Decret de l’Alcaldia
Expedient núm.: 361/2019
Assumpte: Sol·licitud de suspensió dels rebuts de l’IBI emesos amb el número fix: 98791717, a
l’espera d’informe tècnic.
DECRET DE L’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DELS REBUTS D’IBI AMB NÚMERO FIX: 98791717 I A
NOM DE LA SRA. AMB DNI: ...399P

1. Vista la reclamació formulada per la Sra. Amb DNI: …399P, en data 21 de març de 2019 i amb
registre d’entrada número 1072, motivada per la liquidació tributària en concepte de l’impost sobre
béns immobles de de tres terrenys:
Finca amb referència cadastral 8910301CF7781S0001BK.
Finca amb referència cadastral 8710501CF7781S0001ZK.
Finca amb referència cadastral 8810301CF7781S0001TK.

2. Vist que la sol·licitant reclama donar de baixa els rebuts d’IBI d’aquestes tres finques, doncs
afirma que es van cedir a l’Ajuntament, en el seu dia, pel seu pare, en execució del plantejament, i
que a dia d’avui estan ocupades per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, com a zona verda.
3. Vist l’informe de Secretaria de data 18 de març de 2010, que conclou que s’ha realitzat de facto
– materialment – les cessions de les següents finques cadastrals mancant la cessió de iure – de
dret, jurídica-:




finca amb referència cadastral 8910301CF7781S0001BK
finca amb referència cadastral 8710501CF7781S0001ZK
finca amb referència cadastral 8810301CF7781S0001TK

4. Vist que s’ha de regularitzar l’anterior, portant a terme de la forma legalment establerta les
cessions de sistemes urbanístics (cessions de iure).
5. Vist que l’informe sol·licita la suspensió de les liquidacions tributàries de les tres finques en
concepte de IBI de totes les anualitats generades fins l’actual, en aplicació de l’art 220 de la LGT
58/2003 de 17 de desembre, mentre no es tramiti l’anterior, i a fi i efecte d’evitar perjudicis a la
propietat.
6. vist que s’està redactant per part dels Serveis Tècnics municipals el corresponent informe.
Per tot això,
RESOLC:
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PRIMER.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que suspengui els rebuts d’IBI dels exercicis 2009 i
en endavant de l’expedient executiu nº 2013/12895, a l’espera d’informe tècnic, havent suficients
antecedents per entendre que l’expedient pot finalitzar amb un canvi de titularitat del bé.
SEGON.- Notificar el present decret a Base Gestió d’Ingressos.

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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Banyeres del Penedès,
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En dono fe
La Secretària Interventora i Tresorera accidental
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L’Alcalde,

