ACTA NÚM. 34
JUNTA DE GOVERN LOCAL
1 DE SETEMBRE DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 1 de setembre 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, Estanis Vayreda i
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep Gelis i Guix, Maria
del Mar Roca i Reixach. Excusa la seva assistència el Sr. Josep Guix Feixas.
També hi assisteixen com a regidores delegades expressament convidades 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, les
Sres. Montserrat Torras i Surroca, 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 explica les reunions de treball i actes als quals ha assistit des de la
darrera Junta, celebrada el dia 25 d’agost:
- el mateix dia 25 d’agost es va entrevistar a Girona, amb la Sra. SARA RODRIGUEZ,
Responsable de la Direcció Primària, i al vespre, va assistir a la presentació del nou
licor elaborat per dues empreses garrotxines : Ratafia Russet i Masoliver Grup, que va
tenir lloc al Volcà Montsacopa.
- el dia 26 d’agost, va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició gràfica de l’ACO
(Associació de Comerciants d’Olot) que va tenir lloc al pati de l’antic Hospital.
- el dia 27 d’agost va anar a saludar la penya Aoapix, que tirava la baldufa a les pistes
de la Plaça Campdenmàs; va presidir l’acte de reconeixement als alumnes amb millors
notes de selectivitat que va tenir lloc al Saló de Sessions, va ser present a la recepció
del Festival de les Preses “Ésdansa”, que va tenir lloc a l’espai Marboleny i finalment
va assistir a la botifarrada popular del Nucli Antic.
- el dia 28 d’agost, va participar en el lliurament de trofeus als guanyadors de la
Travessia Tossols-Basil, que va tenir lloc als Prats de can Gou.
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- i finalment el dia 29 d’agost es va desplaçar a Barcelona, per mantenir una reunió
amb el president del Consorci Social i Salut.
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. - PROPOSANT APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI
D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE
JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A
CATALUNYA.
Núm. de referència

: X2016019628

Vista la Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost, del Servei d’Ocupació de Catalunya
per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
I en relació a l’expedient SPR12016000003, i antecedents corresponents, el regidor
delegat de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte Contractació en pràctiques
de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i sol·licitar una
subvenció per import de 110.000 euros.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària per a
l’expedient de sol·licitud i el seguiment, gestió i justificació de la subvenció.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - RATIFICAR DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 23/08/2016 DE DESVIACIÓ
LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA PER ENDERROC EDIFICI AV. ONZE DE SETEMBRE 10
(CASA DEL PROCURADOR ABAT)
Núm. de referència

: X2016019078

Per Decret de l’Alcaldia de data 23 d’agost de 2016 es va adjudicar a l’empresa
“ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU” els treballs de desviació de la línia
elèctrica aèria existent i de la seva propietat, per tal d’enderrocar l’edifici situat a
l’avinguda Onze de Setembre, núm. 10.
I vist l’expedient CC012016000321 i antecedents corresponents, la regidoradelegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
RATIFICAR el decret de l’Alcaldia de data 23 d’agost de 2016 de contractació a
l’empresa “ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU” dels treballs de desviació de
la línia elèctrica aèria existent i de la seva propietat, per tal de poder enderrocar l’edifici
situat a l’avingunda Onze de Setembre, núm. 10 per un import de SET MIL CINCCENTS VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS ( 7.520,94 € ) + IVA: MIL
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CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.579,40 €).
S’aprova per unanimitat.
5.2. - RATIFICAR EL DECRET ALCALDIA 23/08/2016 DE CONTRACTACIÓ
TREBALLS DE DESVIACIÓ LÍNIA ELECTRÌCA PROPIETAT DE BASSOLS
ENERGIA PER ENDERROC EDIFICI AV. ONZE DE SETEMBRE,10
Núm. de referència

: X2016019274

Per Decret de l’Alcaldia de data 23 d’agost de 2016 es contracta a l’empresa “Bassols
Energia,SA” els treballs de desviació de la línia elèctrica de la seva propietat per poder
enderrocar l’edifici de l’avinguda Onze de Setembre núm. 10.
Vist l’expedient administratiu núm. C012016000324 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 23 d’agost de 2016 de contractació amb
l’empresa “BASSOLS ENERGIA,SA” dels treballs de desviació de la línia elèctrica de
la seva propietat per tal de poder enderrocar l’edifici de l’Avinguda Onze de Setembre,
núm. 10 per un import de TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (3.549,45 €) + IVA: SET-CENTS QUARANTA-CINC
EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (745,38 €).
S’aprova per unanimitat.
5.3. - TREBALLS DE REALITZACIÓ ESTUDI TOPOGRÀFIC DEL SISTEMA DE
CLAVEGUERAM SECTOR PLA DE DALT, ZONA PAVELLONS, ZONA BONAVISTA
I CARRER MADRID
Núm. de referència : X2016019553

Aquest Ajuntament promou la realització de l’estudi hidràulic de les zones més
afectades per problemes de clavegueram entre les quals es destaquen les zones de:
Pla de Dalt, Bonavista, carrer Madrid i els carrers de l’entorn dels pavellons esportius.
Per tal de procedir a la realització d’aquest estudi cal l’aixecament topogràfic dels
elements que conformen la xarxa de clavegueram.
Aquest Ajuntament ha sol·licitat pressupostos a les empreses: “Gironés Bartrina,SLL”;
“Totmap” i “Moll Topografia”.
Atès l’informe del tècnic de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 23 d’agost de
2016 de valoració dels pressuposts, el qual informa favorablement el pressupost
presentat per “Gironés Bartrina,SLL”
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000325 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 l’empresa GIRONES-BARTRINA SLL (B1765021-9) els
treballs de realització d’un estudi topogràfic de la xarxa de clavegueram de les zones:
Bonavistai carrer Madrid; Pla de Dalt; carrers Brasil i Paraguai (entorn Pavellons
esportius); d’acord amb el seu pressupost annex a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUINZE MIL TRES-CENTS
TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUINTANTA-CINC CÈNTIMS (15.334,85 €) + IVA:
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TRES MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (3.220,32 €).
Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16141 1532 61909

Import
18555.17

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS CLAVEGUERAM (PRESTEC
000 000 000 000 000 000

Tercer.- GIRONES-BARTRINA SLL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
5.4. - OBRES DE FORMACIÓ DE SIFONS A L'ESCOMESA VIVENDES DE LA
CARRETERA DE LES FEIXES ENTRE ELS NÙMEROS 23 i 53
Núm. de referència : X2016019585

Vist l’informe del tècnic de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública que fa referència a
les queixes, de manera reiterada, dels veïns de la carretera de les Feixes degut als
gasos procedents de la xarxa de clavegueram i atès que segons el mateix informe
aquests gasos estan provocats per la instal·lació recent de l’estació de bombeig
d’aigües residuals en aquella zona . Aquest Ajuntament ha de fer front a la instal·lació
de sifons a cada escomesa per tal que les olors no afectin als veïns.
Per a la realització de les obres esmentades es va demanar pressupost a les
empreses: “Pere Boada Comas,SL”; “Excavacions J. Casellas” i “Josep Carreras
Vilà.SL”.
Vist que l’informe tècnic és favorable al pressupost presentat per “Pere Boada
Comas,SL” i vist l’expedient administratiu núm: CC012016000326 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 l’empresa PERE BOADA COMAS SL (B1732026-8) les
obres de formació de sifons a l'escomesa de les vivendes de la carretera de les Feixes
entre els números 23 i 53; d’acord amb el seu pressupost Ref. 16/076 annex a
l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL TRES-CENTS TRENTACINC EUROS (5.335 €) + IVA: MIL CENT VINT EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS (1.120,35 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16141 1532 61909

Import
6455.35

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS CLAVEGUERAM (PRESTEC)
000 000 000 000 000 000

Tercer.- PERE BOADA COMAS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
5.5. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER
ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA, ELS SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES I DEL CONTROL D'ACCESSOS AL NUCLI
ANTIC DE LA CIUTAT D'OLOT, i CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2016019703

En relació a l’expedient CCS12016000026 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Contractar, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada,
l’adjudicació dels serveis de conservació i manteniment de les instal·lacions
semafòriques i del control d'accessos al Nucli Antic.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars
regiran l’esmentada licitació .

i tècniques

que

Tercer.- Convocar la licitació i publicar-ne un anunci al DOUE, al BOE, al DOG, i al
BOP i al perfil del contractant. Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en
el ben entès que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin
reclamacions.
Quart .- Aprovar l’autorització pressupostària corresponent, així com de les despeses
de publicació als diversos diaris oficials; amb càrrec:
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
1

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

Cinquè.- Contra aquests acords es podran interposar:
A) Pel que fa a l’aprovació dels plecs: recurs especial en matèria de contractació:
“De conformitat amb l’article 40 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, els plecs
reguladors de la licitació són susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació. El termini d’interposició del recurs especial de contractació és de quinze
(15) dies hàbils, comptats a partir del següent a aquell en què es publiqui l’acte
impugnat. Contra la resolució d’aquest recurs especials, únicament escau la
interposició del recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol”.
B) Pel que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació:
“Es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant aquest mateix òrgan o
ser impugnat directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, davant els
Jutjats del Contenciós-Administratiu de Girona.
El termini per la interposició del recurs serà d’un mes pel de reposició i de dos mesos
pel contenciós administratiu, a partir del dia següent al de la notificació d’aquesta
resolució.
El termini per resoldre el recurs de reposició és d’un mes. En cas de desestimació per
silenci administratiu del recurs de reposició, el termini per impugnar davant la
jurisdicció contenciosa administrativa és de sis mesos.
Es podrà interposar també qualsevol altre recurs o procediment d’impugnació o
reclamació previst en la legislació vigent”.
S’aprova per unanimitat.
5.6. - SUBMINISTRAMENT DE DIVERS MATERIAL INFORMÀTIC AMB DESTÍ A
"FABER"-RESIDÈNCIA D'ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATSNúm. de referència : X2016019607

Atès que properament es posarà en funcionament de la Residència d’Arts,Ciències i
Humanitats, es fa necessari comptar amb divers material informàtic.
Atès l’informe del director de “Faber” (Residència d’Arts,Ciències i Humanitats) de
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valoració dels pressupostos sol·licitats per al subministrament de material informàtic
(ordinadors, impressores i d’altre material) a les empreses: “F. Montenegro Galindo”;
“Serveis Informàtics Olot,SL” i “New Project”, el qual és favorable al presentat pel Sr.
F. Montenegro.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000327 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 l’empresa FRANC. JAVIER MONTENEGRO GALINDO
(40328412-M) el subministrament de divers material informàtic (ordinadors,
impressores) amb destí a la Residència d'Arts, Ciències i Humanitats; segons es
detalla en el seu pressupost núm. A/16040 que figura com annex a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL SET-CENTS TRENTATRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (3.733,13 €) + IVA: SET-CENTS VUITANTATRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (783,96 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 227992

Import
4517.09

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
RES. D'ARTS, CIENCIES I HUMANITAT000 000 000 000 000 000

Tercer.- FRANC. JAVIER MONTENEGRO GALINDO adjuntarà una còpia d’aquest
acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
5.7. - SUBMINISTRAMENT D'ORDINADORS PER A SUBSTITUCIÓ O
ACTUALITZACIÓ D'ORDINADORS OBSOLETS LOT1
Núm. de referència : X2016019643

Atès l’informe del responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de data 25 d’agost de
2016 en relació a la necessitat de substituir o actualitzar els ordinadors obsolets ; cal
l’adquisició de 25 25PC’s Acer Veriton X2640G (Lot 1)
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses “Comercial Garestany,SL”;
“Serveis Informàtics Olot,SL” ; “Francesc Montenegro Galindo”; i “New Projecte”.
Atès que l’informe tècnic és favorable al pressupost presentat per “Comercial
Garestany,SL”, ja que ofereix millor preu.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000328 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 l’empresa COMERCIAL GARESTANY SAL (A1734586-9) el
subministrament de 25 PC's "ACER VERITON X2640-DT,VN5EB 500 gb- Windows 7
Prof.-upgrade a W10", al preu unitari de 359,99 € +IVA, amb destí a la substitució o
actualització d'ordinadors obsolets; i d’acord amb el seu pressupost annex a
l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL NOU-CENTS NORANTANOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (8.999,75 €) + IVA: MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (1.889,95 €). Es pagarà
amb càrrec a:
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Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16120 920 63601

Import
10889.70

Descripció
EQUIPAMENT INFORMATIC

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

Tercer.- COMERCIAL GARESTANY SAL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura.
S’aprova per unanimitat.
5.8. - SUBMINISTRAMENT D'ORDINADORS, MONITORS I D'ALTRES PER
SUBSTITUCIÓ O ACTUALITZACIÓ D'ORDINADORS OBSOLETS LOT 2
Núm. de referència : X2016019657

Atès l’informe del responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de data 25 d’agost de
2016 en relació a la necessitat de substituir o actualitzar ordinadors i d’altre material
informàtica obsolet; cal l’adquisició de :
-5 lectors de certificats electrònics i-e DNI -USB
-10 monitors de 21" o 22"ASUS -LED·"
-2 SAMSUNG GALAXY TAB A
-1 portàtil HP 250 G3 15-6200U 500 Gb
S’han demanat pressupostos a les empreses “ Comercial Garestany,SAL”; “Serveis
Informàtics Olot,SL”; “Francesc Xavier Montenegro Galindo” i “New Project”.
D’acord amb l’informe tècnic, pel que fa als monitors, dues empreses han optat pel
model “ASUS VS228NE” i dues pel “ASUS VS229HA”. Aquest últim és de gama
superior i disposa de connexió HDMI, per tant les prestacions són superiors.
Atès l’informe tècnic de valoració dels pressupostos, el pressupost més econòmic és el
presentat per “Comercial Garestany,SAL”; no obstant això el tècnic informa
favorablement el presentat per l’empresa “ Serveis Informàtics Olot,SL” atès que el
monitor que presenta és “ASUS VS229HA” i que les prestacions compensen
àmpliament les 18,80 € de diferència entre les dues ofertes.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000329 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 l’empresa SERVEIS INFORMATICS OLOT SL (B5516336-4)
el subministrament de material informàtic per a substitució o actualització (Lot 2)
segons:
-5 lectors de certificats electrònics i-e DNI -ACRM
-10 monitors de 21.5" ASUS VS229HA
-2 Samsung Tablet GALAXY TAB A
-1 portàtil HP 250 G415-6200
D’acord amb el seu pressupost núm. 282 annex a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DOS MIL CENT CINQUANTAQUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (2.154,24€) + IVA: QUATRECENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (452,39 €). Es
pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16120 920 63601

Import
2606.63

Descripció
EQUIPAMENT INFORMATIC

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

Tercer.- SERVEIS INFORMATICS OLOT SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura.
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S’aprova per unanimitat.
6.1. - APROVAR RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2016019557

En relació a l’expedient CPG22016000100 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 16/24 per un import de
95.846,84 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
95846.84

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.1. - APROVAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L'ENTITAT CLUB NATACIÓ
OLOT
Núm. de referència

: X2016019586

En relació a l’expedient CPG12016000201 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:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CLUB NATACIÓ OLOT amb NIF:
G17067398 per un import de 300,00 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

S’aprova per unanimitat.
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Import Descripció
300
CONVENIS ESPORTIUS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

7.2. - APROVAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L'ENTITAT CENTRE
EXCURSIONISTA OLOT
Núm. de referència

: X2016019589

En relació a l’expedient CPG12016000202 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:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CENTRE EXCURSIONISTA OLOT amb
NIF: G17132747 per un import de 300,00 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
300

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.3. - APROVAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINARIA A L'ENTITAT CLUB VOLEI
OLOT
Núm. de referència

: X2016019584

En relació a l’expedient CPG12016000200 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CLUB VOLEIBOL OLOT amb NIF:
G17153164 per un import de 350,00 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200230

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
350

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL
BINARI
Núm. de referència

: X2016019578

En relació a l’expedient CPG22016000102 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 400,00 euros a l’ Associació Cultural Binari amb NIF
G55161939 en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de
1.000,00 euros, destinada a l’activitat anual de l’entitat aprovada per la Junta de
Govern Local de data 11/08/16.
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
200220

Tipus
Partida
Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
Despeses 16400 334 480020 400
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ UNA
CÀPSULA DE TEATRE
Núm. de referència

: X2016019580

En relació a l’expedient CPG22016000103 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 1.400,00 euros a l’ Associació Una Càpsula de Teatre en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 3.500,00
euros, destinada a l’activitat Segona mostra de teatre aprovada per la Junta de Govern
Local de data 11/08/16.
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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
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
1400 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA
Núm. de referència

: X2016019561

En relació a l’expedient CPG22016000101 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 certificació n.2 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de
CONSERVACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIÓ I FERMS A LES VIES PÚBLIQUES
amb càrrec a la partida 10.141.1532.61902 “CONSERVACIÓ PAVIMENTS VIES
PÚBLIQUES” per un import de 67.327,68 euros.
Aprovar la certificació n.1 de PLA D’OLOT SL corresponent a les obres d’
ADEQUACIÓ DE L’AULA D’INFORMÀTICA I ESTUDI DE GRAVACIÓ A L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA D’OLOT amb càrrec a la partida 10.500.933.63208
“ADEQUACIÓ ESCOLA DE MÚSICA” per un import de 18.933,00 euros (IFS).
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
86260.68

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
9.2. - AUTORITZACIÓ D'ENDOSAMENT
Núm. de referència : X2016019567

En relació a l’expedient CP022016000008 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:
Autoritzar l’endossament de la certificació núm. 2 de l’empresa JOSEP VILANOVA SA
per un import de 67.327,68 euros corresponent a les obres del PROJECTE DE
CONSERVACIÓ I MILLORA D'URBANITZACIÓ I FERMS DE LES VIES PÚBLIQUES
al BANC DE SABADELL SA al compte ****.
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec de JOSEP
VILANOVA SA.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ I ENDOSAMENT DE FIANÇA
Núm. de referència

: X2016019598
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En relació a l’expedient CPG22016000104 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:
Vist l’ informe tècnic aprovar el següent retorn de fiança per tal de poder procedir a la
seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
TERCER

IMPORT

ABC Catalunya Arquitectura Modular SL

4.463,60

Vist que l’empresa ABC Catalunya Arquitectura Modular SL amb NIF B64050545
justifica, mitjançant document notarial de 29 de juliol de 2010, que s`ha produït un
canvi de nom amb successió universal de drets i obligacions a favor de ABC
Arquitectura Modular SL amb NIF B96341193 i vist que, en escrit de 25 d’agost de
2016 sol·licita que la fiança sigui retornada a aquesta segona empresa, en forma
d’endossament, es proposa :
Primer.- vist l’informe tècnic favorable, retornar la fiança ingressada pel trasllat dels
mòduls de la Llar d’infants les Fonts per un import de 4.463,60 euros a l’empresa ABC
Catalunya Arquitectura Modular SL.
Segon .- vista la petició i la justificació aportada endossar aquest import a favor de
l’empresa ABC Arquitectura Modular SL.
11.1. - ACCEPTAR SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PELS
AJUNTAMENTS DE GIRONA DE MÉS DE 30000 HABITANTS PER FACILITAR
L'ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES.
Núm. de referència

: X2016009724

En relació a l’expedient SIN12016000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA. Àrea d’Hisenda.
Promoció Econòmica i noves Tecnologies. Sistemes i Teconologies de la
Informació amb destinació a l’accés a les noves tecnologies, per un import de
9.000,00 €.
2.- Agrair a la Diputació de Girona. Àrea d’Hisenda. Promoció Econòmica i noves
Tecnologies. Sistemes i Teconologies de la Informació, la concessió de
l’esmentada subvenció.
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 30 de novembre de 2015
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
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5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
11.2. – ACCEPTAR SUBVENCIÓ FESTES DEL TURA 2016
Núm. de referència

: X2016010594

En relació a l’expedient SFE12016000001 i 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.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA.
Departament de Cultura. Oficina de suport a la Iniciativa Cultural, amb destinació a
activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional, per un import de
4.082,00€.
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Oficina de
suport a la Iniciativa Cultural la concessió de l’esmentada subvenció.
Tercer. Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’intervenció als
efectes de fiscalització.
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb l’Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar el conveni de col·laboració econòmica i
qualsevol altre document necessari per l’efectivitat del mateix.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER
EMPRESES SUBMINISTRADORES 2N TRIMESTRE 2016
Núm. de referència

: X2016019221

En relació a l’expedient IG192016000007 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1er.- Donar compta del Decret de data 24 d’agost de 2016 segons detall:
“En relació a l’expedient IG192016000007, corresponent a l’aprovació de les
liquidacions de taxa ocupació del domini públic per empreses subministradores 2n
trimestre 2016, s’acorda:
1er.- Aprovar les liquidacions del 2n trimestre de l’exercici 2016 corresponent a la taxa
per ocupació del domini públic local per empreses explotadores de serveis, de
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que
importen les quantitats que es detallen:
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LIQUIDACIONS DE OSL-2016-800048 A OSL-2016-800070
•
•
•

Energia elèctrica....................................................................
Gas.........................................................................................
Telefonia fixa (llevat de TELEFÒNICA DE ESPAÑA)............
TOTAL

70.893,19 €
18.595,86 €
35,49 €
89.824,54 €

2n.- Es donarà compta d’aquest Decret en la propera Junta de Govern Local”
S’aprova per unanimitat.
13.1. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018477
Núm. d’expedient. R0082016000033

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: 14/15, i per import principal de 1144,50 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 to77talitat 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.
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SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C PORTBOU, 18 al pagament dels
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 14/15.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO POPULAR ESPAÑOL 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 1144,50 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 14/15
14IB16648/15IB16649
14/15
8706920DG5780N001AB
C PORTBOU, 18
16: 81445,95
1144,50 euros
1201/443/26/18113
19/03/2015
comprador a qui es deriva BANCO POPULAR ESPAÑOL
NIF comprador
A28000727

S’aprova per unanimitat.
13.2. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018480
Núm. d’expedient: R0082016000034

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 668,89 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
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• 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 REI MARTÍ L'HUMÀ, 9 5 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 BANKIA 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 668,89 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
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB18681/14IB19231/15IB19185
13/14/15
8509801DG5780N119IG
C REI MARTÍ L'HUMÀ, 9 5 1
16: 32632,35
668,89 euros
1456/584/7/10521
16/10/2015
comprador a qui es deriva BANKIA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
13.3. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018483
Núm. d’expedient: R0082016000035

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 1783,08 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 **** 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 EL SALVADOR, 47 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 BANCO SANTANDER 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 1783,08 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB14277/14IB14710/15IB14722
13/14/15
7693953DG5679S001HA
C EL SALVADOR, 47
16: 86800,81
1783,08 euros
1574/654/197/19618
10/02/2015
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA
NIF comprador
A39000013

S’aprova per unanimitat.
13.4. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018487
Núm. d’expedient: R0082016000036

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
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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 1660,28 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 PTGE PUERTO RICO, 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 BANKIA 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 1660,28 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
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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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB12434/14IB12842/15IB12864
13/14/15
7693929DG5679S001LA
PTGE PUERTO RICO, 3
16: 81360,01
1660,28 euros
1462/588/8/16046
23/03/2015
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
13.5. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018495
Núm. d’expedient: R0082016000037

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 158,43 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
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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 SANT BERNAT, 11 2 1 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
2015.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA 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 158,43 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 2015
15IB20953
2015
8105703DG5780N007XE
RDA SANT BERNAT, 11 2 1
16: 22398,61
158,43 euros
977//147/13499
15/10/2015
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
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13.6. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018497
Núm. d’expedient: R0082016000038

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 801,68 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 AV SANTA COLOMA, 28 A 5 4 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 BANKIA 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
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la quantitat de 801,68 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB14268/14IB14700/15IB14712
13/14/15
7693929DG5679S030GI
AV SANTA COLOMA, 28 A 5 4
16: 39188,68
801,68 euros
1350/526/163/12658
23/03/2015
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
13.7. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018506
Núm. d’expedient: R0082016000039

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 79,64 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
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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 PUIG ROIG, 16-18 A -1 42 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 BANKIA 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 79,64 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
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
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****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB21769/14IB22396/15IB22251
13/14/15
6890433DG5669S041GS
C PUIG ROIG, 16-18 A -1 42
16: 3735,07
79,64 euros
1398/551/141/20311

data transmissió

05/02/2015

comprador a qui es deriva BANKIA SA

NIF comprador

A14010342

S’aprova per unanimitat.
13.8. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018507
Núm. d’expedient: R0082016000040

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 847,20 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,
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 PUIG ROIG, 16 C 1 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 BANKIA 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
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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 847,20 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
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB21768/14IB22397/15IB22252
13/14/15
6890433DG5669S068DP
C PUIG ROIG, 16 C 1 3
16: 41178,02
847,20 euros
1331/515/186/20332
05/02/2015
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
13.9. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018509
Núm. d’expedient: R0082016000041

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: 14/15, i per import principal de 669,44 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 **** 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 PUIG DELS MOROS, 6 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
14/15.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO POPULAR ESPAÑOL 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 669,44 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, 14/15
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núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

14IB16650/15IB16651
14/15
6689204DG5668N001OT
C PUIG DELS MOROS, 6
16: 47638,81
669,44 euros
1272/628/10/4414
22/01/2015
comprador a qui es deriva BANCO POPULAR ESPAÑOL
NIF comprador
A28000727

S’aprova per unanimitat.
13.10. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018512
Núm. d’expedient: R0082016000042

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 531,23 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.
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SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C LLUIS TORRAS NATO, 20 1 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 BANKIA 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 531,23 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB18507/14IB19060/15IB19007
13/14/15
6585118DG5668N005RO
C LLUIS TORRAS NATO, 20 1 1
16: 25878,60
531,23 euros
1822/799/24/32068
09/06/2015
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
13.11. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018519
Núm. d’expedient: R0082016000043

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 15994,88
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 **** 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 ST PERE MÀRTIR, 29 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 BANCO SANTANDER 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 15994,88 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,

30

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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB5540/14IB5848/15IB5647
13/14/15
7502422DG5770S001GQ
C ST PERE MÀRTIR, 29
16: 779831,11
15994,88 euros
1839/807/208/223
30/03/2015
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA
NIF comprador
A39000013

S’aprova per unanimitat.
13.12. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018524
Núm. d’expedient: R0082016000044

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 3019,46 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 **** 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 ROSER, 30 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 BANCO SANTANDER 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 3019,46 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB5541/14IB5849/15IB5646
13/14/15
7606206DG5770N001ZH
C ROSER, 30
16: 148256,33
3019,46 euros
1729/748/224/1029
30/03/2015
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA
NIF comprador
A39000013

S’aprova per unanimitat.
13.13. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018527
Núm. d’expedient: R0082016000045
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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: 2015, i per import principal de 629,13 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 C SANT ROC, 5 al pagament dels
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 2015.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER 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 629,13 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
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
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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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 2015
15IB16748/01/02/03
2015
7903308DG5770S001RQ
C SANT ROC, 5
16: 88946,44
629,13 euros
1526/627/223/1096
15/06/2015
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA
NIF comprador
A39000013

S’aprova per unanimitat.
13.14. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018528
Núm. d’expedient: R0082016000046

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 620,56 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
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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 VOLCA PEDRA AGUDA, 57
Esc2 3 1 al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als
exercicis de 2015.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER 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 620,56 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 2015
15IB16750/01/02/03
2015
8295503DG5689N016TL
C VOLCA PEDRA AGUDA, 57 Esc2 3 1
16: 87733,77
620,56 euros
1438/576/218/17878
15/06/2015
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA
NIF comprador
A39000013

S’aprova per unanimitat.
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13.15. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018529
Núm. d’expedient: R0082016000047

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 2160,84 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 HONDURES, 20 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 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA 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
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la quantitat de 2160,84 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB23617/14IB24383/15IB24319
13/14/15
7493501DG5679S082HX
C HONDURES, 20 3 1
16: 104953,10
2160,84 euros
1532/630/194/23610
23/07/2015
comprador a qui es deriva BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NIF comprador
A48265169

S’aprova per unanimitat.
13.16. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018533
Núm. d’expedient: R0082016000048

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: 14/15, i per import principal de 417,39 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
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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 PALA, 3 1 1 al pagament dels
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 14/15.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble UNION CREDITOS INMOBILIARIOS
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 417,39 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió
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****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 14/15
14IB10277/15IB10283
14/15
5205901DG5750N085LX
C PALA, 3 1 1
16: 29702,85
417,39 euros
1393/548/153/9275
09/03/2015

comprador a qui es deriva UNION CREDITOS INMOBILIARIOS SA

NIF comprador

A39025515

S’aprova per unanimitat.
13.17. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018535
Núm. d’expedient: R0082016000049

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: 14/15, i per import principal de 638,01 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 GIRONA, 55 B 1 al pagament
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 14/15.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO POPULAR ESPAÑOL 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 638,01 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 14/15
14IB10284/15IB10290
14/15
8408605DG5780N001ZB
AV GIRONA, 55 B 1
16: 45402,40
638,01 euros
1547/640/140/23938
22/01/2015
comprador a qui es deriva BANCO POPULAR ESPAÑOL
NIF comprador
A28000727

S’aprova per unanimitat.
13.18. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018544
Núm. d’expedient: R0082016000050

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 383,77 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 **** 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 ABAT RACIMIR, 11 1 2 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
2015.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble MADRID RESIDENCIAL I, FONDO T A
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 383,77 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:
núm. del rebut
exercici(s)

****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 2015
15IB8200
2015
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referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

8409601DG5780N025IG
C ABAT RACIMIR, 11 1 2
16: 54257,10
383,77 euros
1259/474/194/9980
19/06/2015
comprador a qui es deriva MADRID RESIDENCIAL I, FONDO T A
NIF comprador
V85594927

S’aprova per unanimitat.
13.19. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018546
Núm. d’expedient: R0082016000051

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. B17320656/01
nom: GABITEC FIGUERES 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 469,02 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 GABITEC FIGUERES SL expedient
núm. B17320656/01, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les
oficines de recaptació.
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SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV ONZE DE SETEMBRE, 13 4 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 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA 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 469,02 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

GABITEC FIGUERES SL
B17320656/01
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB9722/14IB10067/15IB10069
13/14/15
8103601DG5780S023MZ
AV ONZE DE SETEMBRE, 13 4 5
16: 22909,57
469,02 euros
1483/602/172/22571
21/10/2015
comprador a qui es deriva BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NIF comprador
A48265169

S’aprova per unanimitat.
13.20. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018547
Núm. d’expedient: R0082016000052

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. B17409277/01
nom: CENTRE CORALI 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 4458,64 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
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• 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 CENTRE CORALI SL expedient
núm. B17409277/01, 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 REIS CATÒLICS, 14 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 ANIDA OPERACIONES SINGULARES
SAU 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 4458,64 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,
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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
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

CENTRE CORALI SL
B17409277/01
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB5109/14IB5424/15IB5223
13/14/15
7402209DG5770S020AF
AV REIS CATÒLICS, 14 B 1
16: 216041,73
4458,64 euros
1580/659/43/27859
30/11/2015
comprador a qui es deriva ANIDA OPERACIONES SINGULARES SAU
NIF comprador
A28515088

S’aprova per unanimitat.
13.21. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018553
Núm. d’expedient: R0082016000053

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. B17565136/01
nom: PROMOLOT GARROTXA SL
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14, i per import principal de 504,73 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
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 PROMOLOT GARROTXA SL
expedient núm. B17565136/01, 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 ONZE DE SETEMBRE, 13 B 1
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
13/14.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA 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 504,73 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
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

PROMOLOT GARROTXA SL
B17565136/01
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14
13IB17875/14IB18407
13/14
8103601DG5780S001UT
AV ONZE DE SETEMBRE, 13 B 1
16: 37610,08
504,73 euros
1483/602/106/22549
19/12/2014
comprador a qui es deriva BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NIF comprador
A48265169

S’aprova per unanimitat.
13.22. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència
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: X2016018554

Núm. d’expedient: R0082016000054

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: 2013, i per import principal de 223,20 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,
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 COMPOSITOR PEDRELL, 12 1
3 3 al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als
exercicis de 2013.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA 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 223,20 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
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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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 2013
13IB7502
2013
9412410DG5791S055LL
C COMPOSITOR PEDRELL, 12 1 3 3
16: 35062,10
223,20 euros
1490/606/107/12891
29/11/2013
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
13.23. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018555
Núm. d’expedient: R0082016000055

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 469,43 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 PINTOR GOYA, 1 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 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA 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 469,43 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB15308/14IB15767/15IB15775
13/14/15
8096205DG5689N034ZI
C PINTOR GOYA, 1 4 1
16: 23008,50
469,43 euros
1637/691/712/6533
07/05/2015
comprador a qui es deriva BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NIF comprador
A48265169
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S’aprova per unanimitat.
13.24. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018556
Núm. d’expedient: R0082016018556

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 23,15 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 DR JOAQUIM MASMITJÀ, 21 -1
2 al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis
de 2015.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO MARE NOSTRUM 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
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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 23,15 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 2015
15IB13921
2015
7705502DG5770N002IJ
C DR JOAQUIM MASMITJÀ, 21 -1 2
16: 3273,15
23,15 euros
1124/401/134/16411
27/03/2015
comprador a qui es deriva BANCO MARE NOSTRUM SA
NIF comprador
A86104189

S’aprova per unanimitat.
13.25. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018559
Núm. d’expedient: R0082016000057

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 247,23 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
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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 DR JOAQUIM MASMITJÀ, 21 1
3 2 al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als
exercicis de 2015.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO MARE NOSTRUM 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 247,23 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
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****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 2015
15IB13922
2015
7705502DG5770N020BY

adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

C DR JOAQUIM MASMITJÀ, 21 1 3 2
16: 34953,13
247,23 euros
1124/401/195/16429
27/03/2015
comprador a qui es deriva BANCO MARE NOSTRUM SA
NIF comprador
A86104189

S’aprova per unanimitat.
13.26. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018561
Núm. d’expedient: R0082016000058

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 268,36 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 LLIBERADA FERRARONS, 13 1
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
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13/14/15.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA 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 268,36 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB20237/14IB20802/15IB20734
13/14/15
7904602DG5770S02FW
C LLIBERADA FERRARONS, 13 1
16: 12928,84
268,36 euros
1609/673/26/28487
19/10/2015
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
13.27. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018568
Núm. d’expedient: R0082016000059

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 665,41 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
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•

•

•

•

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 CTRA LES TRIES, 67 2 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 BANC POPULAR ESPAÑOL 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 665,41 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB20355/14IB20920/15IB20859
13/14/15
9012810DG5791S007AO
CTRA LES TRIES, 67 2 1
16: 32629,61
665,41 euros
1672/712/190/7728
08/06/2015
comprador a qui es deriva BANC POPULAR ESPAÑOL
NIF comprador
A28000727

S’aprova per unanimitat.
13.28. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2016018571
Núm. d’expedient: R0082016000060

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 644,56 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 CADIS 2 B 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 BANCO SANTANDER 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 644,56 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:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB12453/14IB12856/15IB12879
13/14/15
6491205DG5669S003IO
C CADIS 2 B 2
16: 31373,95
644,56 euros
1707/734/78/31611
25/09/2015
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER
NIF comprador
A39000013

S’aprova per unanimitat.
14.1. - MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MILLORA DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL (ANY 2016)
Núm. de referència : X2016019574

Vist que el Cementiri Municipal ha sofert diferents obres d’ampliació i construcció de
mòduls de nínxols i criptes dins el seu recinte. Des de l’any 2006, s’han anat realitzant
projectes i actuacions en varis punts.
Vista la memòria valorada d’obres de millora del cementiri municipal (any 2016),
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redactada pels serveis tècnics municipals en data agost de 2016.
Vist que l’objectiu de la memòria és que dins l’anualitat 2016, s’executin 4 accions
prioritàries: restitució del paviment de la via situada entre la via Sant Tomàs i la via
Santa Anna, restitució del paviment de dues pastilles de la plaça interior, restitució
parcial del paviment de la via Sant Ramon i via Amargura i neteja de l’embornal i xarxa
de sanejament de la via Amargura.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2016000031, 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:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada d’obres de millora del cementiri municipal
(any 2016), redactada pels serveis tècnics municipals en data agost de 2016.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA DEL MANTENIMENT DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA CIUTAT D'OLOT PERÍODE 2016-2017
Núm. de referència : X2016019605

Vista la memòria valorada pel manteniment de l’enllumenat públic de la ciutat d’Olot,
període 2016-2017, redactada per l’enginyer Ramon Prat Molas, enginyer de Camins,
Canals i Ports en data agost de 2016.
Vist que l’objectiu de la memòria és descriure les instal·lacions d’enllumenat existents i
les deficiències detectades. Definir el pla de manteniment correctiu idoni per la
reparació de les averies existents i un pla de manteniment preventiu per garantir
l’òptim funcionament de tota la instal·lació.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2016000032, 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:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada pel manteniment de l’enllumenat públic de
la ciutat d’Olot, període 2016-2017, redactada per l’enginyer Ramon Prat Molas,
enginyer de Camins, Canals i Ports en data agost de 2016.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
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TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL·LICITAR-NE UNA PER A DESPESES DE
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL PLA ÚNIC D'OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA
SUR12016000010

Núm. de referència : X2016019116

El Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant Decret 273/2016, de 12 de juliol, va aprovar les bases
reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i
conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i es
va obrir convocatòria per aquest període.
Vist que són subvencionables les despeses de reparació, manteniment i conservació
d’actuacions realitzades, que s’apliquin a l’article pressupostari 21 de l’annex 3 de
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
Vista la memòria valorada pel manteniment de l’enllumenat públic de la ciutat d’Olot,
període 2016-2017, redactada per l’enginyer Ramon Prat Molas, enginyer de Camins,
Canals i Ports en data agost de 2016.
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria amb el projecte
referenciat en l’apartat anterior.
Vist l’expedient administratiu SUR12016000010 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:
PRIMER.- SOL·LICITAR al Departament de Governació, Administracions públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, una subvenció per finançar les despeses
generades pel manteniment de l’enllumenat públic de la ciutat d’Olot, període 20162017.
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Departament de Governació,
Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb tota la
documentació necessària per a la seva sol·licitud.
•
•
•

Generalitat de Catalunya- Departament de Governació, administracions
públiques i habitatge.
Ajuntament d’Olot - Infraestructura i Obra Pública
Ajuntament d’Olot - Ingressos

S’aprova per unanimitat.
17.1. - CONCESSIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL PER DESENVOLUPAR UNA
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ACTIVITAT DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I
MATERIAL DE TRANSPORT AMB OPERACIONS DE PINTURA A L'AV. EUROPA
50.
Núm. de referència

: X2016006617

El dia 30 de març de 2016, NRE 2016003302, es presentà davant d’aquest ajuntament
la sol·licitud de llicència ambiental, amb la documentació corresponent, per exercir la
següent activitat:
04.05.03
N.Expedient
Titular
Taula
Epígraf
Adreça
Municipi

Activitats. Legalitzacions
2016-609
Vilarrasa – Jordà CB
12. Altres Activitats
12.19.a. Manteniment i reparació de vehicles de motor i material
de transport que fan operacions de pintura
Av. Europa 50
Olot

La tramitació d’aquesta llicència, segons consta en l’expedient, s’ha realitzat de
conformitat amb el que determinen la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats i la normativa que la desenvolupa per a aquelles
activitats englobades en l’Annex II.
D’acord amb l’informe favorable emès per la Ponència Comarcal d’Avaluació
Ambiental (PCAA) el dia 2 de juny de 2016 es desprèn que no existeix cap obstacle
que impedeixi desenvolupar l’activitat a dalt esmentada.
Considerant que durant el tràmit d’informació pública i informació als veïns immediats,
no s’ha formulat cap tipus d’al·legació.
En data 21 de juny de 2016 es dictà proposta de resolució, que fou notificada a
l’interessat, a la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA), i als òrgans que
havien emès l’informe preceptiu, a l’efecte que hi poguessin presentar al·legacions,
sense que n’hi hagin presentat.
Vist el Capítol III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats,
D’acord amb el decret d’alcaldia dictat el dia 26 de juny de 2015, del qual se’n va
donar compte en el Ple Extraordinari del dia 2 de juliol de 2015, de delegació
d’atribucions a la Junta de Govern Local, el regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer: Concedir a
04.05.03
N.Expedient
Titular
Taula
Epígraf
Adreça
Municipi
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Activitats. Legalitzacions
2016-609
Vilarrasa – Jordà CB
12. Altres Activitats
12.19.a. Manteniment i reparació de vehicles de motor i material
de transport que fan operacions de pintura
Av. Europa 50
Olot

la llicència ambiental municipal d’acord amb l’informe favorable de la PCAA, de 2 de
juny de 2016 el qual es transcriu en el punt segon.
Segon: Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment dels aspectes
detallats en l’article 49 de la Llei 20/2009, que li siguin d’aplicació, així com al
compliment de les mesures que figuren en la documentació presentada i a les
mesures addicionals que tot seguit s’esmenten:
Pel que fa a les funcions de verificació formal i competències de la PCAA en
matèria de medi ambient establertes a l’article 42 de la LPCAA, el dia 27 d’abril
de 2016 s’emet informe suficient i favorable amb condicions:
•

L’establiment caldrà que es doni d’alta al registre de productors de residus
industrials de Catalunya.

Pel que fa a l’informe preceptiu en matèria de prevenció d’incendis forestals
regulat a l’article 43 de la LPCAA, la Secció de Prevenció d’Incendis Forestals del
Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, el dia 20 de maig de
2016 fa constar que:
•

En relació amb l’activitat sobre la qual es demana pronunciament, dins les
competències del vector Prevenció d’Incendis Forestals, en resulta el següent:

Vist el seu emplaçament sobre mapes de cartografia temàtica, es comprova que està
localitzada i envoltada de sòl urbà industrial, i si bé que es troba a menys de 500 m de
superfície forestal, la baixa continuïtat forestal fa considerar que el nostre informe no
es trobi justificat.
Pel que fa a l’abocament d’aigües residuals, el dia 2 de maig de 2016 s’emet
informe suficient i favorable amb les següents condicions:
Es proposa que es concedeixi l’autorització per abocar les aigües residuals al sistema
de sanejament públic d’Olot, per un període de 6 anys a partir de la data de resolució i
amb les limitacions següents:
•
•

Cabal màxim autoritzat: 0,05 m3/dia
Càrrega màxima: valors de l’ordenança

Es recorda que, transcorregut el termini d’autorització, l’empresa es fa responsable de
tramitar-ne la seva renovació a l’ajuntament, així com també queda subjecta a les
obligacions que determina l’Ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa.
Tercer: L’activitat s’ha de sotmetre a un control ambiental inicial previ a la posada en
funcionament, per part d’una entitat col·laboradora de l’administració ambiental.
L’acta de control, que ha de ser presentada a l’ajuntament en el termini màxim d’un
mes a comptar del finiment del control, habilita per a l’exercici de l’activitat. En el cas
que l’activitat no se sotmeti a aquest control en el termini de quatre anys, la llicència
ambiental caduca.
Quart: Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les determinacions
legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà l’activitat autoritzada a controls
periòdics cada sis anys, el primer comptat a partir del control inicial favorable. Aquest
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control periòdic l’haurà de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració
ambiental.
Cinquè: La llicència ambiental de les activitats de l’annex II està subjecta a les
revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o
residus, sens perjudici dels supòsits de revisió anticipada.
Sisè: Aquesta llicència es concedeix sens perjudici i de tots els permisos,
autoritzacions o llicències –inclosa la llicència municipal d’obres- que siguin necessaris
per exercir l’activitat d’acord amb les normatives que, en el seu cas, li siguin
d’aplicació.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 25 DE JULIOL I 9 D'AGOST RELATIUS A
L'ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2016019029

En relació a l’expedient AG012016000031, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adoptar el següent acord:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els
dies 25 de juliol i 9 d’agost relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
continuació:
Tràmit

Nom / comercial Concepte

Adreça

Decret

Obertura

Agrobosch Olot

Ctra. de la Canya 176

26/07/2016

Obertura

Innova Didàctic SL

Obertura

Lluís Riera i Callís

Venda
productes per a
la llar
Cursos
Impressió 3D i
robòtica
educativa
Pastisseria

C/Macedònia 1

26/07/2016
Declaració
responsable

Pl. Major 4

05/08/2016
Declaració
responsable

Obertura

Àlex Sala Lladó

Carnisseria

C/Volcà Croscat núm. 5,
B, 2

09/08/2016
Declaració
responsable

Canvi de nom

Cal Fuster

Bar Restaurant

Ctra. Santa Pau 297

25/07/2016

Canvi de nom

La Perruqueria

Perruqueria

Rda. Montolivet 9

26/07/2016

Canvi de raó
social
Canvi de raó
social
Canvi de raó
social

Farmàcia Bonmatí

Farmàcia

Av. Reis Catòlics 15 B 2

25/07/2016

Olot Led

Aparells
d’ús
domèstic
Elaboració de
menjars

C/Major 17

26/07/2016

Av. Colòmbia 5 B 1

25/07/2016
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L’Ast el Parc

Baixa

Centre de ioga

C/Sant Rafel 17

25/07/2016

Karma

Teràpies
naturals
Venda de roba

Baixa

C/Sant Tomàs 2 2

25/07/2016

Adjudicació

D.S.

Hort municipal

Les Planotes núm. 28

26/07/2016

No adjudicació

C.M.A.L.

Hort municipal

29/07/2016

(per viure en un
domicili en el qual ja
hi ha un titular d’hort
municipal)

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 i cinc 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
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