llicència municipal d’obres majors per construcció d’
un cobert agrícola situat al passeig de les Escoles núm. 25B.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 20 de febrer de 2020, informe
tècnic FAVORABLE sobre la concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.
La Secretària acctal., Isabel Verge Caballé, ha emès en data 20 de febrer de 2020, informe
jurídic FAVORABLE sobre la concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

Fonaments de dret
Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2019/48.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 20A46FA3E79148B1A980434A8CFC82E0 i data d'emissió 06/03/2020 a les 08:33:50

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

CONTRACTES
14. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ "REMODELACIÓ DEL
CARRER INDÚSTRIA (ENTRE EL CARRER AIRE I LA PLAÇA DE L'ALCALDE CID I CID)"
Per unanimitat.

Fets
Atenent que en data 18 de febrer de 2020, l’Alcalde de la Corporació incoà l’expedient per
contractar l’obra "Remodelació del carrer Indústria (entre el carrer Aire i la Plaça Cid i Cid)", tot
motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat per a la seva
adjudicació el procediment obert simplificat sumari, oferta econòmicament més avantatjosa.
Vist l’informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist l’informe de la Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte.

Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00
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PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat sumari
oferta econòmicament més avantatjosa, per a l’obra "Remodelació del carrer Indústria (entre el
carrer Aire i la Plaça Cid i Cid)", tot convocant-ne la licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 64.793,10 € IVA inclòs, la despesa que per aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 1532/6190019 de l’
estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament.
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte
de l’obra "Remodelació del carrer Indústria (entre el carrer Aire i la Plaça Cid i Cid)" mitjançant
procediment obert simplificat sumari.
QUART. Publicar al Perfil del contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de deu
dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es
presentin les proposicions que es considerin pertinents.
SISÈ. Notificar el present acord al departament d’intervenció i a obres municipals.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

15. 2020/12/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PRODUCTES DE NETEJA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de productes de neteja.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Casnet 96 S.L. (B12428231)
de 369,24€ i 77,54 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per
la LCSP.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00
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PRIMER. Executar el contracte de subministrament de productes de neteja, vist que no s'han
vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha
subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les
següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 39830000-9
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 446,78 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 920-2211000
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00

16. 2020/13/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (LONA PUBLICITÀRIA)
Per unanimitat.
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Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de lones publicitàries per al
pavelló municipal.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil DGPV
Pablo Vazquez Parque (40926346P) de 1.150,00 € i 241,50 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per
la LCSP.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament de lones publicitàries per al pavelló
esportiu, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i
que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de
conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 22462000-6
El responsable del contracte serà el Sra. Ana Maria Panisello Arasa.
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.391,50 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 342-2120007
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00
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El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

17. 2020/11/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (AUTOBÚS FUTBOL)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'autocar per al dia 22 de març de 2020.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Autocars Segui, S.L.
(B43373992) de 576,00 € i 64,00 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per
la LCSP.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei d'autocar, vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors
superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 79998000-6
El responsable del contracte serà el Sra. Anna Maria Panisello Arasa
El contracte s'executarà el dia 22 de març de 2020.
El preu del contracte es fixa en 640,00 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 231-2269906
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00

SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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18. 2020/12/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (FITXADOR SERVEIS SOCIALS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'instal·lació de fitxadors per als Serveis
Socials.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Joan Pere Bel Seguretat, S.
L. (B43829746) de 1.125,24 € i 236,30 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per
la LCSP.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei d'instal·lació de fitxadors per als Serveis Socials, vist
que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat
no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb
les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 51213000-8
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías.
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.361,54 € IVA inclòs.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00
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Partida pressupostària: 150-6230000
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

ALTRES
19. APORTACIÓ ECONÒMICA CONCURS LITERARI ROGELI FARNÓS - ESCOLA JAUME
BALMES
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 11:21:41 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 05/03/2020 a les 13:27:00

Fets
El Sr. Director de l’Escola Jaume Balmes, en el que exposa que durant la realització de les
Jornades Culturals l’esmentada escola té previst organitzar el proper dia 23 d’abril el Concurs
Literari Rogeli Farnós de caràcter escolar i local, i com ve sent habitual lliurar als guanyadors i
a les classes dels participants del concurs de prosa i poesia com a obsequi uns llibres.
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Per la qual cosa sol·licita la col·laboració de la Regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament per
fer front a les despeses dels llibres-obsequis del concurs literari Rogeli Farnós
El Regidor de Cultura informa favorablement sobre la concessió d’un ajut per fer front a les
despeses dels llibres-obsequis del concurs literari Rogeli Farnós 2020.

Fonaments de dret
Arts. 118 i ss de la Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’
Activitats, Obres i Serveis dels ens locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. La concessió d’una aportació econòmica de 500,00 € en concepte de col·laboració
en l’adquisició dels llibres per obsequiar als guanyadors del concurs literari Rogeli Farnós 2020.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la direcció de l’escola Jaume Balmes i a intervenció
de fons.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

20. SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE INDUSTRIALS/COMERCIALS
Per unanimitat.

Fets
L’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable del municipi de
Santa Bàrbara, SOREA, ha presentat escrit en el que acompanya la relació individualitzada
núm. 2710299 d’usuaris industrials/comercials abonats del servei municipal que tenen un
seguit de rebuts pendents de liquidació.
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L’esmentada situació de descobert ha estat notificada individualment i de forma fefaent als
abonats, amb l’advertiment de suspensió del subministrament.

Fonaments de dret
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 20A46FA3E79148B1A980434A8CFC82E0 i data d'emissió 06/03/2020 a les 08:33:50

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Que es procedeixi respecte a relació individualitzada núm. 2710299 presentada, en la
forma reglamentàriament establerta, a la suspensió del subministrament d’aigua potable.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la concessionària del Servei Municipal d’
Abastament d’Aigua Potable de Santa Bàrbara SOREA.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

21. APROVACIÓ PROGRAMA D’ACTES “MARÇ LILA 2020”
Per unanimitat.
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Serveis Socials, per a la realització
dels actes dins el programa “Març Lila 2020” que es duran a terme des de l’1 al 31 de març de
2020.
La Junta de Govern Local l'aprova.
22. UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
Per unanimitat.
Vist l’escrit presentat pel Sr. Joaquín Bel Arasa, com a secretari de la Unió Ciclista Santa
Bàrbara, en el que exposa que durant la celebració de la XXIII Fira de l’oli novell, dels cítrics i
del comerç, van dut a terme l’activitat “Marxa ciclista amb BTT Fira de l’oli”, el passat divendres
24 de novembre per a la realització d’aquesta prova han hagut de contractar una pòlissa d’
assegurança per als participants, per la qual cosa sol·licita un ajut econòmic per fer front a
aquestes despeses.
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 175,00 € per ajudar a fer front a les despeses
ocasionades per la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil per dur a terme l’activitat
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“Marxa ciclista amb BTT Fira de l’oli” dins els actes organitzats en motiu de la XXIII Fira de l’oli
novell, dels cítrics i del comerç, a la Unió Ciclista Santa Bàrbara.
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i a la Unió Ciclista Santa Bàrbara.
23. CLUB DE TENNIS I PÀDEL LA PLANA
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Per unanimitat.
Atès vista la petició presentada pel Sr. Joan Arnau Delgado, adjudicatari del contracte de gestió
de la zona poliesportiva municipal, en la que exposa que té previst organitzar un torneig de
pàdel a celebrar a finals del mes de març principis del mes d’abril, per la qual cosa sol·licita un
ajut econòmic per al premi de primera categoria ajudar a fer front a les despeses que
comportarà l'esmentada organització.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 300,00 € en concepte de despeses ocasionades
per dur a terme l’activitat esmentada.
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i al beneficiari.
24. PRESIDENTA DE L'AMPA DE L'ESCOLA JAUME BALMES
Per unanimitat.
La Presidenta de l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes, ha presentat una sol·licitud en la que
exposa que s’ha programat per al dia 13 de març la donació de sang que porta a terme l’escola
Jaume Balmes amb els alumnes, i en motiu d’aquesta marató de donació es celebraran
diferents actes complementaris, per la qual cosa sol·licita autorització per dur a terme l’activitat
esmentada a l’escola en horari no escolar de 16.00 a 20.00 hores, així com el suport logístic.
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Atorgar permís per a la utilització de les instal·lacions de l’escola Jaume Balmes el
dia 13 de març en horari no escolar de 16.00 a 20.00 hores, per dur a terme la marató de
donació, així com el suport logístic.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Presidenta de l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes
i a la brigada municipal.
25. M. CARMEN JARDÍ GUIU
Per unanimitat.
Atesa la petició presentada per la Sra. M. Carmen Jardí Guiu en la que sol·licita el
fraccionament i ajornament del pagament de les taxes per la tramitació de l’expedient de
comunicació prèvia de llicència municipal de l’activitat “Petit cau”, ubicada al carrer Major
núm. 223, del municipi de Santa Bàrbara.
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La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. L’acceptació del fraccionament i ajornament del pagament de la taxa per la
tramitació de l’expedient comunicació prèvia de llicència municipal d’activitat, proposat per
la peticionària amb sis mensualitats, havent d’efectuar l’ingrés durant els cinc primers dies
de cada mes a partir del proper mes de març.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
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26. APROVACIÓ PAGAMENT DANYS SINISTRE FIRA DE L'OLI
Per unanimitat.
Atès que durant la celebració de la XXIII Fira de l’Oli, els Cítrics i el Comerç, degut al fort vent
es van produir desperfectes en alguns dels estands dels expositors.
Atès que l’assegurança que es va contractar per a la cobertura dels danys que es poguessin
produir ha acceptat les reclamacions dels expositors que van declarar danys.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. El pagament dels desperfectes ocasionats pel fort ven als expositors i pel imports que
es detallen a continuació:
Agrícola sant Gregori, SCCL, 73,00 €
Àngel Fibla Bel, 120,00 €
XM Tot Plana, SL, 374,65 €
Sales Rubio Eliseo y Vicente, CB, 2.385,00 €

SEGON. Donar trasllat del present acord als expositors i a intervenció de fons.
27. SOL·LICITUD PRÒRROGA LIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS URBANS (IIVTNU)
Per unanimitat.
El Sr. Vicente Forés Aparici ha presentat escrit en el que exposa que el seu pare Vicente Forés
Nebot va morí el passat 20 d’agost de 2019, havent instituït hereus per part iguals al seus dos
fills, i que no havent-se pogut formalitzar les operacions per a l’acceptació i partició d’herència
per discrepància entre els hereus en la valoració dels béns, per la qual cosa no ha estat
possible la presentació dintre del termini de sis mesos des de la mort del causant l’
autoliquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per
la qual cosa sol·licita una pròrroga de sis mesos per a la presentació i pagament de les
autoliquidacions corresponents a l’herència del seu pare.
Vist el que disposa l’article 8.2 b) de l’Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de l’Impost sobre l’
Increment del Valor dels Terrenys Urbans.
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Per tot l’exposat la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir una pròrroga per un termini de sis mesos a partir de la notificació del
present acord per a procedir a l’autoliquidació l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al Departament de plusvàlues.
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28. SOL·LICITUD PRÒRROGA LIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS URBANS (IIVTNU)
Per unanimitat.
La Sra. M. Emma Forés Aparici ha presentat escrit en el que exposa que el seu pare Vicente
Forés Nebot va morí el passat 20 d’agost de 2019, havent instituït hereus per part iguals al
seus dos fills, i que no havent-se pogut formalitzar les operacions per a l’acceptació i partició d’
herència per discrepància entre els hereus en la valoració dels béns, per la qual cosa no ha
estat possible la presentació dintre del termini de sis mesos des de la mort del causant l’
autoliquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per
la qual cosa sol·licita una pròrroga de sis mesos per a la presentació i pagament de les
autoliquidacions corresponents a l’herència del seu pare.
Vist el que disposa l’article 8.2 b) de l’Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de l’Impost sobre l’
Increment del Valor dels Terrenys Urbans.
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir una pròrroga per un termini de sis mesos a partir de la notificació del
present acord per a procedir a l’autoliquidació l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i al Departament de plusvàlues.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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