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ACTA NÚM. 33 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

25 D’AGOST DE 2016 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 25 d’agost de 2016 a les vuit del matí, es reuneix en 
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, per tal de celebrar  la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep 
Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.    
 
També hi assisteix com a regidora delegada expressament convidada per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, la Sra. 
Mercè Traveria Costa. 
 
També hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Anna Descals Tresserras i 
el Sr.Xavier García Zabal. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.   
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 

El Sr. Alcalde en primer lloc agraeix al Primer Tinent d’Alcalde, JOSEP BERGA 
VAYREDA, el fet d’haver-lo substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia durant les 
dues setmanes que va estar de vacances.  
 
I seguidament, comenta les reunions de treball i els actes als quals ha assistit des de 
la darrera Junta :  
 
- el dia 16 d’agost, al matí va assistir a la Missa i a la Benedicció de les aigües de les 
fonts de Sant Roc i a la tarda va assistir a la presentació dels equips de la UE Olot, 
que va tenir lloc al mateix estadi municipal.  
 
- el dia 22 d’agost, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, varen anar a visitar 
l’empresa Comercial Masoliver, en el marc de les visites que fan a diverses empreses 
de ciutat i comarca.  
 
- i comenta que avui dijous, s’entrevistarà a Girona amb la Sra. SARA RODRIGUEZ, 
Responsable de la Direcció primària de Salt.  
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3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                           
 

4.1. - Aprovació BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI -EXERCICI 2016- 

A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB 
PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA MAJORS DE 40 ANYS 

 
Núm. de referència : X2016019065     
 
En data 17/12/2015 l’Ajuntament Ple va aprovar definitivament les Ordenances Fiscals 
per l’any 2016 (BOP núm.249 de data 26/12/2015).  L’annex 1 (Subvencions) de les 
OOFF núm 2.1.1 de l’ Impost sobre Béns Immobles especificava al seu punt núm 4: 
 
“Es dóna una Ajuda econòmica equivalent a un percentatge de la quota íntegra de l’IBI 
amb un màxim del 90%, als habitatges ocupats per persones que acreditin la condició 
de titulars de família monoparental així com una situació econòmica social vulnerable, 
segons dictamen del Consorci de Benestar Social”. 
 
L’annex 1 (Subvencions) de les OOFF núm 2.1.1 de l’ Impost sobre Béns Immobles 
especificava al seu punt núm 5: 
 
“Es dóna una Ajuda econòmica equivalent a un percentatge de la quota íntegra de l’IBI 
amb un màxim del 90%, als habitatges ocupats per persones que acreditin els punts 
següents: 

- Condició d’aturat/da, amb edat superior als 40 anys 
- Residència a Olot 
- Situació econòmica vulnerable, degudament justificada.”  

 
La dotació màxima inicial per a les subvencions al pagament de l’IBI és de 10.000,00 
Euros amb càrrec a la partida pressupostària 2016.600.2312.480033 “Transferència 
per ajuts socials diversos” 
 
En relació a l’expedient HA012016000013 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases que regiran les sol·licituds de subvenció de l’ Impost 
sobre béns immobles per a l’actual exercici 2016 als habitatges ocupats per una 
família monoparental o amb condició d’aturat/da de llarga durada amb edat superior 
als 40 anys i, que són les següents:  
 
1r.- Objecte, condicions i finalitat de l’ajut 
La finalitat d’aquests ajuts és que el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles no suposi un agreujament de les 
condicions de vida d’aquelles persones del municipi que pateixen una situació econòmica més desfavorida com són les 
famílies monoparentals i aquelles famílies que tenen algun membre amb condició d’aturat/da de llarga durada amb edat 
superior als 40 anys . 
 
Per això l’objecte dels present ajuts és el pagament de fins el 90% de l’import de l’Impost sobre béns immobles de 
l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, (exclosos aparcaments i trasters) en 
funció dels ingressos anuals dels beneficiaris amb dret a acollir-s’hi. 
 
Es tracta d’un ajut econòmic individualitzat de caràcter extraordinari, que té caràcter voluntari i eventual i la vigència del 
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qual s’estén a l’exercici en el que sigui concedit. 
 
Aquest ajut no és compatible amb altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos per la mateixa finalitat procedents de 
l’Ajuntament o d’altres Ens Públics. 
 
2n.- Requisits per a poder gaudir de la subvenció 
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció els ciutadans que satisfacin l’impost de béns immobles del seu habitatge 
habitual, bé sigui en règim de propietat o d’arrendament i que compleixin els següents requisits: 

- El sol·licitant haurà de reunir alguna de les següents condicions: 
• Ser el titular del títol de família monoparental, amb el títol vigent a la data de la sol·licitud. 
• Formar part d’una unitat de convivència en la qual un o més membres siguin major de 40 anys i es 

trobin en situació d’atur de llarga durada i constin inscrits com a demandants d’ocupació al Servei 
d’Ocupació de Catalunya 

- Estar empadronats a l’habitatge que genera el pagament de l’Impost sobre béns immobles del qual és 
objecte de l’ajut 

- Que l’habitatge no superi els 120 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades cadastrals 
- Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar 2,33 vegades l’IRSC 

                     

23.297,32 € 24.017,86 € 25.050,89 € 25.140,09 € 

                   
- El sol·licitant ha de ser titular de l’únic habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt de la unitat 

de convivència pel qual es pretén obtenir la present subvenció 
- En el cas de que el títol possessori sigui un contracte d’arrendament, en aquest haurà de constar 

expressament la repercussió de l’IBI per part del propietari/a i necessàriament satisfer-se telemàticament per 
part de l’arrendatari/a al propietari/a. 

- Estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir deutes amb l’Ajuntament d’Olot. 
 
No podran ser perceptores de la subvenció les persones següents: 

- Les unitat de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament, si fos el cas, o qualsevol altre 
membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable 
anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest 
mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera 
sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips. 

- Les unitats de convivència en què la persona titular o qualsevol altre membre siguin titulars d’algun altre 
habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi. 

- Que l’habitatge superi els 120 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades cadastrals 
- Les unitats de convivència, quan l’import de la base de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF (casella 

395) sigui superior a 500 euros 
 
Als efectes de les presents bases, s’estableixen les definicions següents: 

- S’entén per unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili tant si 
tenen parentiu entre elles com si no en tenen.  

- S’entén per família monoparental la formada, com a mínim, per un fill o una filla menor de 21 anys, o de 26 
anys si estudia, que conviu i depèn econòmicament d’una sola persona i tingui vigent el títol de família 
monoparental 

- S’entén per aturat de llarga durada aquella persona que es troba en situació d’atur i consta inscrit, amb un 
mínim de dotze mesos d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud, com a demandant d’ocupació al 
Servei d’Ocupació de Catalunya. Es considera que es compleix aquest requisits encara que la persona 
aturada, durant aquest període, hagi estat donada d’alta a la Seguretat Social un màxim de 45 dies en total. 

- Per a la determinació dels ingressos anuals de la unitat de convivència es prendrà com a base la suma de les 
quantitats que constin a les caselles 380 i 395 de la Declaració de l’Impost de la Renda de les Persones 
Físiques 2015; en el cas de no haver presentat la declaració d’IRPF, es prendrà com a base els ingressos 
bruts menys les despeses fiscalment deduïbles. 

- Així mateix, de cara a acreditar el pagament de l’IBI per part d’una família monoparental: 
• En el cas de ser propietari de l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, el/la sol·licitant ha de ser 

100% titular de l’escriptura de compravenda i ser subjecte passiu de l’impost a l’Ajuntament d’Olot 
En el cas de que el títol de propietat i que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a l’habitatge no 
sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular contractual o bé sigui titular d’una 
cessió s’ha d’acreditar el dret d’ús de l’habitatge en el qual haurà de constar expressament que el sol·licitant 
satisfà la totalitat de l’impost de béns immobles, aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la 
sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci. 

• En el cas de ser arrendatari de l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, el/la sol.licitant ha de ser 
100% titular del contracte d’arrendament i, en aquest haurà de constar expressament la 
repercussió de l’IBI per part del propietari/a i necessàriament satisfer-se mitjançant entitat bancària 
per part de l’arrendatari/a al propietari/a. 

En el cas de que el contracte d’arrendament i que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a 
l’habitatge no sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular contractual o bé sigui 
titular d’una cessió, o es trobi inclosa en el supòsits que regulen els articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 
de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant la documentació 
acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci. 
 

- Així mateix, de cara a acreditar el pagament de l’IBI per part d’una unitat de convivència amb una o vàries 

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més 
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persones major de 40 anys aturades de llarga durada: 
• El 100% de la propietat de l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, la de titularitat 100% dels 

membres de la unitat de convivència i ser subjecte passiu de l’impost a l’Ajuntament d’Olot 
En el cas de que el títol de propietat i que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a l’habitatge no 
sigui titularitat del 100% dels membres de la unitat de convivència, perquè sigui el cònjuge de la persona 
també titular contractual o bé sigui titular d’una cessió, s’ha d’acreditar el dret d’ús de l’habitatge en el qual 
haurà de constar expressament que el sol·licitant satisfà la totalitat de l’impost de béns immobles, aportant la 
documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o 
divorci. 

• En el cas de ser en règim d’arrendament l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, la titularitat del 
100% del contracte d’arrendament ha de ser dels membres de la unitat de convivència i, en el 
contracte d’arrendament haurà de constar expressament la repercussió de l’IBI per part del 
propietari/a i necessàriament satisfer-se mitjançant entitat bancària per part de l’arrendatari/a al 
propietari/a. 

En el cas de que el contracte d’arrendament i que la unitat de convivència de la persona sol·licitant de la 
subvenció no sigui titular del 100%, perquè sigui el cònjuge de la persona també titular contractual o bé sigui 
titular d’una cessió, o es trobi inclosa en el supòsits que regulen els articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 
de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant la documentació 
acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci. 

 
3r.- Acreditació dels requisits 
En el cas de que el sol·licitant sigui propietari de l’habitatge que satisfà l’Impost de Béns Immobles: 

- Sol·licitud degudament formalitzada 
- Original i còpia del NIF o NIE vigent de tots els membres de la unitat de convivència 
- Original i còpia carnet de família monoparental, en el seu cas 
- Certificació lliurada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, acreditativa de la data d’inscripció com a demandant 

d’ocupació, que haurà de ser, com a mínim, anterior a dotze mesos a la data de la sol·licitud, en el seu cas 
- Original i còpia llibre de família 
- Original i còpia del conveni o sentència judicial de separació o divorci, si és el cas 
- Original i còpia l’escriptura de compravenda, a nom de la persona sol·licitant. En cas que la persona 

sol·licitant no tingui el 100% de la titularitat, haurà d’acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant original i 
còpia del conveni o sentència judicial de separació, conforme s’assigna l’habitatge al sol·licitant i que acredita 
que té la obligació d’assumir el 100% del càrrec de l’IBI. 

- Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència perquè 
l’Administració pública o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds puguin demanar certificats 
tributari i de compliment de les obligacions tributàries a l’Agència Tributària, a la TGSS o al Padró (Model 
normalitzat) 
En el cas de no formalitzada la mencionada autorització o que no sigui possible l’obtenció de les dades 
corresponents, el justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen 
la unitat de convivència: 

• Declaració IRPF any 2015 
• En el cas de no estar obligats a presentar declaració IRPF els ingressos s’han d’acreditar amb 

algun dels documents següents: certificat d’imputacions AEAT, certificat de pensions, certificat 
d’ingressos i retencions de l’empresa, certificat OTG, RMI, ... i l’informe de la vida laboral. Les 
persones de més de 65 anys no han d’aportar l’informe de la vida laboral 

- Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant (Model normalitzat) 
- Declaració expressa responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que enumera l’article 13 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Model normalitzat) 
 
En el cas de que el sol·licitant sigui arrendatari de l’habitatge que satisfà l’Impost de Béns Immobles: 

- Sol·licitud degudament formalitzada 
- Original i còpia del NIF o NIE vigent de tots els membres de la unitat de convivència 
- Original i còpia carnet de família monoparental, en el seu cas 
- Certificació lliurada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, acreditativa de la data d’inscripció com a demandant 

d’ocupació, que haurà de ser, com a mínim, anterior a dotze mesos a la data de la sol·licitud, en el seu cas 
- Original i còpia llibre de família 
- Original i còpia del conveni o sentència judicial de separació o divorci, si és el cas 
- Original i còpia del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant i en el qual haurà de constar 

expressament la repercussió de l’IBI a l’arrendatari. En cas que la persona sol·licitant no sigui 100% titular del 
contracte i sigui cònjuge del titular contractual, haurà d’acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant original 
i còpia del conveni o sentència judicial de separació, conforme s’assigna l’habitatge al cònjuge que hi viu però 
no és el 100% titular contractual. 

- Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència perquè 
l’Administració pública o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds puguin demanar certificats 
tributari i de compliment de les obligacions tributàries a l’Agència Tributària, a la TGSS o al Padró (Model 
normalitzat) 
En el cas de no formalitzat la mencionada autorització o que no sigui possible l’obtenció de les dades 
corresponents, el justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen 
la unitat de convivència: 

• Declaració IRPF any 2015 
• En el cas de no estar obligats a presentar declaració IRPF els ingressos s’han d’acreditar amb 

algun dels documents següents: certificat d’imputacions AEAT, certificat de pensions, certificat 
d’ingressos i retencions de l’empresa, certificat OTG, RMI, ... i l’informe de la vida laboral. Les 
persones de més de 65 anys no han d’aportar l’informe de la vida laboral 
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- Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant (Model normalitzat) 
- Original i fotocòpia del rebut bancari o transferència bancària en el qual consti degudament expressat i 

identificat el pagament de l’IBI corresponent a l’any 2016 al propietari de l’habitatge. 
- Declaració expressa responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que enumera l’article 13 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Model normalitzat) 
 
 
4t.- Quantia de la subvenció i criteris objectius d’atorgament 
La quantia de la subvenció s’aplicarà segons la següent relació: 

- 50 punts, fins a un 90% de l’import de l’IBI 
- De 40 a 49 punts, fins a un 80% de l’import de l’IBI 
- De 30 a 39 punts, fins a un 70% de l’import de l’IBI 
- De 20 a 29 punts, fins a un 60% de l’import de l’IBI 
- De 10 a 19 punts, fins a un 50% de l’import de l’IBI 

 
Aquests percentatges es poden veure minorats proporcionalment en funció de la demanda de les subvencions per tal 
d’atendre a totes i cadascuna de les sol·licituds entrades i que reuneixen els requisits. 
 
La dotació total d’aquesta subvenció per a l’exercici 2016 és de 10.000,00 €, consignats a la partida pressupostària 
2016.600.2312.480033 “Transferència per ajuts socials diversos” 
 
La concessió d’aquest ajut s’efectuarà en règim de concurrència competitiva i, els criteris de priorització i valoració de 
les sol·licituds d’accés es determinaran atenent la priorització i l’ordre que s’indica a continuació: 

a) Unitats de convivència que acreditin ingressos fins a 0,94 vegades l’IRSC.- 30 punts 
b) Unitats de convivència que acreditin ingressos entre 0,95 i 1,5 vegades l’IRSC.- 20 punts 
c) Unitats de convivència que acreditin ingressos entre 1,6 i 2,33 vegades l’IRSC.- 10 punts 
d) Persones que han patit un procés de desnonament o d’execució hipotecària en els darrers dotze 

mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.- 5 punts 
e) Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb discapacitat, i que 

acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, declara així per l’ICASS.- 5 punts 
f) Dones víctimes de violència de gènere.- 5 punts 
g) Família monoparental amb categoria Especial.- 5 punts 
 

5è.- Sol·licitud, tramitació i pagament 
Per sol·licitar la subvenció cal adreçar-se a l’Oficina Local d’Habitatge ubicada a la 1ª Planta d’aquest Ajuntament de 
dilluns a dijous, en horari de 8 a 19 hores ininterrompudament, i el divendres en horari de 8 a 15 hores, on 
s’assessorarà adequadament i es facilitaran els impresos pertinents. 
 
El període de presentació de les sol·licituds del 30 de setembre al 31 d’octubre 
 
La instrucció del procediment correspondrà a l’Oficina Local d’Habitatge 
 
A partir de data 2 de novembre de 2016 s’examinarà la documentació aportada i, si és necessari completar la mateixa, 
es farà un requeriment al sol·licitant concedint 10 dies per subsanar la sol·licitud, amb indicació de que en cas contrari, 
se’l tindrà per desistit i així es declararà de l’avaluació efectuada. 
 
La competència per a l’atorgament de les subvencions correspondrà a l’Alcaldia, que resoldrà abans del 31 de 
desembre de 2016. 
 
La resolució aprovatòria de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i, de conformitat amb l’article 116 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
podrà ser recorreguda potestativament en reposició davant el mateix òrgan  que s’ha dictada en el termini d’un mes o 
bé impugnar-la directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de 2 mesos. No es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació 
presumpta del recurs de reposició interposat. 
 
El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 28 de febrer de 2017 mitjançant transferència bancària al 
número de compte que consti a la sol·licitud. 
 
6è.- Revocació, revisió, renúncia i reintegrament. 
L’Ajuntament pot revocar la subvenció acceptada pel beneficiari, en els casos següents: 

• Per incompliment de qualsevol de les obligacions que correspon al beneficiari, d’acord amb les bases i la 
legislació general i, en concret, la manca de justificació de l’actuació en el termini establert. 

• Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats. 
L’acte de revocació anirà precedit d’un tràmit d’audiència, per un termini de 10 dies, durant els quals el beneficiari podrà 
al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents. 
 
Revisió de la subvenció 
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la concessió prèvia d’audiència de 
10 dies al beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut, bé sigui en relació a l’import de la subvenció, en els 
supòsits següents: 

• Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció. 
• Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics, que sumats als 

de l’Ajuntament, superin el cost total de l’objecte subvencionat. 



 6 

• Que el beneficiari no hagi justificat el total de l’import del pagament de l’IBI, obligat a justificar, en el termes de 
les bases i dins els terminis per fer-ho. 

 
Renúncia de la subvenció 
El beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o de l’afectació a que es 
trobi sotmesa aquells, amb al pèrdua del dret a exigir-la. 
La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu cobrament. En cas contrari, el beneficiari ha 
de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes. 
 
Reintegrament de la subvenció percebuda 
L’Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes, juntament amb l’interès de demora, des del 
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència de reintegrament. 
Caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, advertint-lo expressament que una vegada transcorregut el termini 
d’1 mes des de la recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat les quantitats reclamades, es procedirà a exigir 
el deute per la via de constrenyiment. 
 
7è.- Règim Sancionador. 
Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règims sancionador que sobre les 
infraccions administratives en la matèria estableix la Llei General de Subvencions. 
 
8è.- Altres 
En tot allò no previst en les presents Bases s’estarà al que disposi la legislació vigent. 
 
Disposició addicional única. 
Aquestes Bases entraran en vigor transcorregut el termini de 20 dies, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de 
Girona, moment el qual s'entendran aprovades definitivament en cas que no s'hagin presentat al·legacions i seran 
efectives mentre no es modifiquin o deroguin expressament 
 
SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les Bases específiques per a l’atorgament 
de subvencions per al pagament de l’IBI- exercici 2016- a les famílies monoparentals i 
a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 40 
anys al BOP de Girona 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - MERCAT SETMANAL - APROVAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA DEL 
MERCAT SETMANAL NUM. MS0079, DESTINADA A LA VENDA CONFECCIÓ, A 

LA SRA. **** 
 
Núm. de referència : X2016018591     
 
Vista la instància presentada en data 11 de maig de 2016 (Registre d’entrada de 
l’IMPO núm. 138/2016) pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi el canvi de nom 
de la parada núm. MS0079 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de 
confecció, de 5 metres, de la que n’és adjudicatari, a favor de la seva esposa, la Sra. 
****. 
 
Atès que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de mercats, 
corresponents a l’actual exercici 2016. 
 
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 del 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (RMM) per obtenir una 
autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la 
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant els articles 4, 9 i 16 RMM en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de 
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, relativa a les taxes de mercats, mercats 
extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000045 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
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Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 

 
Primer.- AUTORITZAR a favor de la Sra. **** (****) el canvi de nom de la parada 
MS0079 del mercat setmanal del dilluns, de 5 metres i destinada a la venda de 
confecció, de la que n’era titular el seu marit, el Sr. ****, amb efectes de l’1 de 
setembre de 2016. 
 
Segon.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no 
comporta la imposició de noves taxes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.2. - MERCAT SETMANAL - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR  EL CANVI DE 
NOM DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0090, DESTINADA A 

LA VENDA DE PLANTER, AL SR. **** 
 
Núm. de referència : X2016018593     
 
Vista la instància presentada en data 7 de març de 2016 (Registre general de 
l’Ajuntament número E2016002406), per la representació del Sr. ****, en la que 
demana que s’autoritzi el canvi de nom de la parada núm. MS0090 del mercat 
setmanal del dilluns, destinada a la venda planter, de 7 metres, de la que n’és 
adjudicatari, a favor del seu germà, el Sr. ****. 
 
Atès que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de mercats, 
corresponents a l’actual exercici 2016. 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària (RMM) per obtenir una autorització per a 
la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació que 
s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant els articles 4, 9 i 16 RMM en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de 
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, relativa a les taxes de mercats, mercats 
extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000046 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 

 
Primer.- AUTORITZAR a favor del Sr. **** (****) el canvi de nom de la parada MS0090 
del mercat setmanal del dilluns, de 7 metres i destinada a la venda de planter, de la 
que n’era titular el seu germà, el Sr. ****, amb efectes de l’1 de setembre de 2016. 
 
Segon.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no 
comporta la imposició de noves taxes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DE DATA 18/08/16 SOBRE 
L'APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ 

D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL. 
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Núm. de referència : X2016018605     
 
Vistos els antecedents corresponents, i l’acord de la Junta de Govern Local de data 
18/08/16 i amb número d’expedient RH122016000011 sobre l’aprovació de les bases 
i la convocatòria del procés selectiu per cobrir temporalment una plaça de tècnic 
d’administració general (grup A1), en règim de funcionari/ària interí/ina, i la constitució 
d’una borsa de treball. 
 
Atès que hi ha hagut una modificació de les bases de l’esmentat procés selectiu 
posteriorment a la seva aprovació. 
 
En relació a l’expedient RH122016000012, la regidora delegada d’Organització, 
Innovació i Atenció del ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 

Primer.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 18/08/16 i amb número 
d’expedient RH122016000011 sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria del 
procés selectiu per cobrir temporalment una plaça de tècnic d’administració general 
(grup A1), en règim de funcionari/ària interí/ina, mitjançant concurs oposició lliure, i la 
constitució d’una borsa de treball. 
 
Segon.- Aprovar les bases del procés selectiu per cobrir temporalment una plaça de 
tècnic d’administració general (grup A1), en règim de funcionari/ària interí/ina, 
mitjançant concurs oposició lliure. 
 
Tercer.- Publicar al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i a la pàgina web 
www.olot.cat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - CONTRACTACIÓ SERVEIS NETEJA I NETEJA CUINA PER OBERTURA 
ESCOLA BRESSOL SANT MIQUEL CURS 2016-17 I ACTUALITZACIÓ HORES 

SERVEI BLOC B 
 
Núm. de referència : X2013003474     
 
Atès l’informe del Director de l’IME, Sr. Josep Compte i Clavaguera, adjuntat a 
l’expedient, i on s’exposa que aquest proper curs 2016-17 s’obre de nou l’escola 
bressol de Sant Miquel, motiu pel qual caldrà contractar/ampliar serveis de neteja i 
cuina. 
 
I que tal com es va posar en l’informe de costos d’obertura de l’escola, amb el número 
de matrícules actual, i amb el número d’alumnes que han confirmat que es quedaran a 
menjador, es necessiten 10 hores a la setmana de neteja i 10 hores a la setmana de 
cuina. Com també cal procedir a fer les assegurances pertinents de l’escola. 
 
Atès que amb el tancament de l’escola bressol, les hores que tenia assignades es van 
repartir entre els altres centres adscrits a l’IME per tal de cobrir les necessitats del 
normal funcionament, és creu convenient fer una ampliació del contracte en comptes 
de desfer el repartiment d’hores que es va fer anteriorment per tant davant la 
reobertura del centre el cost de neteja per aquest 2016 seria: 
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Concepte Cost trimestre 
Personal neteja de cuina 2.584,85 € 
Personal neteja 2.799,88 € 
Assegurança 1.200,00 € 
TOTAL 6.584,73 € 

 
L’horari del personal de serveis serà el següent (hi pot haver alguna petita variació de 
mitja hora):  
 

- personal de neteja: de 17 a 19h de dilluns a divendres 
- personal de neteja cuina: de 11’30h a 13’30h de dilluns a divendres 

 
Vist l’expedient administratiu administratiu núm: CCS12013000006 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern 
obert, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del contracte amb INSTITUTO DE GESTION 
SANITARIA SA I INSTAL.LACIONS GES-UTE NETEJA OLOT (U6609225-5) i amb 
efectes a partir de l’1 de setembre de 2016 per tal d’incloure el servei de neteja i 
neteja de cuina de l’escola bressol de Sant Miquel segons quadre anterior i degut a la 
reobertura d’aquest centre. 
 
Segon.- L’import total de la despesa pel servei de neteja i neteja de cuina per aquest 
2016 es de Base: QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB 
DINOU CÈNTIMS  (4.450,19 €) + IVA: NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (934,53 €). Es pagarà amb càrrec a la partida:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16500  323  212001 5384.72 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT000 000 000 000 000 000 
 

 
Tercer.- Traslladar al departament corresponent per tal que tramiti el serveis 
d’assegurança davant la posada en funcionament de l’escola bressol de Sant Miquel. 
 
Quart.- Aprovar l’actualització d’hores de neteja del Bloc B d’acord amb la relació 
següent per tal que les hores que consten siguin les que s’estan realitzant actualment. 
 

Escola Pla de Dalt 87,5 h 
Escola Volcà Bisaroques 82,5 h 
Escola Sant Roc 75 h 
Escola Llar 80 h 
Escola Malagrida 78,5 h 
Escola Morrot 54,25 h 
Escola de Música 11,25 h 
Escola d’Adults 11,50 h 
Escola Municipal d’Expressió 11,50 h 
Escola Oficial d’Idiomes 7,5 h 
Llar d’Infants Sant Pere Màrtir 48,75 h 
Llar d’infants les Fonts 55 h 
Llar d’infants el Morrot 56,5 h 
PTT 7,5 h 
IME 4 h 
Cooperació + Local Mifas 2 h 
Local Garbuix 2 h 
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Espai Larai 2 h 
Espai CX 10 h 
Local Antic cinema Núria 0 h 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.2. - APROVACIÓ ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES AL 

PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029 (aNY 8 - AGOST 
2016) 

 
Núm. de referència : X2016019200     
 
Atès l’informe del director tècnic de l’Àrea d’Infraestructures i Obra Pública de data 8 
d’agost de 2016 en relació als serveis d’aigua 2009-2029 i vist l’expedient administratiu 
núm: CC012016000323 i antecedents corresponents, la regidora delegada de 
Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua per un import 
total de 78.935,51 €  i ordenar la seva execució a Sorea amb càrrec al fons de 
reposició de la tarifa. Aquestes obres són: 
 
MILLORA XARXA PROJECTE D'ACCESSIBILITAT 2016 
 

16.576,95 € 
 

MILLORA XARXA CARRER TARTANA 43.113,30 € 
 
Segon.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua per un import 
total de 23.462,60 € i ordenar la seva execució a Sorea amb càrrec als excedents 
d’explotació. Aquestes obres són: 

 

MILLORA XARXA CARRER MACARNAU 23.462,60 € 
 
Tercer.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua per un import 
total de 8.394,57 € i ordenar la seva execució a Sorea a fons perdut amb càrrec de 
la companyia. Aquestes obres són: 
 

ADEQUACIONS PREVENCIO RISCOS LABORALS 8.394,57 € 
 
Quart.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions 
de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per Sorea amb càrrec al fons de reposició 
de la tarifa del servei, que a data d’avui i incloent les noves obres, té el resum 
econòmic següent: 
 
Import d’obra acumulat exigible a Sorea inclòs any 8: 4.321.946,28 € € 
Import d’obra acumulat ordenat a Sorea inclòs any 8 : 3.314.447,91 € 
Import d’obra acumulat executat per Sorea a data informe: 3.107.295,97 € 
 
Cinquè.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla 
d’inversions de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per Sorea a fons perdut amb 
càrrec a la companyia, que té el resum econòmic següent: 
 
Import d’obra acumulat exigible a Sorea inclòs any 8: 1.105.420,00 € 
Import d’obra acumulat ordenat a Sorea inclòs any 8 : 557.412,05 € 
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Import d’obra acumulat executat per Sorea fins ara: 546.734,98 € 
 
Sisè.- Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa “SOREA, SA”. 
 
Setè.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3. - CONTRACTACIÓ SERVEIS DE SEGURETAT, CONTROL D'ACCÉS I 
VIGILÀNCIA FESTES DEL TURA 2016 

 
CC012016000322 
 
Núm. de referència : X2016019101 
     
Atès l’informe del Director de l’Àrea de festes, Sr. Jordi Serrat i Cruz, adjuntat a 
l’expedient, on s’exposa la necessitat de contractar una empresa que realitzi les 
tasques de seguretat, control d’accés i vigilància per les Festes del Tura 2016. 
Atès que es va demanar pressupost a les empreses GOMBERT EVENTS SL, 
PROTECTA SERVEIS INTEGRALS SLU i CATCH & CONTROL XX SL, i vistes les 
seves propostes s’informa favorablement de l’oferta presentada per CATCH & 
CONTROL XX SL per presentar una relació preu-servei més avantatjosa respecte a la 
resta d’empreses. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000322 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb CATCH & CONTROL XX SL (B6242215-9) els serveis de 
seguretat, control d’accés i vigilància per les Festes del Tura 2016 i segons pressupost 
número 1338/16 de 16 d’agost.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL DOS-CENTS 
TRENTA-SET EUROS (4.237 €) + IVA: VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB 
SETANTA-SET CÈNTIMS (889,77 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16310  3381 227995 5126.77 FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- CATCH & CONTROL XX SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS A UN TELÈFON MÒBIL . 

 
Núm. de referència : X2016018616     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot i atesos els següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Únic.- En escrit de data 30 de juny de 2016 (Registre General, núm. E2016007806/30-
06-2016), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, 
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pels danys que va patir el seu telèfon mòbil al caure a terra mentre treballava com a 
representant de l’Administració, durant la jornada electoral del dia 26 de juny de 2016. 
A l’escrit es relata que la Sra. **** era representant de l’Administració en les darreres 
eleccions generals al Districte 2, Secció 4, Mesa U (Local AAVV Sant Roc) i que abans 
d’obrir la votació va sonar el seu mòbil i la presidenta de la mesa, sense que ningú li 
demanés, va agafar-lo per donar-li i li va caure a terra. A conseqüència de la caiguda 
el mòbil es va trencar i va quedar inservible. A la petició s’hi acompanya una factura de 
l’empresa “CUP Telecomunicacions, SCCL”, de data 21 de setembre de 2015, per un 
import de 112,41 euros; i un pressupost de l’empresa “CUP Telecomunicacions, 
SCCL”, sense data, per un import de 143,00 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb l’article 
106.2 de la Constitució, assenyala que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats 
per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixi en qualsevol 
dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”. Aquest article 
determina que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En  tractar-se d’una responsabilitat objectiva és  necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- Els representants de l’Administració són persones designades pels 
ajuntaments i nomenades per la Subdelegació del Govern, amb la finalitat 
d’aconseguir de les Meses Electorals les dades de participació i escrutini per a la 
difusió i posterior entrega d’aquestes dades a la mateixa Subdelegació del Govern, 
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d’acord amb les previsions de la normativa electoral. 
Del relat fàctic realitzat per la Sra. ****, en el seu escrit de reclamació patrimonial, es 
desprèn que estem davant d’un accident fortuït i que, com a tal, no és conseqüència ni 
troba empara en la relació existent entre un representat de l’Administració i 
l’Administració que l’ha nomenat (que, a més a més, en el nostre supòsit no seria 
l’Administració municipal sinó l’Administració estatal). 
 
En aquest cas, els danys que es reclamen no són atribuïbles de forma directa i 
exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals. La pretensió de la part 
reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de les administracions 
públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una mena 
d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat amb 
independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12016000021 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys que va patir el seu 
telèfon mòbil al caure a terra mentre treballava com a representant de l’Administració, 
durant la jornada electoral del dia 26 de juny d’enguany, en no quedar provat el nexe 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016019080     
 
En relació a l’expedient CPG22016000099 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’obligacions de despeses annex número 16/23 per un import total 
de 183.493,28 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 183493.28 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2016019048     
 
En relació a l’expedient CPG22016000097 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
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TERCER IMPORT 
  
**** 150,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT MINUSVÀLIDS FÍSICS 
ASSOCIATS MIFAS 

 
Núm. de referència : X2016019049     
 
En relació a l’expedient CPG22016000098 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 2.500 euros a l’ Associació MIFAS en concepte d’avançament 
de la subvenció atorgada per un import total de 3.200 euros, destinada a l’activitat 
sensibilització en l’àmbit de la discapacitat física aprovada per la Junta de Govern 
Local de data 19/05/2016. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1602136 Despeses 16600  2312 480006 2500 CONVENIS ACCIO SOCIAL 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - PADRO TAXA ESCOMBRARIES 2016 
 
Núm. de referència : X2016017366     
 
En relació a l’expedient administratiu ES022016000096 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa d’escombraries domiciliàries, de l’exercici 2016, que 
importa les següents quantitats: 

 

Concepte padró import 
Escombraries domiciliàries 2.058.155,13€ 
Escombraries domiciliàries reduïdes 25.320,30€ 

 

Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 de setembre fins el dia 31 
d’octubre de 2016, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en 
sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2015 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el 
calendari del contribuent per l’exercici 2016. Transcorregut aquest termini, els deutes 
que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el 
recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que 
produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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13.1. - PADRÓ TAXA ANIMALS COMPANYIA 2016 
 
Núm. de referència : X2016017582     
 
En relació a l’expedient administratiu GENE2016000013 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa pel manteniment del cens d’animals de companyia 
exercici 2016, que importa la quantitat de 15.489,00€. 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 de setembre fins el dia 31 
d’octubre de 2016, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en 
sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2015 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el 
calendari del contribuent per l’exercici 2016. Transcorregut aquest termini, els deutes 
que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el 
recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que 
produeixin. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVACIO PADRO IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES - EXERCICI 
2016 

 
Núm. de referència : X2016017945     
 
Vist l’expedient administratiu AE012016000041 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Aprovar el padró de l’ IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES de l’exercici 

2016, que importa les següents quantitats: 
  

CONCEPTE PADRÓ IMPORT 

Padró IAE 

Recàrrec Diputació 

795.160,72.-€ 

117.984,57.-€ 

TOTAL PADRO IAE 2016 913.145,29.-€ 

 
Segon. El període de cobrament en voluntària és de l’1 de setembre fins el dia 31 

d’octubre de 2016 ambdós inclosos, ambdós inclosos, de conformitat amb  
l’acord  de l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 17/12/2015 pel qual, 
entre d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per l’exercici 2016. 
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, 
interessos de demora i, en el seu cas, les costes que produeixin. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018112 
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Núm. d’expedient: R0082016000009     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 2015, i per import principal de 67,94 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C ANTONI LLOPIS, 10 B  18 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
2015.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANC DE SABADELL SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   67,94 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
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desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2015 
núm. del rebut   15IB7514 
exercici(s)    2015 
referència cadastral  7802417DG5770S111YA 
adreça finca   C ANTONI LLOPIS, 10 B  18 
valor cadastral   16: 9604,95 
import per principal  67,94 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1078/599/136/15456 
data transmissió 10/09/2015 
comprador a qui es deriva BANC DE SABADELL SA 
NIF comprador  A08000143 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.2. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018116 
Núm. d’expedient: R0082016000010     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 2015, i per import principal de 170,11 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
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associats a l’immoble que es transmet, ...’ 
• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 

tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C MESTRE TURINA,  62  2  4 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
2015.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   170,11 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2015 
núm. del rebut   15IB6224 
exercici(s)    2015 
referència cadastral  9212201DG5791S014DD 
adreça finca   C MESTRE TURINA,  62  2  4 
valor cadastral   16: 48099,92 
import per principal  170,11 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1645/695/44/29500 
data transmissió 09/10/2015 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
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S’aprova per unanimitat. 
 

15.3. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018121 
Núm. d’expedient: R0082016000011    
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 2015, i per import principal de 217,68 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C DOMÈNEC CARLES,  5   1 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
2015.  
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANC DE SABADELL SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
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QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   217,68 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2015 
núm. del rebut   15IB16328 
exercici(s)    2015 
referència cadastral  6488406DG5668N002QY 
adreça finca   C DOMÈNEC CARLES,  5   1 
valor cadastral   16: 30775,92 
import per principal  217,68 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1710/736/100/31724 
data transmissió 19/01/2015 
comprador a qui es deriva BANC DE SABADELL SA 
NIF comprador  A08000143 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.4. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018136 
Núm. d’expedient: R0082016000012     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 727,94 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
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fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça RDA MONTOLIVET, 60 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANC DE SABADELL per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   727,94 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB16906/14IB17415/15IB17422 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  7101632DG5770S001ZQ 
adreça finca   RDA MONTOLIVET, 60 
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valor cadastral   16: 35620,90 
import per principal  727,94 euros 
Tom/llibre/foli/finca 972/315/55/13201 
data transmissió 08/05/2015 
comprador a qui es deriva BANC DE SABADELL 
NIF comprador  A08000143 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.5. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018139 
Núm. d’expedient: R0082016000013     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 68,66 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV SANT JORDI,  164  -1  9 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
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TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   68,66 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10632/14IB10986/15IB10981 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  8096203DG5689N045AH 
adreça finca   AV SANT JORDI,  164  -1  9 
valor cadastral   16: 3237,45 
import per principal  68,66 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1438/576/94/18750 
data transmissió 01/12/2015 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.6. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018142 
Núm. d’expedient: R0082016000014     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 1465,68 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
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meritament del tribut. 
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 

estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV SANT JORDI,  164  3  1 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1465,68 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
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nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10630/14IB10991/15IB10977 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  8096203DG5689N060BW 
adreça finca   AV SANT JORDI,  164  3  1 
valor cadastral   16: 71443,53 
import per principal  1465,68 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1219/454/49/18510 
data transmissió 01/12/2015 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.7. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018152 
Núm. d’expedient: R0082016000015     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 51,93 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
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PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C BOFILL I MATAS, 2  -2  65 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble NOU PROMOTORA SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   51,93 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB22248/14IB22869/15IB22811 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  7603223DG5770S184YJ 
adreça finca   C BOFILL I MATAS, 2  -2  65 
valor cadastral   16: 2531,97 
import per principal  51,93 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1347/524/165/18946/65 
data transmissió 02/11/2015 
comprador a qui es deriva NOU PROMOTORA SA 
NIF comprador  A58668385 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.8. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018155 
Núm. d’expedient: R0082016000016     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
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sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 51,93 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C BOFILL I MATAS, 2  -2  66 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble NOU PROMOTORA SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   51,93 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
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immediatament posterior. 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 

des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB22247/14IB22866/15IB22809 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  7603223DG5770S185UK 
adreça finca   C BOFILL I MATAS, 2  -2  66 
valor cadastral   16: 2531,97 
import per principal  51,93 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1347/524/168/18946/66 
data transmissió 02/11/2015 
comprador a qui es deriva NOU PROMOTORA SA 
NIF comprador  A58668385 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.9. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018158 
Núm. d’expedient: R0082016000017     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17254376/01 
nom: BELL FONS SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 3316,83 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  
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• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal BELL FONS SL expedient núm. 
B17254376/01, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de 
recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV REI JAUME II,  5 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   3316,83 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   BELL FONS SL 
Expedient   B17254376/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB2494/14IB2850/15IB2712 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  8208914DG5780N001AB 
adreça finca   AV REI JAUME II,  5 
valor cadastral   16: 162661,20 
import per principal  3316,83 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1270/480/67/2431 
data transmissió 27/05/2015 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.10. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
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Núm. de referència : X2016018172 
Núm. d’expedient: R0082016000018     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17332677/62 
nom: BARTRINA TRAVESAS SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 47,27 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal BARTRINA TRAVESAS SL 
expedient núm. B17332677/62, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de 
les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CAMI TEULERIA, 9  B  12 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del 
nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no 
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general 
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels 
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es 
puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   47,27 euros, corresponents al nominal del deute. 
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CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   BARTRINA TRAVESAS SL 
Expedient   B17332677/62 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB2064/14IB2426/15IB2261 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  7092315DG5679S028YO 
adreça finca   CAMI TEULERIA, 9  B  12 
valor cadastral   16: 2210,57 
import per principal  47,27 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1570/651/49/24535 
data transmissió 19/10/2015 
comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  **** 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.11. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018177 
Núm. d’expedient: R0082016000019     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17332677/64 
nom: BARTRINA TRAVESAS SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 19,69 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
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notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal BARTRINA TRAVESAS SL 
expedient núm. B17332677/64, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de 
les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C BISBE SERRA,  47 -1 T6 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del 
nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no 
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general 
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels 
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es 
puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   19,69 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   BARTRINA TRAVESAS SL 
Expedient   B17332677/64 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB2062/14IB2439/15IB2277 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  7207602DG5770N021YU 
adreça finca   C BISBE SERRA,  47 -1 T6 
valor cadastral   16: 958,47 
import per principal  19,69 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1367/691/62/29371 
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data transmissió 19/10/2015 
comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  **** 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.12. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018429 
Núm. d’expedient: R0082016000020   
 
 Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17332677/67 
nom: BARTRINA TRAVESAS SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 26,86 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal BARTRINA TRAVESAS SL 
expedient núm. B17332677/67, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de 
les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV PERU, 11  B 31 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del 
nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no 
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fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general 
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels 
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es 
puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   26,86 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   BARTRINA TRAVESAS SL 
Expedient   B17332677/67 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB2088/14IB2419/15IB2284 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  7393301DG5679S031EO 
adreça finca   AV PERU, 11  B 31 
valor cadastral   16: 883,73 
import per principal  26,86 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1631/687/130/29209 
data transmissió 19/10/2015 
comprador a qui es deriva ****  
NIF comprador  **** 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.13. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018430 
Núm. d’expedient executiu: R00820160021     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17332677/68 
nom: BARTRINA TRAVESAS SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 85,73 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
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titular del rebut. 
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal BARTRINA TRAVESAS SL 
expedient núm. B17332677/68, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de 
les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C PINTOR LLIMONA, 7  -1  9 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del 
nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no 
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general 
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels 
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es 
puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   85,73 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   BARTRINA TRAVESAS SL 
Expedient   B17332677/68 
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concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB2089/14IB2450/15IB2293 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  8197507DG5689N009OG 
adreça finca   C PINTOR LLIMONA, 7  -1  9 
valor cadastral   16: 4031,16 
import per principal  85,73 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1452/582/124/22034 
data transmissió 19/10/2015 
comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  **** 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.14. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018433 
Núm. d’expedient: R0082016000022     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17837006/03 
nom: ESTUDIS I PROJECTES LA VALL SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 443,21 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal ESTUDIS I PROJECTES LA VALL 
SL expedient núm. B17837006/03, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des 
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de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C ALFONS V,  2  2 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   443,21 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   ESTUDIS I PROJECTES LA VALL SL 
Expedient   B17837006/03 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB8361/14IB8693/15IB8600 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  8003906DG5780S003TU 
adreça finca   C ALFONS V,  2  2 
valor cadastral   16: 21573,47 
import per principal  443,21 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1717/742/169/32050 
data transmissió 30/01/2015 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.15. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018434 
Núm. d’expedient: R0082016000023     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17837006/04 
nom: ESTUDIS I PROJECTES LA VALL SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 451,91 euros, 
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Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal ESTUDIS I PROJECTES LA VALL 
SL expedient núm. B17837006/04, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des 
de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C ALFONS V,  2  3 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   451,91 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
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des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   ESTUDIS I PROJECTES LA VALL SL 
Expedient   B17837006/04 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB8362/14IB8692/15IB8605 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  8003906DG5780S001YI 
adreça finca   C ALFONS V,  2  3 
valor cadastral   16: 21996,47 
import per principal  451,91 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1717/742/174/32051 
data transmissió 30/01/2015 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.16. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018442 
Núm. d’expedient: R0082016000024     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B55047351/01 
nom: VALL GRAN FINQUES SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 2013, i per import principal de 1403,30 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
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principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal VALL GRAN FINQUES SL expedient 
núm. B55047351/01, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les 
oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C PANYÓ, 24 al pagament dels 
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 2013.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1403,30 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   VALL GRAN FINQUES SL 
Expedient   B55047351/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2013 
núm. del rebut   13IB23434 
exercici(s)    2013 
referència cadastral  7600904DG5770S001QQ 
adreça finca   C PANYÓ, 24 
valor cadastral   16: 222048,65 
import per principal  1403,30 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1567/650/96/2518 
data transmissió 02/09/2013 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.17. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018449 
Núm. d’expedient: R0082016000025    
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Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B55047351/02 
nom: VALL GRAN FINQUES SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 2013, i per import principal de 1320,79 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal VALL GRAN FINQUES SL expedient 
núm. B55047351/02, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les 
oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C PANYÓ, 26 al pagament dels 
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 2013.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1320,79 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
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desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   VALL GRAN FINQUES SL 
Expedient   B55047351/02 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2013 
núm. del rebut   13IB23432 
exercici(s)    2013 
referència cadastral  7600905DG5770S001PQ 
adreça finca   C PANYÓ, 26 
valor cadastral   16: 210474,42 
import per principal  1320,79 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1567/650/97/2518b 
data transmissió 02/09/2013 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.18. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018454 
Núm. d’expedient: R0082016000026     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B55047351/03 
nom: VALL GRAN FINQUES SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 2013, i per import principal de 3744,75 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
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associats a l’immoble que es transmet, ...’ 
• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 

tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal VALL GRAN FINQUES SL expedient 
núm. B55047351/03, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les 
oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C BISBE VILANOVA, 17 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
2013.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   3744,75 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   VALL GRAN FINQUES SL 
Expedient   B55047351/03 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2013 
núm. del rebut   13IB23433 
exercici(s)    2013 
referència cadastral  7600906DG5770S001LQ 
adreça finca   C BISBE VILANOVA, 17 
valor cadastral   16: 594500,45 
import per principal  3744,75 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1567/650/97/2518c 
data transmissió 02/09/2013 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
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NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.19. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018455 
Núm. d’expedient: R0082016000027     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B58615642/01 
nom: INSTALACIONES IMESA SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 920,64 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal INSTALACIONES IMESA SL 
expedient núm. B58615642/01, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de 
les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C PARDAL, 13 al pagament dels 
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
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s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   920,64 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   INSTALACIONES IMESA SL 
Expedient   B58615642/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB11819/14IB12224/15IB12218 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  8302306DG5780S001LT 
adreça finca   C PARDAL, 13 
valor cadastral   16: 44993,53 
import per principal  920,64 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1579/658/197/27839 
data transmissió 21/10/2015 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.20. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018459 
Núm. d’expedient: R0082016000028    
 
 Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B65099434/06 
nom: DRUM TRADE SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 3662,79 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
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locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal DRUM TRADE SL expedient núm. 
B65099434/06, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de 
recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CTRA LES TRIES, 58 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   3662,79 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   DRUM TRADE SL 
Expedient   B65099434/06 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB7778/14IB8107/15IB8026 
exercici(s)    13/14/15 
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referència cadastral  9011801DG5791S001GE 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 58 
valor cadastral   16: 178131,47 
import per principal  3662,79 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1730/749/65/32383 
data transmissió 10/02/2015 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.21. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018460 
Núm. d’expedient: R0082016000029    
 
 Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B65099434/07 
nom: DRUM TRADE SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 906,03 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal DRUM TRADE SL expedient núm. 
B65099434/07, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de 
recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CTRA LES TRIES, 58  1  -1  1 al 
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pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   906,03 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   DRUM TRADE SL 
Expedient   B65099434/07 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB7777/14IB8101/15IB8028 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9011802DG5791S001QE 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 58  1  -1  1 
valor cadastral   16: 42767,21 
import per principal  906,03 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1492/607/174/10919 
data transmissió 10/02/2015 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.22. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018465 
Núm. d’expedient: R0082016000030     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B65099434/08 
nom: DRUM TRADE SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 2014, i per import principal de 889,57 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 



 
 
 

 49 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal DRUM TRADE SL expedient núm. 
B65099434/08, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de 
recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CTRA LES TRIES, 58  1 B al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
2014.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANC DE SABADELL per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   889,57 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
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el dia hàbil immediatament posterior. 
 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   DRUM TRADE SL 
Expedient   B65099434/08 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2014 
núm. del rebut   14IB8105 
exercici(s)    2014 
referència cadastral  9011802DG5791S002WR 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 58  1 B 
valor cadastral   16: 127461,25 
import per principal  889,57 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1492/607/174/10920 
data transmissió 16/10/2015 
comprador a qui es deriva BANC DE SABADELL 
NIF comprador  A08000143 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.23. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018467 
Núm. d’expedient: R0082016000031     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B65099434/09 
nom: DRUM TRADE SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 1348,20 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal DRUM TRADE SL expedient núm. 
B65099434/09, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de 
recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C MESTRE VIVES, 3 B 1 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1348,20 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   DRUM TRADE SL 
Expedient   B65099434/09 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB7776/14IB8108/15IB8024 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9011804DG5791S009RA 
adreça finca   C MESTRE VIVES, 3 B 1 
valor cadastral   16: 65661,84 
import per principal  1348,20 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1730/749/61/18159 
data transmissió 10/02/2015 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.24. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016018475 
Núm. d’expedient: R0082016000032     
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Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 1862,13 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CAMI MONTSACOPA,  4  1 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1862,13 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
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desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB8745/14IB9082/15IB9096 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  7906131DG5770N003QK 
adreça finca   CAMI MONTSACOPA,  4  1 
valor cadastral   16: 91277,18 
import per principal  1862,13 euros 
Tom/llibre/foli/finca 965/310/19/12978 
data transmissió 23/01/2015 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - ATORGAMENT LLICÈNCIA AMPLIACIÓ D'HABITATGE APARELLAT AL 
CARRER VOLCÀ ROCANEGRA, 10 

 
Núm. de referència : X2016015173 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32016000096 en 
data registre entrada  01/07/2016 
a : ****   
per a: AMPLIACIÓ D'HABITATGE APARELLAT   situada a :C VOLCÀ DE 
ROCANEGRA N.0010  
U.T.M : 8702614 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800083     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
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Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 

• Un pressupost de: 5.135,95 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

5135.95 159.21 0 159.21 62.85 222.06 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 222.06 
Per Garanties (4) 300.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 

contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 

2. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 

3. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els 
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del 
Pla d’ordenació urbanística municipal.  . 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.2. - LEGALITZACIÓ D'OBRES DE DISTRIBUCIÓ DE NAU INDUSTRIAL AL 
CARRER BESTRACÀ, 29 

 
Núm. de referència : X2016010141 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32016000072 en 
data registre entrada  06/05/2016 
a : METACRILAT RT 9002 SL     
per a: LEGALITZACIÓ D'ALTELL DE NAU INDUSTRIAL   situada a : C BESTRACÀ 
N.0029  
U.T.M : 7715918 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
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S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800084     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 

• Un pressupost de: 6207.09 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

6207.09 192.42 0 192.42 62.85 255.27 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 255.27 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: - mesos, a partir de la data de concessió.  
 
1. D’acord amb la proposta presentada, l’altell existent no serà accessible, motiu pel 

qual es condiciona la llicència de legalització al tancament o retirada de l’escala 
d’accés.  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.3. - ATORGAMENT LLICÈNCIA REFORMA D'HABITATGE AL CARRER 
MACARNAU, 34 

 
Núm. de referència : X2016016273 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32016000100 en 
data registre entrada  15/07/2016 
a : **** 
per a: REFORMA D'HABITATGE   situada a : C MACARNAU N.0034  
U.T.M : 7705510 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800085     
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Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 

• Un pressupost de: 50.039,12 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

50039.12 1551.21 0 1551.21 62.85 1614.06 
 

Garanties: Garantia de gestió de residus: 261,80 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 1614.06 
Per Garanties (4) 261.80 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 

contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 

2. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 

3. Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la Policia 
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

4. S’imposa una fiança de 261,80 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència 
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.4. - ATORGAMENT LLICÈNCIA REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES AL CARRER FRANCESC MONSALVATGE, 18 

 
Núm. de referència : X2016014364 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32016000091 en 
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data registre entrada  21/06/2016 
a : GINESTA-FABREGA CB     
per a: REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES   situada a : 
C FRANCESC MONSALVATJE N.0018  
U.T.M : 7404207 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800086 
FMA2016600122    
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 

• Un pressupost de: 131473.62 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

131473.62 4075.68 0 4075.68 304.90 4380.58 
 

Garanties: reposició de paviments + gestió de residus: 658.00 euros 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 4380.58 
Per Garanties (4) 808.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
1. D'acord  amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991,  no  es poden iniciar les 

obres de construcció  si  no  s'ha presentat  prèviament  a l'Ajuntament el 
corresponent projecte executiu i  el programa de control de qualitat. 

2. Abans de l’inici de l’obra també caldrà aportar document signat per contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 
36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 

3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es compliran les 
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95. 

4. Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la Policia 
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

5. Les conduccions de gas de l’edifici, en el cas que disposi d’aquesta instal·lació, 
hauran de ser interiors, i només per causes justificades s’autoritzarà el seu pas per 
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la façana principal si es preveu la seva integració arquitectònica. 
6. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 

via pública. 
7. S’imposa  una  fiança de 658,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de paviments  

de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, especialment pels 
treballs de  moviment i transport de terres o runes previstos.  Aquesta fiança també 
ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà 
de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència 
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
17.1. - MODIFICAR ELS HORARIS DE TANCAMENT DE LA PILONA DE L'EXTREM 

EST DE LA PLAÇA RECTOR FERRER A LA INTERSECCIÓ AMB EL CARRER 
ESGLEIERS - MACARNAU EN PERÍODE LECTIU. 

 
Núm. de referència : X2016012467     
 
En sessió de la Junta de Govern Local del dia 28/05/2015 es va aprovar el pla de 
trànsit de la zona del Nucli Antic, amb el qual es fixaven els horaris d’obertura i de 
tancament de tots els accessos perimetrals a la zona restringida que engloba el Nucli 
Antic, diferenciant els dies laborables, els dissabtes i diumenges i els dilluns que es 
celebra mercat municipal. 
 
Vistos els informes de la Policia Municipal del dia 6/06/2016 i de l’àrea d’Infraestructura 
i obra pública del dia 14/07/2016, en els quals es proposa modificar els horaris de 
tancament de la pilona de l’extrem est de la plaça Rector Ferrer, durant el curs escolar, 
atenent a les característiques de la via a la intersecció del carrer Esgleirs i la plaça 
Rector Ferrer, la proximitat d’un centre escolar i per evitar incidents entre cotxes i 
vianants. 
 
En relació a l’expedient P0012016000097, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Modificar els horaris de tancament de la pilona de l’extrem est de la plaça Rector 
Ferrer a la intersecció amb el carrer Esgleiers – Macarnau en període lectiu. 
 
Aquest accés ha de quedar tancat a la circulació en general a l'hora d'entrada al matí i 
a la sortida de la tarda de l'escola Cor de Maria. 
 
Aquesta pilona haurà de pujar automàticament i ésser operativa amb el comandament 
a distància. 
 
Els horaris de tancament seran de dilluns a divendres en període lectiu de 8:40 a 9:05 
hores i de 17:40 a 18:00 hores. 
 
Aquesta modificació es portarà a terme a partir del primer dia del nou curs escolar 
2016-2017. 
 
En període no lectiu es mantindran els horaris aprovats a la Junta de Govern Local del 
dia 28/05/2015. 
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S’aprova per unanimitat. 
 
18.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL CORREFOC DE FESTES DEL 

TURA 
 
Núm. de referència : X2016018523     
 
En relació a l’expedient PC012016000029 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el Pla d'Autoprotecció del Correfoc de Festes del Tura 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de nou del matí, i per a constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 


