Òrgan col·legiat:

JGL/2018/37

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 14/12/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

13 / de desembre / 2018

Durada

Des de les 18:30 fins a les 19:00 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretari

José Félix Velasco Martínez

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt (sense dret a vot)

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

Codi Validació: 9T97HFQSDCEHJXDTCFCY42S4Z | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 48

Expedient núm.:

Número : 2018-0038 Data : 14/12/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 14/12/2018
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes
inclosos en l’ordre del dia

Favorable


Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 5 de desembre
de 2018.JGL/2018/36

Expedient 214/2017. Declarar la caducitat i l'arxiu de l'expedient per
manca de documentació.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0038 Data : 14/12/2018

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

DECLARAR, SI S’ESCAU, LA CADUCITAT I L’ARXIU D’EXPEDIENTS
ADMINISTRATIUS DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES
MUNICIPALS.- 214/2017

Atès que aquest Ajuntament va concedir una reducció en la taxa de subministrament
d’aigua i recollida d’escombraries a la Sra. Amb DNI: ...797L, un cop comprovat el
compliment dels requisits exigits a les ordenances fiscals vigents per part de la
sol·licitant
Atès que por poder valorar la situació socioeconòmica de la sol·licitant, i segons indica
l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, s’ha de revisar
anualment la situació socioeconòmica dels subjectes passius per comprovar que
continuen complint els requisits que donen lloc al benefici fiscal.
Atès que s’ha requerit a la interessada la documentació necessària per poder valorar la

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

Codi Validació: 9T97HFQSDCEHJXDTCFCY42S4Z | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 48

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

seva situació socioeconòmica, sense que l’hagin presentat.
Atès que s’ha advertit a la interessada que, un cop transcorreguts tres mesos sense
atendre el requeriment, es produeix la caducitat del procediment.

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
Per tot això exposat,
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Declarar la caducitat i l’arxiu de l’expedient en relació a la sol·licitud de
reducció en l’import de taxes municipals pels serveis de subministrament d’aigua potable
i recollida domiciliària d’escombraries, per no presentar la documentació requerida que
és imprescindible per poder valorar la procedència o no de l’atorgament de la reducció.

SEGON.- Notificar el present acord a la interessada

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Expedient 1215/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística per la Connexió a
la xarxa general de gas
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
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Atès l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, sobre l’obligació de resoldre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, sobre declaració de caducitat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Prèviament, la interessada va demanar autorització al Servei Territorial de Carreteres
per poder realitzar les obres d’excavació de l’avinguda al tractar-se d’una travessia de la
seva titularitat. Autorització que es va comunicar a l’Ajuntament en data 23 de juliol de
2018.

En data 20 de novembre de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 28 de novembre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable amb les següents conclusions:

-

Per la longitud de la rasa a executar existeix la obligatorietat de sol·licitar
l’ordre TIC

-

Les xarxes de serveis s’autoritzen a fer soterrades en zones del sistema viari.

-

Caldrà dipositar una fiança de 3.525,00 € per garantir els possibles danys a la
via pública.

-

Caldrà dipositar una fiança de 385,00 € per garantir la bona gestió dels residus
d’excavació.
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En data 3 d’octubre de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
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En data 3 d’octubre de 2018, Nedgia Catalunya, S.A. va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor consistents en la realització d’una
rasa al carrer per tal de connectar les finques de l’Av. Angel Guimerà, 2,3 i 18 a la xarxa
general de gas.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD PER A CONNEXIO A LA XARXA
GENERAL DE GAS. Exp. 1215/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

També cal tenir en compte el Reial decret 31/2006, de 17 de març, que aprova el Codi
tècnic de l’edificació.

Atès que en data 5 de maig de 2015, el Departament d’Empresa i Ocupació va resoldre
(EMO/919/2015) en favor de l’empresa Gas Natural Distribución SDG, SA. (avui Nedgia
Catalunya, S.A.), l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de les
instal.lacions de la xarxa de subministrament de gas natural en MOP 400 mbar al nucli
urbà de Banyeres del Penedès.

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases de Règim Local.

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

Número : 2018-0038 Data : 14/12/2018

Concretament, l’art. 187 del Decret legislatiu 1/2010 estableix que estan subjectes a la
llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta mateixa norma, pel
planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o
utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. I
l’art. 14 del Decret 64/2014 diu que les llicències s’atorguen d’acord amb les previsions
de la legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del sòl i
edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud, o en la data en què
s’entenen produïts els efectes de la manca de resolució expressa de la sol·licitud, llevat
que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
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El procediment per tramitar una llicència urbanística està regulat al Decret legislatiu
1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, que dedica el
capítol I del títol VI a les llicències urbanístiques com a forma d’intervenció en l’edificació
i l’ús del sòl i del subsòl, i al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cal indicar que la sol·licitud urbanística difereix de la referida a la utilització del domini
públic. En el cas que ens ocupa, i vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals,
cal requerir sol.licitud d’ús del domini públic per autoritzar l’ús privatiu especial per
l’ocupació directa de la porció de domini públic que consta a l’expedient, en seguiment
de l’art. 57 del Reglament de Patrimoni de les entitats locals a Catalunya.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a
les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:

-

Per la longitud de la rasa a executar existeix la obligatorietat de sol·licitar
l’ordre TIC

-

Les xarxes de serveis s’autoritzen a fer soterrades en zones del sistema viari.

-

Caldrà dipositar una fiança de 3.525,00 € per garantir els possibles danys a la
via pública.

-

Caldrà dipositar una fiança de 385,00 € per garantir la bona gestió dels residus
d’excavació.

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 19
dies hàbils a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.

Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i
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PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor i que
consisteixen en la realització d’una rasa a l’A. Angel Guimerà, 2,3 i 18 per tal de
connectar la finca a la xarxa general de gas.
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Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals
179/1995, de 13 de juny.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i
amb l'audiència prèvia de la persona titular.

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

- TOTAL

208,50 €

CINQUÈ.- Autoritzar de forma específica l’ús privatiu del domini públic local donada
l’aprovació prèvia del projecte d’execució per part del Departament d’Empresa i
Ocupació, entenent que en aquesta aprovació es dona compliment de la normativa
europea sobre lliure concurrència i competència respecte a l’ús del domini públic.
Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i
sense perjudici de tercers.

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

Els expedients que consten a continuació, s'inclouen a l'ordre del dia de la sessió,
prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF).

Expedient 1312/2018. Sol·licitud Llicències Urbanístiques de caràcter
menor per a la Instal.lació de xemeneia per estufa de llenya
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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172,50 €
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11
realitzar la següent liquidació tributària:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

REFERÈNCIA CADASTRAL:

8692201CF7658D0001IX

En data 18 d’octubre de 2018, la Sra. DNI ...800-F va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 26 d’octubre de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 11 de desembre de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 12 de desembre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases de Règim Local.

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a
les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de
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Número : 2018-0038 Data : 14/12/2018

Plaça Vella, 6 de Saifores
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EMPLAÇAMENT:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES MENORS EXP.1312/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2017.



Identificació de les obres:
Obra menor d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.



Descripció de les obres:

Instal.lació de xemeneia per estufa de llenya



Emplaçament de les obres:

Plaça Vella, 6 de Saifores

Referència Cadastral:

8692201CF7658D0001IX



Promotor:

Sra. DNI ...800-F



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:

-

Les obres hauran de ser arrebossades i pintades del color similar a la façana i
amb remats tradicionals. L’alçada no superarà 1,30 m comptat des del carener.

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà d’1 mes
a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
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PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada
i que fa referència a l’ identificació següent:
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Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

44,40 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

80,40 €

CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

Expedient 1297/2018. Sol·licitud Llicències Urbanístiques de caràcter
menor per a picar i arrebossar la paret lateral de la casa
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
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QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11
realitzar la següent liquidació tributària:
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Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i
amb l'audiència prèvia de la persona titular.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

REFERÈNCIA CADASTRAL:

090880CF8700H0001RA

En data 22 d’octubre de 2018, la Sra. ...772-A va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 22 d’octubre de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 11 de desembre de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 12 de desembre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases de Règim Local.

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a
les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de
2017.
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EMPLAÇAMENT:

EXP.-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES MENORS.
1297/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Identificació de les obres:
Obra menor d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.



Descripció de les obres:

Picar i arrebossar la paret lateral de la casa



Emplaçament de les obres:

Penedès, 16

Referència Cadastral:

0908808CF8700H0001RA



Promotor:

Sra. DNI ... 772-A



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No

SEGON.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà d’1 mes a
comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.

Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i
amb l'audiència prèvia de la persona titular.
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PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada
i que fa referència a l’ identificació següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

51,00 €

QUART.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.

SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

Expedient 1289/2018. Sol·licitud Llicències Urbanístiques de caràcter
menor per a l'Arranjament de terrassa per filtracions d’aigua
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES EXP.- 1289/2018

EMPLAÇAMENT:

Av. Catalunya, 77

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1105704CF8710N0001EM

En data 18 d’octubre de 2018, el Sr. DNI ...855-N va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11
realitzar la següent liquidació tributària:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 19 d’octubre de 2019, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases de Règim Local.

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a
les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de
2017.

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada
i que fa referència a l’ identificació següent:



Identificació de les obres:
Obra menor d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
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Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.
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En data 12 de desembre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 11 de desembre de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Arranjament de terrassa per filtracions d’aigua



Emplaçament de les obres:

Av. Catalunya, 77

Referència Cadastral:

1105704CF8710N0001EM



Promotor:

Sr. DNI ...855-N



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:

-

En cap cas, es podran abocar les aigües a veí.

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà d’1 mes
a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.

Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i
amb l'audiència prèvia de la persona titular.

QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11
realitzar la següent liquidació tributària:

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

19,50 €
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

serveis dels ens locals.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

55,50 €

Expedient 1002/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística de caràcter menor
per l'enderroc de part de la barra del bar
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES MENORS. EXP.1002/2018

EMPLAÇAMENT:

Verge del Priorat, 11

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1508310CF8710G0001BY

En data 8 d’agost de 2018, la Sra. DNI ...300-W va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 21 d’agost de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
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SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 21 d’agost de 2018, el tècnic municipal va emetre informe desfavorable al
considerar que per determinar l’abast de l’obra, calia aportar un croquis explicatiu així
com el pressupost de les obres preteses.

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases de Règim Local.

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a
les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de
2017.

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada
i que fa referència a l’ identificació següent:
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En data 11 de desembre de 2018, el tècnic municipal va emetre, de nou, informe
favorable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 28 de setembre de 2018, la Sra. DNI ...300-W, va presentar la documentació
requerida i es va continuar amb la tramitació de l’expedient.



Descripció de les obres:

Enderroc de part de la barra del bar



Emplaçament de les obres:

Verge del Priorat, 11

Referència Cadastral:

1508310CF8710G0001BY



Promotor:

Sra. DNI ... 300-W



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No

SEGON.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà d’1 altre
mes a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.

Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i
amb l'audiència prèvia de la persona titular.

TERCER.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11
realitzar la següent liquidació tributària:

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

7,50 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

43,50 €
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Identificació de les obres:
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D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

QUART.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR SI S’ESCAU NÒMINES EXTRA DE DESEMBRE DEL PERSONAL
LABORAL, FUNCIONARI, CÀRRECS ELECTES.- Exp. 1501/2018

En relació al expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès corresponents a la paga extra de desembre que inclou les
retribucions bàsiques i retribucions complementàries corresponents a les diferents
situacions administratives i serveis del personal laboral, funcionari i càrrecs electes.

Vist que en les bases d’execució del pressupost en la base 40 gestió de la despesa en
matèria de personal, que a continuació es transcriu:

“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de personal

1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada conjuntament
amb el pressupost, i tindrà en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrà
contractar-se personal quan així ho permeti en cada moment la legislació aplicable.
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SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de
l’Alcaldia que es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el
pagament i, juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament
material.

5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el
pagament d’honoraris de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de
la qual hagi estat aprovada per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti
una vegada descomptades les retencions corresponents.”

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la nòmina paga extra de desembre del
personal funcionari, laboral i càrrecs electes, així com l’ordenació del inici dels tràmits
necessaris per la fiscalització i el pagament de la despesa per part de la intervenció amb
el següent desglossament :

Cost Total: 35.814,86 €

Total líquid a percebre per el personal funcionari, laboral i càrrecs electes: 28.848,71 €
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Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la
paga extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament
de la paga extraordinària serà compatible amb les bestretes.
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3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una antiguitat
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat
de 1.800 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a
mesos naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència
als comptes oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DE DOS REBUTS D'AIGUA
PER TENIR LES LECTURES INTERCANVIADES.- 1492/2018

Vist la sol·licitud presentada pel sol·licitant amb NIF: ...112, de data 7 de desembre de
2018 i amb registre d’entrada número RE-18-4357, en la qual ens comuniquen que les
factures de l’aigua corresponents al tercer trimestre de 2018 estan intercanviades entre
les factures de referència número 2295 i 2297. Per la qual cosa, es sol·licita que es
refacin les factures amb les lectures correctes.

Vist l’informe de manteniment de data 10 de desembre de 2018, en el qual s’indica que
s’han revisat les lectures i efectivament estan intercanviades. La lectura del comptador
de referència: 2297 ha de ser 2930m3 i la lectura del comptador de referència 2295, ha
de ser 30680m3.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1492/2018. Sol·licitud de baixa i nova liquidació dels rebuts
d’aigua del tercer trimestre per error en la lectura.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Notificar el present acord a Base Gestió d’Ingressos i al sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 1500/2018. Sol·licitud de baixa de la taxa d’escombraries per
estar duplicat.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA DEL REBUTS DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES CORRESPONENT AL PRIMER I SEGON SEMESTRE DE 2018,
PER ESTAR DUPLICATS.- 1500/2018

Vist que l’immoble amb referència cadastral: 1407632CF8710G0016UK va ser venut a
la Sra. M. C. C. C. amb DNI: ...154H el dia 16 de juny de 2016, per l’empresa B SAU
amb CIF: ...157 i que actualment es liquiden dues taxes de recollida d’escombraries, una
a nom de la Sra. Amb DNI: ...154H i una altre a nom de l’empresa amb CIF: ...157.

Vist que s’ha generat els rebuts de taxa de recollida d’escombraries corresponents a
l’exercici 2018 i amb número fix: 020560001843 a nom de B. S. A. Amb NIF: ...157, i
aquests no li corresponen per no ser el titular.
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Nº rebut: 2297 – 2930m3

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els
rebuts de subministrament d’aigua, corresponents al tercer trimestre de 2018, amb
número fix: 0208002297 i 0208002295 i a nom de l’empresa amb CIF... 112, per error en
les lectures i en generi uns de nous amb les següents lectures:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts de recollida
d’escombraries corresponents al primer i segon semestre del 2018, amb número fix:
020560001843 i a nom de B. S. A. Amb NIF: ...157 per no correspondre’ls-hi a ells.

SEGON.- Notificar el present acord a Base.

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 1344/2018. Sol·licitud d'empadronament al municipi.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, INSCRIURE EN EL PADRO MUNICIPAL AL SR. AMB DNI:
...764S PER CANVI DE RESIDENCIA AL MUNICIPI.- 1344/2018

Vist que amb data 2 de novembre de 2018, el Sr. amb DNI: ...764S es va presentar
escrit sol·licitant la seva inscripció en el padró d'habitants d'aquest Municipi.
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vist que amb data 27 de novembre de 2018, es va emetre informe per Secretaria en
relació a la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb aquest
assumpte.

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.

Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Inscriure en el Padró Municipal d’Habitants al Sr. Amb DNI: ...764S per canvi
de residència al municipi.

SEGON. Notificar a l'interessat la seva inscripció en el Padró d'Habitants d'aquest
Municipi.

TERCER. Incloure la present variació de dades en la informació que mensualment es
remet a l'Institut Nacional d'Estadística, en compliment de l'article 65 del Reial decret
1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en els articles 53 i següents del Reial
decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que amb data 4 de desembre de 2018, es va emetre informe pels Serveis
Municipals en relació amb la comprovació de les dades aportades pel sol·licitant.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Territorial de les Entitats Locals.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE
DE 2018 DERIVADA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS 2016-2019.- Exp.
249/2018

Atès que el conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix
Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en matèria de serveis socials 20162019 es va signar per l’Alcaldia en data 16 d’octubre de 2016 i va ser aprovat pel Ple de
la corporació en data 16 de novembre de 2017.

Atès que el Consell Comarcal del Baix Penedès, en data 16 de gener de 2018, comunica
que de cara a l’exercici 2018, cal fer una modificació en el redactat del conveni, degut a
l’ampliació i actualització dels diferents serveis i programes, el qual va ser aprovat pel
Ple de la Corporació, a la sessió ordinària de data 15 de març 2018, així com l’annex per
a l’any 2018.

Disposa l’acord dotzè de l’esmentat conveni: “Aquest conveni s'estableix des de la data
de la signatura fins al 31 de desembre de 2019, amb efectes econòmics des de l'1 de
gener de 2016. Això no obstant, seran revisats anualment els objectius generals i
específics i l'Annex 1 en el qual es determina la participació econòmica dels
ajuntaments.”
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Favorable
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Expedient 249/2018. Expedient de Seguiment de Serveis Socials

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

És a l’Annex 1 del conveni on es determinen els costos dels diferents serveis prestats.
D’aquesta manera, els conceptes inclosos al conveni són els següents:

Concepte 1. Professionals i serveis socials bàsics

Concepte 5. Transport adaptat
Concepte 6. SIS (servei Intervenció Socioeducativa)
Concepte 7. Immigració
Concepte 8. SIAD
Concepte 9. Centre obert (curs escolar 2017-2018)

D’acord Annex 1 de l’esmentat Conveni, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha
tramès a aquest Ajuntament les següents liquidacions:

Liquidació trimestral corresponent als mesos d’octubre, novembre i desembre de 2018
(quart trimestre):

1. Cost dels professionals dels equips bàsics
2. Cost del Servei d’Ajut a domicili (SAD)

5.122,54 €
3.250,00 €

Cost del Servei d’Ajut a domicili (SAD) regularització 3T 2018 -105,03 €
3. Cost del grup de voluntariat

0,00 €

4. Cost del servei d’acolliment residencial d’urgència

0,00 €

5. Cost del servei de transport adaptat
6. Cost del servei d’intervenció socioeducativa

634,70 €
0,00 €

7. Cost del servei d’immigració

261,97 €

8. Cost del Servei d’Atenció a les Dones (SIAD)

176,67 €
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Concepte 4. Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència
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Concepte 3. Grup de voluntariat

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Concepte 2. SAD (inclou SAD Dependència i SAD Social)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

9. Cost del servei de centre obert

300,00 €

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015, les competències del Ple a favor de Junta de Govern Local aprovades
per acord plenari de data 22 juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a
favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de 2017.

Per tot això,

Es proposa a la Junta de govern local l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la liquidació trimestral dels serveis prestats pel Consell Comarcal del
Baix Penedès en el marc del conveni de cooperació interadministrativa en matèria de
serveis socials, corresponent al quart trimestre de 2018, per import de 9.640,85 €, a
càrrec de les partides referides del pressupost vigent.
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Ateses que existeix consignació pressupostària adequada i suficient al pressupost vigent
a les aplicacions pressupostàries 2312 465.00 pel que fa a les despeses dels
professionals dels equips bàsics; 2312 465.01 pel que fa a les despeses de centre obert
(fent ús de la borsa de vinculació jurídica); 2312 465.02 pel que fa a les despeses del
SAD; 2312 465.05 pel que fa al cost del servei de transport adaptat; 2312 465.07 pel que
fa al cost del servei d’immigració i 2312 465.08 pel que fa als servei de SIAD.
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Atès que el cost total corresponent als serveis socials prestats durant el quart trimestre
de 2018, que és de 9.640,85 €, s’ha de fer efectiu mitjançant transferència bancària al
número de compte ES87 0182 6035 47 0201617621 del Consell Comarcal del Baix
Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El cost del Servei de Teleassistència a famílies del municipi, servei tramitat a través dels
professionals dels equips bàsics, corresponent al quart trimestre de 2018, es facturarà
directament per part de la Creu Roja a l’Ajuntament, amb periodicitat mensual.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Traslladar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals per procedir a
la seva comptabilització i al seu pagament quan s’escaigui.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL DE LA
SENYORA OHA. EXP.- 512/2018 (petició 512.1)

Atès que en data 19 de maig de 2016, per l'Acord del Ple de la Corporació es va aprovar
l'Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió de subvencions en
matèria d’Ajuts d'urgència social, que la convocatòria va ser aprovada, per acord de la
Junta de Govern Local, en data 10 de maig de 2108 i publicada al BOPT l’1 de juny de
2018.
Atès que en data 21 de setembre de 2018 amb registre d’entrada número 3385, la
senyora OHA amb NIE núm. Y....861H sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
ser inclosa en la convocatòria d’ajuts d’urgència social per a l’any 2018 per motius
sociosanitaris.
La Llei de Bases de Règim Local indica a l’article 25 lletra e) que en tot cas correspon a
les entitats locals:
“Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.”

L’Ordenança Reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajuts d’urgència
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Expedient 512/2018. Ajuts d'urgència social (peticions 512.1,512.3,512.4 i
512.6)
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

social, determina:

“TERCER. Tipologia

En el cas que ens ocupa cal informe previ dels Serveis Socials de l’Ajuntament ja que és
necessari conèixer la situació sociofamiliar de la família, per aquest motiu se sol·licita a
l’esmentat departament que emeti informe social en el qual s’informi de la situació
familiar i es presenti una proposta en referència a la petició de la família.

Atès que en data 5 de desembre de 2018 la treballadora social del Consell Comarcal de
Baix Penedès que presta el seu servei a Banyeres del Penedès, emet un informe de la
situació sociofamiliar de la família, que consta a l’expedient, i en el qual la valoració
global i proposta que fa és la que a continuació es detalla:

VALORACIÓ GLOBAL DEL CAS/PROPOSTA

·

El cas SI reuneix els requisits establerts en les bases de la convocatòria.

·

Es proposa un ajut per import de 300€ per poder donar suport en la compra
de medicaments que un membre de la família necessita de manera puntual,
donat que requereix d’una medicació crònica que la família no pot assumir,
per la qual cosa al no seguir la prescripció mèdica, l’estat de salut empitjora.

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Benestar Social de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en la qual valora positivament la proposta de
Serveis Socials.
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Pagament puntual de productes sanitaris no coberts o parcialment coberts pel Sistema
de la Seguretat Social, que puguin evitar el deteriorament de la salut física i/o psíquica
(medicaments, tractaments terapèutics infantils, ...)”

Codi Validació: 9T97HFQSDCEHJXDTCFCY42S4Z | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 48

3.4 - Ajuts per motius sociosanitaris.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

...

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’ajut d’urgència social de la senyora amb NIE núm.
Y....861H, per un import de 300 euros, quantitat que serà ingressada al número de
compte que faciliti la família.

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per la treballadora social del Consell Comarcal
del Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès on la valoració
global determina que SI es reuneixen els requisits per poder sol·licitar un ajut d’urgència
social.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2312
480.02 del vigent pressupost.

QUART.- Comunicar a la família beneficiària que haurà de presentar la justificació de
l’ajut en el termini màxim d’un mes, des de que s’hagi realitzat el pagament, presentant
els documents que acreditin la despesa mitjançant instància en el Registre General de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la treballadora social i a la senyora amb NIE núm.
Y ....861H.
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Al pressupost de l’exercici 2018 existeix consignació adequada i suficient per atorgar
l’ajut d’urgència social per motius sociosanitaris, en els termes indicats a l’informe de
serveis socials, a càrrec de la partida pressupostària 2312 480.02, per un import de 300
€.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SISÉ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Atès que en data 17 d’octubre de 2018 amb registre d’entrada número 3722, el senyor
MEB amb NIE núm. X....190R sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ser
inclòs en la convocatòria d’ajuts d’urgència social per a l’any 2018 per atenció a menors.
La Llei de Bases de Règim Local indica a l’article 25 lletra e) que en tot cas correspon a
les entitats locals:
“Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.”

L’Ordenança Reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajuts d’urgència
social, determina:

“TERCER. Tipologia
...

3.1 - Atenció a menors en situació de risc.
Pagament puntual de serveis i recursos per a l’atenció dels menors en els casos en què
el progenitor/a compta amb ingressos econòmics insuficients i no disposa de suport
familiar.”
En el cas que ens ocupa cal informe previ dels Serveis Socials de l’Ajuntament ja que és
necessari conèixer la situació sociofamiliar de la família, per aquest motiu se sol·licita a
l’esmentat departament que emeti informe social en el qual s’informi de la situació
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Atès que en data 19 de maig de 2016, per l'Acord del Ple de la Corporació es va aprovar
l'Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió de subvencions en
matèria d’Ajuts d'urgència social, que la convocatòria va ser aprovada, per acord de la
Junta de Govern Local, en data 10 de maig de 2108 i publicada al BOPT l’1 de juny de
2018.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL DEL
SENYOR MEB. EXP.- 512/2018 (petició 512.3)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

familiar i es presenti una proposta en referència a la petició de la família.

El cas SI reuneix els requisits establerts en les bases de la convocatòria.

·

Es proposa un ajut per import de 240€ per pagar el cost total del transport
escolar per assistir a Batxillerat a l’IES de l’Arboç (de novembre de 2018 a
juny de 2019). El cost és de 30 euros al mes.

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Benestar Social de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en la qual valora positivament la proposta de
Serveis Socials.

Al pressupost de l’exercici 2018 existeix consignació adequada i suficient per atorgar
l’ajut d’urgència social per atenció a menors, en els termes indicats a l’informe de serveis
socials, a càrrec de la partida pressupostària 2312 480.02, per un import de 240 €.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’ajut d’urgència social del senyor amb NIE núm.
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VALORACIÓ GLOBAL DEL CAS/PROPOSTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que en data 5 de desembre de 2018 la treballadora social del Consell Comarcal de
Baix Penedès que presta el seu servei a Banyeres del Penedès, emet un informe de la
situació sociofamiliar de la família, que consta a l’expedient, i en el qual la valoració
global i proposta que fa és la que a continuació es detalla:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

X....190R, per un import de 240 euros, quantitat que serà ingressada al número de
compte que faciliti la família.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la treballadora social i al senyor amb NIE núm.
X....190R.

SISÉ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL DE LA
SENYORA ASS. EXP.- 512/2018 (petició 512.4)

Atès que en data 19 de maig de 2016, per l'Acord del Ple de la Corporació es va aprovar
l'Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió de subvencions en
matèria d’Ajuts d'urgència social, que la convocatòria va ser aprovada, per acord de la
Junta de Govern Local, en data 10 de maig de 2108 i publicada al BOPT l’1 de juny de
2018.

Atès que en data 24 d’octubre de 2018 amb registre d’entrada número 3840, la senyora
ASS amb NIF núm. ....294V sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ser
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QUART.- Comunicar a la família beneficiària que haurà de presentar la justificació de
l’ajut en el termini màxim d’un mes, des de que s’hagi realitzat el pagament, presentant
els documents que acreditin la despesa mitjançant instància en el Registre General de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
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TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2312
480.02 del vigent pressupost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per la treballadora social del Consell Comarcal
del Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès on la valoració
global determina que SI es reuneixen els requisits per poder sol·licitar un ajut d’urgència
social.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

inclosa en la convocatòria d’ajuts d’urgència social per a l’any 2018 per atenció a
menors.

“TERCER. Tipologia
...

3.1 - Atenció a menors en situació de risc.
Pagament puntual de serveis i recursos per a l’atenció dels menors en els casos en què
el progenitor/a compta amb ingressos econòmics insuficients i no disposa de suport
familiar.”
En el cas que ens ocupa cal informe previ dels Serveis Socials de l’Ajuntament ja que és
necessari conèixer la situació sociofamiliar de la família, per aquest motiu se sol·licita a
l’esmentat departament que emeti informe social en el qual s’informi de la situació
familiar i es presenti una proposta en referència a la petició de la família.

Atès que en data 10 de desembre de 2018 la treballadora social del Consell Comarcal
de Baix Penedès que presta el seu servei a Banyeres del Penedès, emet un informe de
la situació sociofamiliar de la família, que consta a l’expedient, i en el qual la valoració
global i proposta que fa és la que a continuació es detalla:

VALORACIÓ GLOBAL DEL CAS/PROPOSTA

·

El cas SI reuneix els requisits establerts en les bases de la convocatòria.
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L’Ordenança Reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajuts d’urgència
social, determina:
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“Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Llei de Bases de Règim Local indica a l’article 25 lletra e) que en tot cas correspon a
les entitats locals:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Al pressupost de l’exercici 2018 existeix consignació adequada i suficient per atorgar
l’ajut d’urgència social per atenció a menors, en els termes indicats a l’informe de serveis
socials, a càrrec de la partida pressupostària 2312 480.02, per un import de 270 €.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’ajut d’urgència social de la senyora amb NIF núm.
...294V, per un import de 270 euros, quantitat que serà ingressada al número de compte
que faciliti la família.

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per la treballadora social del Consell Comarcal
del Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès on la valoració
global determina que SI es reuneixen els requisits per poder sol·licitar un ajut d’urgència
social.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2312
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Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Benestar Social de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en la qual valora positivament la proposta de
Serveis Socials.

Número : 2018-0038 Data : 14/12/2018

Es proposa un ajut per import de 270€ per poder pagar el cost total
(d’octubre de 2018 a juny de 2019) del transport escolar de la seva filla que
està escolaritzada a l’Escola Mare de Déu del Priorat (transport des de
Masies de Sant Miquel), pel curs escolar 2018-2019. El cost és de 30 euros
al mes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

·

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

480.02 del vigent pressupost.

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL DE LA
SENYORA HEB. EXP.- 512/2018 (petició 512.6)
Atès que en data 19 de maig de 2016, per l'Acord del Ple de la Corporació es va aprovar
l'Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió de subvencions en
matèria d’Ajuts d'urgència social, que la convocatòria va ser aprovada, per acord de la
Junta de Govern Local, en data 10 de maig de 2108 i publicada al BOPT l’1 de juny de
2018.
Atès que en data 4 de desembre de 2018 amb registre d’entrada número 4320, la
senyora HEB amb NIE núm. X....815C sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
ser inclosa en la convocatòria d’ajuts d’urgència social per a l’any 2018 per ajuts
d’habitatge.
La Llei de Bases de Règim Local indica a l’article 25 lletra e) que en tot cas correspon a
les entitats locals:
“Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.”
L’Ordenança Reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajuts d’urgència
social, determina:
“TERCER. Tipologia
...
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SISÉ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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CINQUÈ.- Notificar el present acord a la treballadora social i a la senyora amb NIF núm.
...294V.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART.- Comunicar a la família beneficiària que haurà de presentar la justificació de
l’ajut en el termini màxim d’un mes, des de que s’hagi realitzat el pagament, presentant
els documents que acreditin la despesa mitjançant instància en el Registre General de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

3.2. -Ajuts d’habitatge.

VALORACIÓ GLOBAL DEL CAS/PROPOSTA

·

El cas SI reuneix els requisits establerts en les bases de la convocatòria.

·

Es proposa un ajut per import de 300€ per al pagament d’una mensualitat de
lloguer.

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Benestar Social de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en la qual valora positivament la proposta de
Serveis Socials.

Al pressupost de l’exercici 2018 existeix consignació adequada i suficient per atorgar
l’ajut d’urgència social per ajuts d’habitatge, en els termes indicats a l’informe de serveis
socials, a càrrec de la partida pressupostària 2312 480.02, per un import de 300 €.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
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Atès que en data 11 de desembre de 2018 l’educadora social del Consell Comarcal de
Baix Penedès que presta el seu servei a Banyeres del Penedès, emet un informe de la
situació sociofamiliar de la família, que consta a l’expedient, i en el qual la valoració
global i proposta que fa és la que a continuació es detalla:
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En el cas que ens ocupa cal informe previ dels Serveis Socials de l’Ajuntament ja que és
necessari conèixer la situació sociofamiliar de la família, per aquest motiu se sol·licita a
l’esmentat departament que emeti informe social en el qual s’informi de la situació
familiar i es presenti una proposta en referència a la petició de la família.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Destinats a persones que acreditin no poder satisfer els rebuts impagats de lloguer o
hipoteca (únicament la part del préstec que afecta a l’habitatge) i altres despeses de
manteniment de l’habitatge en cas de risc”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.

Per tot això,

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2312
480.02 del vigent pressupost.

QUART.- Comunicar a la família beneficiària que haurà de presentar la justificació de
l’ajut en el termini màxim d’un mes, des de que s’hagi realitzat el pagament, presentant
els documents que acreditin la despesa, mitjançant instància en el Registre General de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’educadora social i a la senyora HEB amb NIE
núm. X....815C.

SISÉ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 47/2018. Recurs de l’impost sobre l’increment de valor de
terrenys de naturalesa urbana.
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SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per l’educadora social del Consell Comarcal del
Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès on la valoració global
determina que SI es reuneixen els requisits per poder sol·licitar un ajut d’urgència social.
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PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’ajut d’urgència social de la senyora HEB amb NIE núm.
X....815C, per un import de 300 euros, quantitat que serà ingressada al número de
compte que faciliti la família.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I.- Atès a la sol·licitud del Sr. amb D.N.I núm. ....415F i número d’expedient 51/2017, al
qual demana la devolució de la liquidació de l’ l’impost sobre l’increment de valor de
terrenys de naturalesa urbana, per un import de 998,42 euros.
II.- Atès a l’informe de l’Oficina d’Ingressos Locals de data 30 de juliol de 2018, que
consta a l’expedient, al qual es transcriu literalment.:
“Informe

Sol·licitat per l’ajuntament informe sobre la possibilitat de liquidar l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió d’un immoble
ubicat en el municipi hem d’indicar:

Número : 2018-0038 Data : 14/12/2018

APROVAR, SI S’ESCAU, DESESTIMAR EL RECURS DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA. EXP.47/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

- La sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, determinava la
inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en
endavant TRLRHL), però sols en els supòsits en que no s’hagi produït un increment de
valor.

- La pròpia sentència determina que no és funció del propi Tribunal Constitucional
determinar en quins supòsits s’ha produït el increment de valor, i que, en aquest sentit,
correspon al legislador estatal determinar en quins supòsits es produeix la infracció de
l’article 31 de la Constitució espanyola, i, per tant, no són supòsit sotmesos a tributació
per l’impost.

- Aquesta sentència del Tribunal Constitucional havia generat una tendència maximalista
en la interpretació de la mateixa per part dels Jutjats Contenciosos administratius i per

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

Codi Validació: 9T97HFQSDCEHJXDTCFCY42S4Z | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 48

ANTECEDENTS DE FET:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- En data 9 de juliol de 2018 el Tribunal Suprem, en la sentència 1163/2018, ha dictat la
interpretació en interès de llei que determina els criteris que han de seguir els ens locals
per poder liquidar l’esmentat tribut.

FONAMENTS DE DRET:

- En la determinació de les situacions en que procedeix la devolució d’ingressos
indeguts, el procediment administratiu aplicable per la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre,
de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques determina que els
actes administratius adquireixen fermesa transcorregut el termini d’un mes des de que
van ser dictats. En aquest sentit, els ajuntaments que havien optat per la modalitat de
liquidació tributària, si la petició de devolució d’ingressos es formula amb posterioritat a
aquest termini s’havia de procedir a declarar la inadmissió de la petició, atès la seva
extemporaneïtat.

- Per altra part, els ajuntaments que havien optat per la modalitat d’autoliquidació,
l’article 120 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària determina la
possibilitat que els subjectes passius puguin presentar una rectificació de l’esmentada
autoliquidació en el termini de prescripció, contemplat en l’article 66 de la Llei General
Tributària, és a dir, en quatre anys. Per tant, en aquests casos les peticions de devolució
d’ingressos indeguts podran ser susceptibles de revisió d’acord amb l’establert en la
sentència del Tribunal Suprem núm. 1163/2018 de 9 de juliol.
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- La sentència del Tribunal Constitucional també va provocar que els contribuents que
havien satisfet l’import de les liquidacions amb anterioritat a la sentència sol·licitessin la
devolució dels imports satisfets.
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- Davant aquesta situació d’indefinició, i a l’espera de la modificació legal del Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals, molts ajuntaments no liquidaven l’impost, a fi
d’evitar situacions de fermesa de les resolucions administratives i judicials i poder
incórrer en situacions de perjudici econòmic a les hisendes públiques.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

part del Tribunals Superiors de Justícia de l’Estat Espanyol, entre ells el de Catalunya,
que determinaven que com els esmentats articles havien estat exclosos del sistema
tributari local, els ajuntaments no podien liquidar l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana en cap supòsit.

- El TS determina que aquesta prova podrà ser contrarestada pels ens locals, els quals
podran acreditar que, efectivament, hagi existit aquest increment de valor. La
discrepància entre totes dues valoracions es resoldrà en l’àmbit administratiu i,
posteriorment, per la via contenciosa administrativa.

- El TS determina que els mitjans de prova podran ser i) l’escriptura pública, acreditant el
preu de compra i el de transmissió de l’immoble; ii) una taxació pericial que acrediti quin
preu tenia l’immoble en el moment de l’adquisició i en el moment de la transmissió; iii)
qualsevol altre mitjà, reconegut en dret, i que permeti valorar els preus d’adquisició i
transmissió. Per tant, aquest seran els elements probatoris que acreditin la manca
d’increment de valors dels immobles.

- Si es produeix l’increment de valor, l’ajuntament podrà liquidar d’acord amb la fórmula
de càlcul establerta en el TRLRHL i la corresponent Ordenança fiscal, ja que aquesta
fórmula sols s’ha reconegut la seva nul·litat total en els supòsits de manca d’increment
de valors dels terrenys, sent reconeguda la seva validesa en els casos d’increments de
valor.

Per tot l’exposat, considerem

a) L’ajuntament ha d’emetre la corresponent liquidació de l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana, en els supòsits que tingui constància que
existeix un increment de valor dels terrenys entre el iter temporal de l’adquisició i la
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- A més, determina aquesta sentència que, d’acord amb els principis establerts en els
articles 105 i successius de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la
càrrega de la inexistència d’aquest increment de valor s’ha de provar per part del
subjecte passiu afectat, de forma que aquest podrà aportar les corresponent proves que
determinin la inexistència d’increment de valor.
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- La Sentència del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018 determina diferents aspectes
claus, en tant no es modifiqui l’establert en el TRLRHL. En primer lloc determina que la
interpretació de la sentència del Tribunal Constitucional, efectuada pels Jutjats
contenciosos administratius i pels respectius Tribunals Superiors de Justícia, en la
majoria de supòsits, ha estat errònia, ja que aquella sentència només exclou de
tributació els supòsits que no es produeix el fet imposable d’increment de valor dels
terrenys, però sí deixa sotmesa a tributació quan existeix aquest increment. Per tant, els
ajuntaments poden liquidar l’impost i, posteriorment, serà l’obligat tributari qui haurà
d’acreditar la manca de l’esmentat increment de valor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

transmissió.

d) Si s’impugna la present liquidació per desacord en la fórmula de càlcul, s’haurà de
considerar que el recurrent està d’acord amb l’existència del fet imposable i, per tant,
s’haurà de desestimar el recurs interposat.

e) Si es sol·licita devolució d’ingressos indeguts, s’haurà de comprovar si l’exigència del
tribut va ser per liquidació o autoliquidació, de forma que si va ser realitzada per
liquidació i han transcorregut més d’un mes des de la seva notificació o pagament i no
s’havia interposat recurs de reposició, cal considerar l’acte com a ferm i consentit pel
deutor, de forma que s’ha de inadmetre per extemporaneïtat.

f) Si la devolució d’ingressos indeguts és contra una autoliquidació, s’haurà de
comprovar els elements de fons de la qüestió, requerint l’aportació de la corresponent
prova d’inexistència de fet imposable per part del contribuent, analitzant si existeix
aquest increment de valor, d’acord amb les premisses establertes en l’apartat b)
d’aquestes conclusions.

g) La manca de plusvàlua entre l’adquisició i la transmissió representarà el
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En el supòsit que no es produeixi el fet imposable per pèrdua de valor del sòl,
l’ajuntament tancarà el corresponent expedient i notificarà al declarant amb els següents
termes: “atès no s’ha produït el fet imposable, li comuniquem que aquest ajuntament ha
procedit a tancar l’expedient per la transmissió de l’immoble, del qual ens ha presentat la
corresponent declaració”.
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c) L’ajuntament tindrà la possibilitat de valorar de forma contradictòria aquests
documents aportats, d’acord amb les valoracions dels tècnics municipals. De la mateixa
manera que, si l’immoble des de la seva adquisició, ha sofert alteracions físiques
(enderrocs, noves alçades de l’immoble, segregacions, ...), serà el tècnic municipal qui
haurà de determinar si les proves aportades pel contribuent s’ajusten a la realitat
urbanística per considerar la inexistència del fet imposable. En cas de dubte recomanem
desestimar i esperar si es recorre en via processal perquè sigui el jutge si hi ha o no
increment de valor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) Si s’impugna la present liquidació per manca d’increment de valor, el recurrent haurà
d’aportar les corresponents escriptures públiques que acreditin el preu d’adquisició i el
de transmissió. També s’admetran taxacions pericials, decrets judicials que determinin el
preu de remat de transmissió, fulls de valoració d’expropiacions, ..., és a dir, documents
reconeguts en dret per donar per certa aquesta valoració d’adquisició.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

reconeixement de declaració de nul·litat en la exigència de l’impost, la baixa del rebut i,
si s’escau, la corresponent devolució d’ingressos indeguts als contribuents.

Es opinió qui subscriu el present informe i que sotmet, gustosament, a qualsevol

Atès que en data 18 de gener de 2018, amb registre d’entrada 177, del Sr. amb D.N.I
núm. ....415F, exposa la reclamació per la devolució del pagament indegudament realitzat
per l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, segons l’acordat
pel Tribunal Constitucional en sentència ferma de 16/02/2017 en l’article 47 i següents, de
la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, de procediment administratiu i sol·licita la devolució de la
mateixa.

La Junta de govern Local, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 25 de gener de 2018,
va prendre l’acord de declarar d’ofici suspesos els recursos dels expedients 1383/2017,
885/2017, 886/2017, 870/2017, 51/2018 i 815/2017, segons l’article 117.2 de la llei 39/2015
d’1 d’octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administracions Públicas, fins
al moment en que tant jurídica com jurisdiccionalment resti aclarida la normativa aplicable.

En data 16 de juliol de 2018, BASE gestió d’ingressos de la Diputació de Tarragona, ha
informat, , de forma genèrica, sobre el procediment de la possibilitat de liquidar l’impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió d’un
immoble ubicat en el municipi de Banyeres del Penedès.

Atès dit informe, s’informa el següent:

El Sr. amb D.N.I núm. ....415F, ha aportat l’escriptura d’adquisició i de transmissió de
l’habitatge unifamiliar situat al carrer Roses, 5 amb referència cadastral
9807503CF7790N0001ZB.
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“ANTECEDENTS:
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III.- Atès a l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 13 de desembre de 2018, al qual es
transcriu literalment:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

altra opinió millor fonamentada en dret.”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vista la documentació aportada, es considera insuficient, donat que s’ha realitzat una
ampliació de l’habitatge sense llicència d’obres que no s’ha valorat de forma independent
per tal de determinar si s’ha produït o no increment de valor.

Seguint informe de Base Gestió d’Ingressos de data 16 de juliol de 2018, es tracta d’un
acte administratiu ferm i consentit atès que ha transcorregut més d’un mes des de la
data de notificació o pagament sense haver-se interposat el corresponent recurs. En el
cas que ens ocupa, el recurs de reposició es va interposar en data 18 de gener de 2018 i
la data de pagament va ser el 12 de setembre de 2016. Per tant, existeix
extemporaneïtat.

Número : 2018-0038 Data : 14/12/2018

L’escriptura de transmissió data 15 de juliol de 2016. S’adquireix un habitatge unifamiliar de
superfície construïda 120 m2 i 332 m2 de superfície de solar. El preu de compra-venta de la
transmissió és de 103.000,00€. Per tant, l’immoble ha sofert una alteració física, consistent
en l’ampliació de l’habitatge, la qual no disposa del corresponent títol habilitant.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’escriptura d’adquisició data del 11 d’octubre de 2001. S’adquireix un habitatge unifamiliar
de superfície construïda 79 m2 i 349 m2 de superfície de solar. El preu d’adquisició és de
88.949,79€.

Vist l’anterior, es proposa desestimar la petició i considerar l’acte com a ferm i consentit pel
deutor, de forma que s’ha d’inadmetre per extemporaneïtat, pel que procedeix el tancament
de l’expedient del qual ens ha presentat la corresponent declaració.

Es tot el que cal informar al respecte pel moment, no obstant, el Consistori amb el seu millor
criteri acordarà el que consideri més oportú.”

Resolc,

Proposar a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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CONCLUSIÓ

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud del Sr. amb DNI núm. ....415F, i considerar l’acte com
a ferm i consentit pel deutor, de forma que s’ha d’inadmetre per extemporaneïtat, pel que
procedeix el tancament de l’expedient del qual ens ha presentat la corresponent
declaració.

Expedient 1502/2018. Relació de liquidacions corresponents a l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR SI S’ESCAU, RELACIÓ DE 45 LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA (IIVTNU).- “1502-2018”

Vista la relació de 45 liquidacions corresponents a l’Impost sobre l’Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per un import de 32.779,63 euros.

Es proposa a la Junta de Govern Local, aprovar l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la relació de liquidacions següents corresponents a l’Impost sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana:

Del la 2031 a la 2075 de l’exercici 2018.
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CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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QUART.- Notificar a Base Gestió d’Ingressos.
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TERCER.- Notificar aquesta resolució al interessat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Realitzar el tancament de les esmentades liquidacions al programa Siboa per
tal de ser recaptades per Base.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 11
ORDINADORS PER AL COL.LEGI PÚBLIC MARE DE DEU DEL PRIORAT DEL
MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS. EXP.- 1496/2018

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 13 de desembre de 2018 es va
acreditar la necessitat d’aquesta corporació de contractar el subministrament de 11
ordinadors per al Col·legi Públic Mare de Deu del Priorat del municipi de Banyeres del
Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Canon Penedès S.A, per un
preu total de 7.755 euros i 1.628,55 euros d’IVA.

Atesa la declaració jurada de l’empresa Canon Penedès S.A, relativa a no estar incurs
en les prohibicions per contractar establertes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i demés requisits per poder contractar amb
l’Administració Pública.

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 10 de desembre de 2018, que consta a
l’expedient.

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 13 de desembre de 2018, que consta a
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Favorable
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Expedient 1496/2018. Contracte menor de subministrament 11
ordinadors per al Col·legi Públic Mare de Deu del Priorat del municipi de
Banyeres del Penedès.
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’expedient.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció, dels següents acords :

PRIMER.- Aprovar la contractació menor de subministrament 11 ordinadors per al
Col·legi Públic Mare de Deu del Priorat del municipi de Banyeres del Penedès, a
l’empresa Canon Penedès S.A, per un import de 7.755 euros i 1.628,55 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida pressupostària 3231 626.00, de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte Decrets
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Per tot això,
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.

DECRET
2018-0122 04/12/2018

15:04
DECRET
2018-0123 07/12/2018

13:57

Resum

Expedient

Convocatòria Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 5 de desembre
de 2018. JGL/2018/36

JGL/2018/36

Deixar sense efecte Expedient
d’advertiment sobre actuacions de la
treballadora amb NIE:994M

1316/2018

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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