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ACTA NÚM. 36 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
22 DE SETEMBRE DE 2016 

 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 de setembre de 2016 es reuneix en aquesta 
Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la presidència del Sr., 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, per tal de celebrar  la sessió ordinària , 
setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep 
Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach. 
 
També hi 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 assisteix, com a regidor de l’oposició, el Sr. Lluís Rubió Amargant. 
 
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 15 de setembre:  
 
- el mateix dia 15 de setembre, va assistir a la inauguració de l’exposició titulada “L’art 
a l’aula” que va tenir lloc al pati de l’Hospici.  
 
- el dia 16 de setembre, va anar a donar la benvinguda a la jornada que es va celebrar 
a la sala Torín en el marc dels actes de les Viles Florides. I a la tarda, va assistir a 
l’acte de reconeixement a les Viles Florides que es va celebrar al Parc nou i que va 
comptar amb la presència de l’Hble. Consellera d’Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya.  Seguidament, va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició de fotos de 
carros antics que va tenir lloc a la capella de Sant Ferriol. 
 
- el dia 17 de setembre, va assistir a la conferència que va pronunciar el 129è 
President de la Generalitat, Artur Mas, a la sala Torín, organitzada per l’entitat 
Estelada 2014.  
 
- el dia 19 de setembre, es va reunir amb el Tribunal Qualificador de la plaça de gerent 
de l’Hospital, del qual també forma part, al mateix Hospital i al vespre va donar la 
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benvinguda als assistents a la reunió de la Taula d’Entitats que va tenir lloc a la sala 
Gussinyé.  
 
- el dia 20 de setembre, va assistir als diferents Patronats de l’Hospital, que varen tenir 
lloc al mateix Hospital. 
 
- el dia 21 de setembre, va assistir, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, a l’acte 
de presentació del finançament i modificació del projecte del CNO, i a la tarda, va ser 
present a la Junta General del Sigma. 

 
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.- SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES 
ESCOLES BRESSOL 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.  
 
5.1. - PROPOSANT APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROJECTE 
TREBALL ALS BARRIS 2016, DINS EL MARC DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS 

TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I 
SOCIAL. 

 
Núm. de referència : X2016020905     
 
Vista la Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per 
a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als 
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als 
Barris. 
 
I en relació a l’expedient SPR12016000007 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 Treball als Barris 2016 i 
sol·licitar una subvenció per import de  339.618,20 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 
 
6.1. - PROPOSANT APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROJECTE 

JOVES PER L'OCUPACIÓ 2016, DINS EL MARC DEL PROGRAMA 
D'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ JUVENIL A CATALUNYA, 

JOVES PER L'OCUPACIÓ. 
 
Núm. de referència : X2016020933     
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Vista la Resolució TSF/1912/2016, 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 al Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, 
Joves per l'ocupació. 
 
I en relació a l’expedient SPR12016000008 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.- Aprovar el projecte per al Programa Joves per l’Ocupació per l’any 2016. 
 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 84.475 € (VUITANTA-QUATRE MIL QUATRE-
CENTS SETANTA-CINC EUROS) a la Generalitat de Catalunya – Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 
Tercer.- 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 
 
7.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 

POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'AGOST DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016020567     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 5 de setembre 
de 2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000077 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes d’agost de 2016: 
 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Agost 2016 3 Nocturnitat 34,17 

**** Agost 2016 7 Nocturnitat 79,73 

**** Agost 2016 7 Nocturnitat 79,73 

**** Agost 2016 8 Nocturnitat 91,12 

**** Agost 2016 6 Nocturnitat 68,34 

**** Agost 2016 6 Nocturnitat 47,34 

**** Agost 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Agost 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Agost 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Agost 2016 7 Nocturnitat 55,23 
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**** Agost 2016 5 Nocturnitat 39,45 

**** Agost 2016 3 Nocturnitat 23,67 

**** Agost 2016 3 Nocturnitat 23,67 

**** Agost 2016 3 Nocturnitat 23,67 

**** Agost 2016 3 Nocturnitat 23,67 

**** Agost 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Agost 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Agost 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Agost 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Agost 2016 7 Nocturnitat 55,23 

TOTAL  117  1031,63 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina de setembre de 2016 amb càrrec 
a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16180  132  121031 1031.63 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

7.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'AGOST DE 2016 

 
Núm. de referència : X2016020581     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 2 de setembre 
de 2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000078 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 

Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes d’agost de 
2016: 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****   
14/08/2016 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 

   

****   
14/08/2016 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 

   

****   
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15/08/2016 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
13/08/2016 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
14/08/2016 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
06/08/2016 REFORÇ TORN. PER LA BAIXA DEL 453 8,25 135,88 
04/07/2016 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
14/08/2016 REFORÇ TORN.  8,25 149,49 
   
****   
13/08/2016 REFORÇ TORN.  8,25 149,49 
   
****   
13/08/2016 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
20/08/2016 REFORÇ TORN.  8,25 149,49 
21/08/2016 REFORÇ TORN.  8,25 149,49 
   
****   
12/08/2016 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
13/08/2016 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
27/08/2016 REFORÇ TORN.  8,25 149,49 
   
****   
07/08/2016 REFORÇ TORN. PER LA BAIXA DEL 453 8,25 135,88 

TOTAL 132 2.242,13€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16180  132  130012 2242.13 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat 
 

7.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 

D'AGOST DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016020646     
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000080 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 6 de setembre de 2016, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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Únic.- Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es 
relaciona a continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes d’agost de 
2016: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 22,00 317,02 € 

Actuació de màgia. De 07:00h a 10:00h. 
Proves i guàrdia actuació a l´Hospici. 

09/08/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Camp de futbol UEO. De 16:00h a 19:00h. 
Repassar els cables i connectors  

12/08/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Treure tensors i posar pendons a la Pl 
Major.- 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntatge pancartes "Viena" al vial St 
Jordi.- 

25/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Connexions elèctriques Pl Major i 
Claustres  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntatge línies elèctriques per festes 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 26,00 387,02 € 

Festa barri St Roc. De 16:00h a 18h i de 
22:00 a 02:00h. Connexió, desconnexió i  

14/08/2016 S. Festiu  2,00 32,94 € 

Festa barri St Roc. De 17:00h a 21:00h. 
Connexió, desconnexió i guàrdia 
Havaneres. 

15/08/2016 S. Festiu  4,00 65,88 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Treure tensors i posar pendons a la Pl 
Major.- 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntatge pancartes "Viena" al vial St 
Jordi.- 

25/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntatges  Pl Major.- 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntatges al c/ Mulleras i Pl 
Campdenmàs.- 

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Col.locació de gallarda al c/ St Esteve.- 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 20,00 288,20 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Treure tensors i posar pendons a la Pl 
Major.- 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Tensors i pendons Pl Major.- 

25/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntatges  Pl Major.- 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntatges al c/ Mulleras i Pl 
Campdenmàs.- 

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Col.locació de gallarda al c/ St Esteve.- 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 20,00 288,20 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Treure tensors i posar pendons a la Pl 
Major.- 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Tensors i pendons Pl Major.- 

25/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntatges  Pl Major.- 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 
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Muntatges al c/ Mulleras i Pl 
Campdenmàs.- 
Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Col.locació de gallarda al c/ St Esteve.- 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 8,00 115,28 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Connexions elèctriques Pl Major i 
Claustres  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntatge línies elèctriques per festes  

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . FUSTERS Supervisor 23,00 339,94 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Treure faràndula, vitrines, tarima i anques  

23/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar passarel·la per travessia Tossols-
Basil; 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 19:00h. 
Tapar font Pl Campd. I estàtua firalet; 
portar  

25/08/2016 S. Diürn  3,00 44,34 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Portar tanques, desmuntar i muntar tarima 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Ajuntament  

31/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 19,00 273,79 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Treure faràndula, vitrines, tarima i tanques  

23/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar passarel.la travessia Tossols-Basil; 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 19:00h. 
Tapar font Pl Campd. I estàtua firalet; 

25/08/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Portar tanques, desmuntar i muntar tarima 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 8,00 115,28 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Portar tanques, desmuntar i muntar tarima 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . JARDINERS Supervisor 23,00 339,94 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Treure faràndula, vitrines, tarima i tanques  

23/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar passarel.la per travessia Tossols-
Basil; 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 19:00h. 
Tapar font Pl Campd. I estàtua firalet; 
portar  

25/08/2016 S. Diürn  3,00 44,34 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Portar tanques, desmuntar i muntar tarima 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Ajuntament 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

****  . MAGATZEM Encarregat 23,00 372,60 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Treure faràndula, vitrines, tarima i tanques  

23/08/2016 S. Diürn  4,00 64,80 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar passarel.la per travessia Tossols-

24/08/2016 S. Diürn  4,00 64,80 € 
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Basil; 
Festes del Tura. De 16:00h a 19:00h. 
Tapar font Pl Campd. I estàtua firalet; 
portar  

25/08/2016 S. Diürn  3,00 48,60 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Portar tanques, desmuntar i muntar tarima  

29/08/2016 S. Diürn  4,00 64,80 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 64,80 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Ajuntament 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 64,80 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 37,00 1.340,82 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Treure faràndula, vitrines, tarima i tanques  

23/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar passarel.la per travessia Tossols-
Basil; 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 19:00h. 
Tapar font Pl Campd. I estàtua firalet; 
portar  

25/08/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Portar tanques, desmuntar i muntar tarima 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Ajuntament 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 21:00h. 
Muntatges i trasllats de material divers. 

01/09/2016 S. Diürn  5,00 72,05 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 21:00h. 
Muntatges i trasllats de material divers. 

05/09/2016 S. Diürn  5,00 72,05 € 

Jornada completa festes del Tura. 08/09/2016 Jornada   1,00 282,80 € 
Jornada completa festes del Tura. 09/09/2016 Jornada   1,00 282,80 € 
Jornada completa festes del Tura. 10/09/2016 Jornada   1,00 282,80 € 
Festes del Tura. De 09:00h a 10:00h. 
Trasllats de material per festes.- 

11/09/2016 S. Festiu  1,00 16,89 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 23,00 331,43 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Treure faràndula, vitrines, tarima i tanques  

23/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar passarel.la per travessia Tossols-
Basil; 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 19:00h. 
Tapar font Pl Campd. I estàtua firalet; 

25/08/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Portar tanques, desmuntar i muntar tarima  

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Ajuntament 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . OPERATIVA Supervisor 26,00 390,61 € 

Festa barri Montolivet. De 08:00h a 
11:00h. Portar taules i cadires. 

03/07/2016 S. Festiu  3,00 50,67 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Treure faràndula, vitrines, tarima i tanques  

23/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar passarel.la per travessia Tossols-
Basil; 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 19:00h. 
Tapar font Pl Campd. I estàtua firalet; 
portar  

25/08/2016 S. Diürn  3,00 44,34 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Portar tanques, desmuntar i muntar tarima  

29/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Ajuntament 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 
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****  . PALETES Oficial 1º 12,00 172,92 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Portar tanques, desmuntar i muntar tarima  

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Ajuntament 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . PALETES Oficial 1º 23,00 331,43 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Treure faràndula, vitrines, tarima i tanques  

23/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar passarel.la per travessia Tossols-
Basil; 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 19:00h. 
Tapar font Pl Campd. I estàtua firalet; 
portar  

25/08/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Portar tanques, desmuntar i muntar 
tarimes 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar tarima Ajuntament  

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . PALETES Supervisor 2,00 29,56 € 

Urgència local Garbuix. De 15:00h a 
17:00h. Desaigua ( fuita aigua).- 

31/08/2016 S. Diürn  2,00 29,56 € 

****  . PINTORS Oficial 1º 15,00 216,15 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Treure faràndula, vitrines, tarima i tanques  

23/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntar passarel.la per travessia Tossols-
Basil; 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 19:00h. 
Tapar font Pl Campd. I estàtua firalet; 
portar  

25/08/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Portar tanques, desmuntar i muntar tarima 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

TOTAL    316,00 5.650,19 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16142  1511 130011 5650.19 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat 
 

7.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 
LES OFICINES PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'AGOST DE 2016 

 
Núm. de referència : X2016020693     
 
En relació a l’expedient RH132016000081 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau del director de la Brigada Municipal, la regidora delegada  d'Organització, 
Innovació i Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 



 10 

que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes 
d’agost de 2016: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis Import €) 

**** Brigada Agost Serveis i facturació 288,20 
**** Brigada Agost Arxivar i serveis 147,70 

TOTAL        435,90 € 
 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16130  920  130013 435.90 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat 
 
7.5. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL REALITZADES EL MES D'AGOST DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016020595     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 6 de setembre de 
2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000079 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes d’agost de 
2016 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ESCOLES Oficial 1º 23,00 331,43 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Treure 
faràndula, vitrines, tarima i tanques  

23/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
passarel·la per travessia Tossols-Basil; 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 19:00h. Tapar 
font Pl Campd. I estàtua firalet; portar  

25/08/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Portar 
tanques, desmuntar i muntar tarima  

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
tarima Ajuntament 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . FUSTERS Oficial 1º 19,00 273,79 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Treure 
faràndula, vitrines, tarima i tanques  

23/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
passarel·la per travessia Tossols-Basil; 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 19:00h. Tapar 
font Pl Campd. I estàtua firalet; portar  

25/08/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Portar 
tanques, desmuntar i muntar tarimes 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
tarima Ajuntament, els dos tarimes 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 
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****  . JARDINERS Oficial 1º 31,00 446,71 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Treure 
faràndula, vitrines, tarima i tanques  

23/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
passarel·la per travessia Tossols-Basil; 

24/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 19:00h. Tapar 
font Pl Campd. I estàtua firalet; portar  

25/08/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Portar 
tanques, desmuntar i muntar tarimes 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Muntatges al c/ Mulleras i Pl Campdenmàs.- 

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. 
Col.locació de gallarda al c/ St Esteve.- 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
tarima Ajuntament, els dos tarimes 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 19,00 273,79 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Treure 
faràndula, vitrines, tarima i tanques  

23/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 19:00h. Tapar 
font Pl Campd. I estàtua firalet; portar  

25/08/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Portar 
tanques, desmuntar i muntar tarimes 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
tarima  Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
tarima Ajuntament, els dos tarimes 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 12,00 172,92 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Portar 
tanques, desmuntar i muntar tarimes 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
tarima Ajuntament, els dos tarimes 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . PINTORS Oficial 1º 12,00 172,92 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Portar 
tanques, desmuntar i muntar tarimes 

29/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
tarima Pl Campdenmàs, recollir  

30/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Festes del Tura. De 16:00h a 20:00h. Muntar 
tarima  Ajuntament, els dos tarimes 

31/08/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

TOTAL    116,00 1.671,56 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16140  1510 121032 1671.56 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat 
 

8.1. - AUTORITZAR UNA BESTRETA A UNA TREBALLADORA ADSCRITA A LA 
BRIGADA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència: X2016020761     
 
Vista la sol·licitud de la senyora ****, auxiliar administrativa adscrita a la Brigada 
Municipal, presentada en data 14 de setembre de 2016 amb número de registre 
d’entrada E2016010495, demanant una bestreta de 1.600€ a retornar en 24 mesos 
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atès que ha d’atendre pagaments improrrogables de la unitat familiar. 
 
Vist l’informe de Recursos humans de data 16 de setembre de 2016. 
 
D’acord amb l’article 21 del Conveni de condicions de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament d’Olot pel qual s’estableix que el personal que ho necessiti pot demanar 
una bestreta de les seves retribucions fins a un màxim de dues mensualitats íntegres a 
retornar amb descomptes a la nòmina, en un màxim de 24 mensualitats 
improrrogables. L’avançament s’atorgarà si respon, entre altres especificades en el 
conveni, a les necessitats de: 

� Qüestions mèdiques no cobertes per la Seguretat Social. 
� Trasllat, compra, rehabilitació o desnonament de l’habitatge. 
� Pagaments improrrogables de la unitat familiar o situacions de necessitat 

anàlogues. 
 
Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar prèviament i es tindrà en compte: 

� Si es demana per primera vegada. 
� La situació econòmica de la unitat familiar. 
� Si entre la cancel·lació d’una bestreta i la sol·licitud d’una altra han passat 3 

mesos. 
 
Atès que la bestreta sol·licitada respon a la necessitat de pagaments improrrogables 
de la unitat familiar o situacions de necessitat anàlogues i que la treballadora no té cap 
bestreta activa. 
 
D’acord amb l’article 47.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei del impost sobre la renda de les persones físiques i la 
Disposició addicional trenta-quatre de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, per la qual s’estableix el tipus 
d’interès legal del diner queda establert en el 3,00 per cent fins el 31 de desembre de 
l’any 2016. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR una bestreta de 1.600,00€ (mil sis-cents euros) a la senyora 
**** (DNI ****) a retornar mensualment en un període de 24 mesos. 
 
Segon.- ABONAR la quantitat de 1.600,00€ (mil sis-cents euros) a la senyora ****, a 
retornar en 24 mesos essent el primer mes el que es faci efectiva la bestreta. 
Aquesta quantitat es pagarà amb càrrec a la partida NP 310 050 “avançaments i 
préstecs concedits”. 
 
Tercer.- Aplicar el tipus d’interès legal del diner que estableix la normativa vigent. 
 
Quart.- En qualsevol cas, si la treballadora causa baixa a l’empresa per qualsevol 
motiu, vindrà obligada ella o, si escau, les persones a qui legalment els correspongui, 
a retornar la totalitat de la bestreta pendent en el mateix mes que es produeixi la baixa 
a l’empresa.  
 
S’aprova per unanimitat 
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CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

9.1.- APROVACIÓ DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I DE LES 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ 

ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA 
UBICACIÓ D’UNS INSTAL·LACIÓ NO PERMANENT D’UNA PISTA DE GEL 

A LA PLAÇA MAJOR D’OLOT DURANT ELS DIES DE NADAL I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula. 
 
9.2. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE  NETEJA DELS EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS, AMB LA NETEJA DELS CAMPS POLIESPORTIUS 

PLA DE BAIX 
 
Núm. de referència : X2013003474     
 
La posada en marxa dels “camps poliesportius Pla de Baix” es fa necessari el servei 
de neteja de l’equipament esportiu. 
Atès l’informe del Coordinador de les Instal·lacions Esportives Municipals de dates 16 i 
21  de setembre i atenent que el preu hora de referència del contracte és de 13,36 € + 
IVA.  
 
I vist  l’expedient CCS12013000006 de , 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: 
 
Primer.- Modificar el contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments 
municipals que aquest Ajuntament té adjudicat a l’empresa “INGESAN, SA-IGFA, 
SA”-UTE NETEJA OLOT” pel que fa al Bloc D,  amb l’ampliació del servei de neteja 
de l’equipament esportiu dels “camps poliesportius Pla de Baix”, segons: 
 
-Es realitzaran 36,50 hores de neteja setmanal segons pla de neteja del departament 
d’Esports. 
 
Segon.- La modificació de contracte tindrà efectes a partir del dia 19 de setembre de 
2016. 
 
Tercer.- L’import de la despesa pel que fa a 2016 (19/09/2016 a 31/12/2016) és  de 
SIS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS (6.452,88 €) + IVA: MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB 
ONZE CÈNTIMS (1.355,11 €), es pagarà amb càrrec a la partida : 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16330  3421 212001 7807.99 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS 000 000 000 000 000 000 

 
Quart.- “Ingesan,SA –Igfa, SA” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.  
 
S’aprova per unanimitat 
 

9.3. - RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE EQUIP 
INFORMÀTIC AJUNTAMENT 
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Núm. de referència : X2016020899     
 
Vist l’informe del Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de data 16 de 
setembre de 2016 que fa referència  a la necessitat de renovar i ampliar el sistema 
d’emmagatzematge de l’equipament informàtic de l’Ajuntament .  
Atès que es van demanar pressupostos a les empreses: “Estanys Blaus, SL” ; 
“Inforolot,SL” i “Findertel” i que l’informe és favorable al presentat per “Estanys 
Blaus,SL” i vist  l’expedient administratiu núm. CC012016000338 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  ESTANYS BLAUS SL (B1749673-8) els serveis 
de renovació i ampliació de l'emmagatzematge de l'equip informàtic de l'Ajuntament 
d'Olot; d’acord amb el seu pressupost núm. OV/45183 annex a l’expedient; consistents 
en l’adquisició de dos unitats d’emmagatzematge híbrida d’alt rendiment ”HP Lefthand” 
i les corresponents connexions. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DISSET MIL  NOU-CENTS 
SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS ( 17.974,53 €) + 
IVA: TRES MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS (3.774,65€) .  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16120  920  63601 21749.18 EQUIPAMENT INFORMATIC 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- ESTANYS BLAUS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
9.4. - SERVEIS D'INFORMACIÓ PER A LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ PER A 
LA MILLORA DE LA RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS A OLOT 

 
Núm. de referència : X2016020840     
 
Atès que segons  l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de data 15 de 
setembre de 2016, cal millorar la qualitat de la recollida selectiva d’envasos lleugers i 
es considera la informació al ciutadà una eina útil per a conseguir-ho. 
Atès que per a la realització dels treballs d’informació s’han demanat pressupostos a 
les empreses: “Tosca Serveis ambientals, d’educació i Turisme”; “Repte Territorial, 
SL”; i “Associació Centre d’Educació Ambiental Alt Ter”; i que l’informe del SIGMA és 
favorable al presentat per “Tosca, serveis ambientals, d’educació i Turisme”. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000337 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 TOSCA, SERVEIS AMBIENTALS EDUCACIO I 
TURISME SL (B1744737-6)  els serveis d'informació per a la campanya de 
comunicació per a la millora de la recollida selectiva d'envasos lleugers a Olot; d’acord 
amb el seu pressupost  núm. 17/2016 annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-
TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (6.883,53 €) + IVA: MIL 
QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE 
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CÈNTIMS (1.445,54 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16700  163  227004 8329.07 CAMPANYA SENSIBILITZACIO RECICLATGE000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- TOSCA, SERVEIS AMBIENTALS EDUCACIO I TURISME SL adjuntarà una 
còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

 CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 
9.5. - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE GASOIL PER A LES ESCOLES DE 

LA CIUTAT 
 
Núm. de referència : X2016020998     
 
Atès l’informe de l’enginyer tècnic Sr. Joan Maria Riera sobre la necessitat de 
subministrat gasoil a les escoles i vista la previsió que poden ser necessaris fins a un 
màxim de 24.000 litres per subministrar a totes les escoles, 6 CEIPs (7 dipòsits ja que 
el CEIP Malagrida té dos dipòsits). 
 
Atès que s’ha demanat a 4 empreses diferents si volien presentar oferta per fer el 
subministrament i d’aquestes 3 ho han fet i 1 ha renunciat a presentar oferta i atenent 
com a criteri d’adjudicació l’oferta més econòmica. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000339 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 PREMIRA ENERGIA SL (B6600156-1) el subministrament de 
gasoil per a les escoles de la ciutat fins a un màxim de 24.000 litres. Aquest 
subministrament s’haurà de fer a 6 CEIPs i tenint en compte que el CEIP Malagrida té 
dos dipòsits. El subministrament haurà de fer-se abans del 23 de setembre a les 16:00 
h. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DEU MIL TRES-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS (10.368 €) + IVA: DOS MIL CENT SETANTA-SET EUROS 
AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (2.177,28 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 16/1173 Despeses 16500  323  212001 12545.28 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- PREMIRA ENERGIA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

10.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2016020921     
 
En relació a l’expedient CPG22016000108 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: 
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Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
TERCER IMPORT 
  
Gas Natural Servicios SDG sa Wattia Innova 2.000,00 
IMMOBILIARIA CAMIANSI SL 300,00 

 

S’aprova per unanimitat 
 

11.1. - APROVAR RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016020935     
 
En relació a l’expedient CPG22016000109 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 16/25 per un import total 
de 313.173,83 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 313173.83 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 
12.1. - APROVAR SUBVENCIÓ PER L'ENTITAT CLUB FUTBOL SANT ROC (CAMP 

DE GESPA ARTIFICIAL) 
 
Núm. de referència : X2016020969     
 
En relació a l’expedient CPG12016000204 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: 
 
Vista la sol·licitud presentada pel CLUB FUTBOL SANT ROC el 27/07/2016 amb 
registre d’entrada E2016008999 i vist l’informe dels serveis tècnics municipals de 
21/09/2016: 
 
1r.) Es proposa concedir un ajut econòmic al CLUB DE FUTBOL SANT ROC amb  
NIF: G17248329 per un import de 59.332,30 euros, amb càrrec a la partida 
16.100.341.78004 “CONVENI CLUB FUTBOL SANT ROC“. 
 
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 la part de conveni que li correspongui, es a dir 11.787,36 euros. 
L’ import restant i a petició expressa del beneficiari es cedeix a les següents empreses: 
 
-Excavacions Coll SL     3.967,26 euros. 
-Excavacions Esteve Vilalta   17.546,06 euros. 
-CYCOSA                  4.976,75 euros. 
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-TONY SC     21.054,87 euros. 
 
S’admetrà, de forma extraordinària, que les justificacions presentades puguin tenir 
data anterior a l’exercici 2016. 
 
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. 
A través d’aquest conveni, l’entitat CLUB DE FUTBOL SANT ROC, renuncia a 
qualsevol altra petició econòmica que tingui a veure amb la construcció del camp de 
gespa artificial, a data d’avui i en el futur, i es dóna totalment per satisfet pels pactes i 
compromisos contrets amb l’ AJUNTAMENT D’OLOT. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1604034001 Despeses 16100  341  78004 59332.30 CONVENI CLUB FUTBOL SANT ROC 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

13.1. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019329 
Núm. d’expedient: R0082016000061     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17710401/03 
nom: EDIFICACIONS GARMISTER 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 20,75 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
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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 EDIFICACIONS GARMISTER SL 
expedient núm. B17710401/03, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de 
les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça PL  PIUS XII, 4  -1  T14 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble SAREB 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   20,75 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   EDIFICACIONS GARMISTER SL 
Expedient   B17710401/03 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14 
núm. del rebut   13IB7830/14IB8158 
exercici(s)    13/14 
referència cadastral  6890411DG5669S004UP 
adreça finca   PL  PIUS XII, 4  -1  T14 
valor cadastral   16: 1540,41 
import per principal  20,75 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1709/735/181/31677 
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data transmissió 01/09/2014 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.2. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019354 
Núm. d’expedient: R0082016000062     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17710401/04 
nom: EDIFICACIONS GARMISTER 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 16,60 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 EDIFICACIONS GARMISTER SL 
expedient núm. B17710401/04, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de 
les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça PL  PIUS XII, 4  -1  T15 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14.  
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TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble SAREB 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   16,60 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   EDIFICACIONS GARMISTER SL 
Expedient   B17710401/04 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14 
núm. del rebut   13IB7834/14IB8162 
exercici(s)    13/14 
referència cadastral  6890411DG5669S005IA 
adreça finca   PL  PIUS XII, 4  -1  T15 
valor cadastral   16: 1232,32 
import per principal  16,60 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1709/735/184/31678 
data transmissió 01/09/2014 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.3. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019356 
Núm. d’expedient: R0082016000063 
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/12 
nom: GARROTXA LLARS 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 88,49 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/12, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  13 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble SAREB 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   88,49 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. 
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DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/12 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10112/14IB10503/15IB10503 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S005KU 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  13 
valor cadastral   16: 4315,71 
import per principal  88,49 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1712/738/220/31867 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.4. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019359 
Núm. d’expedient: R0082016000064     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/13 
nom: GARROTXA LLARS 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 96,53 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/13, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  14 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 SAREB 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   96,53 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/13 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10118/14IB10486/15IB10493 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S006LI 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  14 
valor cadastral   16:4708,06 
import per principal  96,53 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1712/738/220/31868 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.5. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019384 
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Núm. d’expedient: R0082016000065     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/14 
nom: GARROTXA LLARS 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 88,49 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/14, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  15 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 SAREB 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   88,49 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/14 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10126/14IB10468/15IB10491 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S007BO 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  15 
valor cadastral   16: 4315,71 
import per principal  88,49 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/1/31869 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.6. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019386 
Núm. d’expedient: R0082016000066     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/15 
nom: GARROTXA LLARS 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 80,43 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 
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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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/15, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  16 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 SAREB 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   80,43 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/15 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10127/14IB10469/15IB10508 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S008ZP 
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adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  16 
valor cadastral   16: 3923,38 
import per principal  80,43 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/738/4/31870 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.7. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019388 
Núm, d’expedient: R0082016000067     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/16 
nom: GARROTXA LLARS 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 104,58 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/16, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  17 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 SAREB 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   104,58 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/16 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10113/14IB10470/15IB10492 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S009XA 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  17 
valor cadastral   16: 5100,40 
import per principal  104,58 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/7/31871 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.8. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019389 
Núm. d’expedient: R0082016000068     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/17 
nom: GARROTXA LLARS 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 88,49 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/17, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  18 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 SAREB 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   88,49 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/17 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10114/14IB10471/15IB10468 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S010BO 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  18 
valor cadastral   16: 4315,71 
import per principal  88,49 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/10/31872 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.9. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019391 
Núm. d’expedient: R0082016000069     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/18 
nom: GARROTXA LLARS 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 80,43 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 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
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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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/18, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  19 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 SAREB 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   80,43 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/18 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10115/14IB10472/15IB10485 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S011ZP 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  19 
valor cadastral   16: 3923,38 
import per principal  80,43 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/13/31873 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
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13.10. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 

 
Núm. de referència : X2016019393 
Núm. d’expedient: R0082016000070     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/19 
nom: GARROTXA LLARS 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 96,53 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/19, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  20 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 SAREB 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 



 
 
 

 33 

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   96,53 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/19 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10116/14IB10473/15IB10504 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S012XA 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  20 
valor cadastral   16: 4708,06 
import per principal  96,53 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/16/31874 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.11. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019394 
Núm. d’expedient: R0082016000071     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/20 
nom: GARROTXA LLARS 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 96,53 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. 
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• 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/20, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  27 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 SAREB 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   96,53 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/20 
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concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10119/14IB10491/15IB10467 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S019YK 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  27 
valor cadastral   16: 4708,06 
import per principal  96,53 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/37/31881 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.12. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019396 
Núm. d’expedient: R0082016000072     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/21 
nom: GARROTXA LLARS 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 88,49 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/21, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  28 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 SAREB 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   88,49 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/21 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10120/14IB10492/15IB10509 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S020RH 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  28 
valor cadastral   16: 4315,71 
import per principal  88,49 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/40/31882 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.13. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019398 
Núm. d’expedient: R0082016000073     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/22 
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nom: GARROTXA LLARS 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 88,49 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/22, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  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 SAREB 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   88,49 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 
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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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/22 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10121/14IB10493/15IB10510 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S021TJ 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  29 
valor cadastral   16: 4315,71 
import per principal  88,49 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/43/31883 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.14. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019406 
Núm. d’expedient: R0082016000074     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/23 
nom: GARROTXA LLARS 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 80,43 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/23, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  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 SAREB 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   80,43 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/23 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10122/14IB10494/15IB10500 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S022YK 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  30 
valor cadastral   16: 3923,38 
import per principal  80,43 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/46/31884 
data transmissió 31/07/2015 
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comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.15. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019408 
Núm. d’expedient: R0082016000075     
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/24 
nom: GARROTXA LLARS 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 136,75 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/24, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  31 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble SAREB per tal que efectuï l'ingrés del 
nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no 
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fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general 
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels 
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es 
puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   136,75 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/24 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10123/14IB10495/15IB10511 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S023IL 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  31 
valor cadastral   16: 6669,76 
import per principal  136,75 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/49/31885 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.16. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019414 
Núm. d’expedient: R0082016000076     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/25 
nom: GARROTXA LLARS 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 136,75 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
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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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/25, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  -1  32 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 SAREB 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   136,75 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
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nom del deutor   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/25 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10124/14IB10496/15IB10494 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S024IB 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  -1  32 
valor cadastral   16: 6669,76 
import per principal  136,75 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/52/31886 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.17. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019416 
Núm. d’expedient: R0082016000077     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/26 
nom: GARROTXA LLARS 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 951,52 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/26, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  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 SAREB 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   951,52 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/26 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10130/14IB10488/15IB10512 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S034GR 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  1  1 
valor cadastral   16: 46410,87 
import per principal  951,52 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/82/31896 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.18. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
  

Núm. de referència : X2016019426 
Núm. d’expedient: R0082016000078     
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Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/27 
nom: GARROTXA LLARS 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 937,31 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/27, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  1  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 SAREB 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   937,31 euros, corresponents al nominal del deute. 
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CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/27 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10131/14IB10489/15IB10474 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S035HT 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  1  2 
valor cadastral   16: 45718,18 
import per principal  937,31 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/85/31897 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.19. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019428 
Núm. d’expedient: R0082016000079     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/28 
nom: GARROTXA LLARS 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 852,10 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/28, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  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 SAREB 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   852,10 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/28 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10132/14IB10490/15IB10475 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S036JY 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  1  3 
valor cadastral   16: 41561,97 
import per principal  852,10 euros 
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Tom/llibre/foli/finca 1713/739/85/31898 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.20. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019430 
Núm. d’expedient: R0082016000080     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/29 
nom: GARROTXA LLARS 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 951,52 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/29, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  2  1 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
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TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble SAREB 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   951,52 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/29 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10133/14IB10507/15IB10495 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S037KU 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  2  1 
valor cadastral   16: 46410,87 
import per principal  951,52 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/91/31899 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.21. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019431 
Núm. d’expedient: R0082016000081     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/30 
nom: GARROTXA LLARS 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 937,31 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/30, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  2  2 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble SAREB 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   937,31 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/30 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10134/14IB10508/15IB10501 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S038LI 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  2  2 
valor cadastral   16: 45718,18 
import per principal  937,31 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/94/31900 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.22. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019434 
Núm. d’expedient: R0082016000082     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/31 
nom: GARROTXA LLARS 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 852,10 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/31, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  2  3 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble SAREB 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   852,10 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/31 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10135/14IB10509/15IB10513 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S039BO 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  2  3 
valor cadastral   16: 41561,97 
import per principal  852,10 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/97/31901 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.23. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
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Núm. de referència : X2016019436 
Núm. d’expedient: R0082016000083     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/32 
nom: GARROTXA LLARS 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 951,52 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/32, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  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 SAREB 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   951,52 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/32 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10136/14IB10510/15IB10496 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S040KU 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  3  1 
valor cadastral   16: 46410,87 
import per principal  951,52 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/100/31902 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.24. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019439 
Núm. d’expedient: R0082016000084     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/33 
nom: GARROTXA LLARS 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 937,31 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 
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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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/33, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  3  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 SAREB 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   937,31 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/33 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10137/14IB10511/15IB10497 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S041LI 
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adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  3  2 
valor cadastral   16: 45718,18 
import per principal  937,31 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/103/31903 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.25. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019441 
Núm. d’expedient: R0082016000085     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/34 
nom: GARROTXA LLARS 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 852,10 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/34, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  3  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 SAREB 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   852,10 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/34 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10138/14IB10512/15IB10486 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S042BO 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  3  3 
valor cadastral   16: 41561,97 
import per principal  852,10 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/106/31904 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.26. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019444 
Núm. d’expedient: R0082016000086     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/35 
nom: GARRTOXA LLARS 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 951,52 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 GARRTOXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/35, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  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 SAREB 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   951,52 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   GARRTOXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/35 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10139/14IB10513/15IB10487 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S043ZP 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  4  1 
valor cadastral   16: 46410,87 
import per principal  951,52 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/109/31905 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.27. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019446 
Núm. d’expedient: R0082016000087     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/36 
nom: GARROTXA LLARS 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 937,31 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 
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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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/36, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  4  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 SAREB 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   937,31 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/36 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10140/14IB10519/15IB10476 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S044XA 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  4  2 
valor cadastral   16: 45718,18 
import per principal  937,31 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/112/31906 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
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13.28. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019447 
Núm. d’expedient: R0082016000088     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/37 
nom: GARROTXA LLARS 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 951,52 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/37, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  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 SAREB 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 
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puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   951,52 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/37 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10141/14IB10520/15IB10469 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S045MS 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  5  1 
valor cadastral   16: 46410,87 
import per principal  951,52 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/115/31907 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.29. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019448 
Núm. d’expedient: R0082016000089     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/38 
nom: GARROTXA LLARS 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 937,31 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/38, 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 HIPOLIT LAZARO, 8  5  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 SAREB 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   937,31 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/38 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
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núm. del rebut   13IB10142/14IB10478/15IB10488 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S046QD 
adreça finca   C HIPOLIT LAZARO, 8  5  2 
valor cadastral   16: 45718,18 
import per principal  937,31 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/118/31908 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.30. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019452 
Núm. d’expedient: R0082016000090     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/39 
nom: GARROTXA LLARS 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 1079,33 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
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núm. B17714775/39, 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, 61  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 SAREB 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   1079,33 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/39 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10143/14IB10477/15IB10514 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S047WF 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  1  1 
valor cadastral   16: 52645,18 
import per principal  1079,33 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/121/31909 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.31. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019453 
Núm. d’expedient: R0082016000091     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/40 
nom: GARROTXA LLARS SL 
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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 1221,34 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/40, 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, 61  1  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 SAREB 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   1221,34 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/40 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10144/14IB10464/15IB10479 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S048EG 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  1  2 
valor cadastral   16: 59572,18 
import per principal  1221,34 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/124/31910 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.32. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019454 
Núm. d’expedient: R0082016000092     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/41 
nom: GARROTXA LLARS 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 1079,33 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, ...’ 
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• 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/41, 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, 61  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 SAREB 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   1079,33 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/41 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10145/14IB10480/15IB10498 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S049RH 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  1  3 
valor cadastral   16: 52645,18 
import per principal  1079,33 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/127/31911 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
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NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.33. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019456 
Núm. d’expedient: R0082016000093     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/42 
nom: GARROTXA LLARS 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 1079,33 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/42, 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, 61  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 SAREB per tal que efectuï l'ingrés del 
nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no 
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fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general 
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels 
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es 
puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1079,33 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/42 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10146/14IB10481/15IB10480 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S050WF 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  2  1 
valor cadastral   16: 52645,18 
import per principal  1079,33 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/130/31912 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.34. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019459 
Núm. d’expedient: R0082016000094     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/43 
nom: GARROTXA LLARS 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 1221,34 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 
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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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/43, 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, 61  2  2 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble SAREB 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   1221,34 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/43 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10147/14IB10482/15IB10470 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S051EG 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  2  2 
valor cadastral   16: 59572,18 
import per principal  1221,34 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/133/31913 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.35. - AFECCIÓ  DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019460 
Núm. d’expedient: R0082016000095     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/44 
nom: GARROTXA LLARS 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 1079,33 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/44, 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, 61  2  3 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble SAREB 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   1079,33 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/44 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10148/14IB10483/15IB10481 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S052RH 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  2  3 
valor cadastral   16: 52645,18 
import per principal  1079,33 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/136/31914 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.36. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019463 
Núm. d’expedient: R0082016000096     
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Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/45 
nom: GARROTXA LLARS 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 1079,33 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/45, 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, 61  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 SAREB 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   1079,33 euros, corresponents al nominal del deute. 
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CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/45 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10149/14IB10484/15IB10499 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S053TJ 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  3  1 
valor cadastral   16: 52645,18 
import per principal  1079,33 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/139/31915 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.37. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019468 
Núm. d’expedient: R0082016000097     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/46 
nom: GARROTXA LLARS 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 1221,34 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/46, 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, 61  3  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 SAREB 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   1221,34 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/46 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10150/14IB10485/15IB10478 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S054YK 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  3  2 
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valor cadastral   16: 59572,18 
import per principal  1221,34 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/142/31916 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.38. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019471 
Núm. d’expedient: R0082016000098     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/47 
nom: GARROTXA LLARS 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 1079,33 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/47, 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, 61  3  3 al 
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pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble SAREB 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   1079,33 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/47 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10151/14IB10497/15IB10515 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S055UL 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  3  3 
valor cadastral   16: 52645,18 
import per principal  1079,33 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/145/31917 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.39. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019472 
Núm. d’expedient: R0082016000099     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/48 
nom: GARROTXA LLARS 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 1079,33 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/48, 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, 61  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 SAREB 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   1079,33 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. 
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� 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/48 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10152/14IB10498/15IB10489 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S056IB 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  4  1 
valor cadastral   16: 52645,18 
import per principal  1079,33 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/148/31918 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.40. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019473 
Núm. d’expedient: R0082016000100     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/49 
nom: GARROTXA LLARS 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 1221,34 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/49, 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, 61  4  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 SAREB 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   1221,34 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/49 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10153/14IB10499/15IB10519 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S057OZ 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  4  2 
valor cadastral   16: 59572,18 
import per principal  1221,34 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/151/31919 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
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13.41. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019475 
Núm. d’expedient: R0082016000101     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/50 
nom: GARROTXA LLARS 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 1079,33 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/50, 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, 61  4  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 SAREB 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 
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puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1079,33 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/50 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10154/14IB10515/15IB10502 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S058PX 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  4  3 
valor cadastral   16: 52645,18 
import per principal  1079,33 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/154/31920 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.42. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019476 
Núm. d’expedient: R0082016000102     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/51 
nom: GARROTXA LLARS 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 1079,33 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/51, 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, 61  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 SAREB 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   1079,33 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/51 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
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núm. del rebut   13IB10155/14IB10516/15IB10482 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S059AM 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  5  1 
valor cadastral   16: 52645,18 
import per principal  1079,33 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/157/31921 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.43. - AFECCIÓ DE BÈNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019481 
Núm. d’expedient: R0082016000103     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/52 
nom: GARROTXA LLARS 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 1221,34 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
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núm. B17714775/52, 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, 61  5  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 SAREB 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   1221,34 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/52 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10156/14IB10517/15IB10516 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S060OZ 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  5  2 
valor cadastral   16: 59572,18 
import per principal  1221,34 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/160/31922 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.44. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2016019483 
Núm. d’expedient: R0082016000104     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17714775/53 
nom: GARROTXA LLARS SL 
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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 1079,33 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 GARROTXA LLARS SL expedient 
núm. B17714775/53, 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, 61  5  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 SAREB 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   1079,33 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   GARROTXA LLARS SL 
Expedient   B17714775/53 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB10157/14IB10518/15IB10490 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  9012811DG5791S061PX 
adreça finca   CTRA LES TRIES, 61  5  3 
valor cadastral   16: 52645,18 
import per principal  1079,33 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1713/739/163/31923 
data transmissió 31/07/2015 
comprador a qui es deriva SAREB 
NIF comprador  A86602158 
 
S’aprova per unanimitat 
 

14.1. - APROVACIÓ RELACIÓ 2016003 LIQUIDACIONS IBI 
 
Núm. de referència : X2016013352     
 
En relació a l’expedient UR052016000006 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: 
 
Primer.- APROVAR les liquidacions de l’Impost sobre béns immobles urbans, 
RELACIÓ 2016003, d’acord a les següents quantitats: 
 

 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Any 2016 TOTAL 
ALTES 169.078,53 210.935,36 222.830,37 719.913,54 1.322.757,80 
BAIXES/DEV     2.263,98     2.275,90     3.660,20        ---        8.200,08 
TOTAL 166.814,55 208.659,46 219.170,17 719.913,54 1.314.557,72 
 
Segon.- El període de pagament en voluntària serà fins el dia 5 de novembre de 2016. 
 
POSSIBILITAT D’AJORNAMENT DELS DEUTES. 
Us informem de la possibilitat que disposeu de sol·licitar l’ajornament del deute, 
sempre que s’acompleixin les condicions establertes a l’ordenança general de 
recaptació. 
 
ACABAMENT DEL TERMINI VOLUNTARI. 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari sense haver satisfet el deute 
determinarà l’inici del procediment de constrenyiment amb l’aplicació del recàrrec i dels 
interessos de demora corresponents, segons allò establert a la Llei General Tributària i 
al Reglament General de Recaptació. 
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Tercer.- Notificar individualment les liquidacions i el termini de pagament a les 
persones interessades. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

15.1. - LIQUIDACIONS RÚSTICA - REGULARITZACIÓ - RELACIÓ 2016010 
 
Núm. de referència : X2016018604     
 
En relació a l’expedient UR052016000008 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: 
 
Primer.- APROVAR les liquidacions de l’Impost sobre bén immobles rústics RELACIÓ 
2016010, per un import total de 10.238,23 €. 
 
Segon.- El període de pagament en voluntària serà fins el dia 5 de novembre de 2016. 
 
POSSIBILITAT D’AJORNAMENT DELS DEUTES. 
Us informem de la posssibilitat que disposeu de sol·licitar l’ajornament del deute, 
sempre que s’acompleixin les condicions establertes a l’ordenança general de 
recaptació. 
 
ACABAMENT DEL TERMINI VOLUNTARI. 
El venciment del termini d’ingrés en periode voluntari sense haver satisfet el deute 
determinarà l’inici del procediment de constrenyiment amb l’aplicació del recàrrec i dels 
interessos de demora corresponents, segons allò establert a la Llei general Tributària i 
al Reglament General de Recaptació. 
 
Tercer.- Notificar individualment les liquidcions i el termini de pagament a les persones 
interessades. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

16.1. - CARRER LLIBERADA FERRARONS,7 - CARRER BONAIRE, 9.- 
PROPOSANT DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT. 

 
Núm. de referència : X2016008170     
 
Vist el recurs de reposició presentat el dia 17 d’agost de 2016 pel senyor ****, contra 
l’acord de 13 de juliol de 2016, de requeriment pel pagament de les despeses i 
indemnitzacions satisfetes per l’Ajuntament d’Olot pel reallotjament de les persones 
afectades per l’enderroc de l’immoble núm. 9 del carrer Bonaire i 7 del carrer Lliberada 
Ferrarons. Número de decret 2016LDEC001750. 
 
Resum del contingut de l’escrit de reposició. 
 
L’al·legació primera es refereix a l’existència del requeriment, i de com els danys 
ocasionats a l’immoble del carrer Bonaire són ocasionats per l’enderroc de l’habitatge 
unifamiliar del número 14 del carrer Alt de la Maduixa, propietat del Banc Popular.  
 
L’al·legació segona relata les vicissituds que condueixen a la llicència d’enderroc 
atorgada per l’ajuntament d’Olot de l’immoble 14 del carrer Alt de la Maduixa, de 21 de 
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gener de 2016. 
 
El tercer punt del recurs de reposició es refereix als danys i es continua informant dels 
fets dels dies anteriors a l’enderroc de l’edifici del carrer Bonaire 9.  
 
El quart punt constata la causa del sinistre el previ enderroc efectuat en la finca veïna, 
del número 14 del carrer Alt de la Maduixa. Adjunta informe pericial sobre les 
afirmacions. Atribueix una relació de causalitat entre els dos fets.  
 
En la cinquena al·legació, afirmada la relació de causalitat entre l’enderroc previ de la 
finca veïna i l’absència de mesures de seguretat en el descrit enderroc, atribueix la 
responsabilitat dels fets al propietari veí.  
 
Finalitza la sisena al·legació, afirmant la manca de responsabilitat del senyor ****, 
propietari del l’immoble número 9 del carrer Bonaire, i la manca de justificació del 
pagament de les despeses per part de l’Ajuntament als afectats.  
 
Essencialment aquestes sis al·legacions coincideixen en els aspectes formals i de 
contingut amb les que consten a l’escrit de reposició presentat contra l’acord de 2 de 
juny de 2016, de requeriment pel pagament de les despeses i indemnitzacions 
satisfetes per l’Ajuntament d’Olot pel reallotjament de les persones afectades per 
l’enderroc de l’immoble núm. 9 del carrer Bonaire i 7 del carrer Lliberada Ferrarons que 
fou objecte d’informe desfavorable emès pel sotasignat. Per la qual cosa el present 
informe es remet al citat en quant a les repetides sis al·legacions.  
 
No obstant, en el recurs que motiva el present s’hi afegeix una qüestió nova que 
s’introdueix en l’al·legació setena, i que consisteix en demanar la suspensió dels 
Decrets impugnats en tant que les quantitats reclamades al senyor ****, pel seu import, 
li provocarien un greu perjudici. 
 
Contesta a les argumentacions primera a cinquena del recurs de reposició. 
 
El requeriment de pagament efectuat al senyor **** com a propietari de l’immoble 
número 9 del carrer Bonaire, que és objecte d’impugnació en reposició es troba 
fonamentat en l’existència d’uns fets i en l’aplicació d’uns fonaments de dret.  
 
Fets. Es donen per reproduïts els descrits en l’informe dels serveis tècnics municipals 
que consten a l’expedient administratiu. Resumidament, l’enderroc de l’immoble 
número 9 del carrer Bonaire propietat del senyor ****, es va efectuar degut a una 
actuació del Cos de Bombers de la Ciutat d’Olot, i en una tarda de diumenge. En 
aquesta mateixa tarda, es van haver de desallotjar per motius de seguretat afirmats pel 
Cos de Bombers i confirmats in situ pel propi arquitecte municipal qui va ser requerit 
presencialment, i de forma immediata, als estadants dels immobles veïns. I aquests 
són fets objectius.  
 
Aquesta actuació provoca unes despeses que són les que es reclamen en el decret 
recorregut.  
 
A l’expedient hi consta l’informe emès pels Serveis socials corresponents, justificatius 
de les despeses ocasionades i que el recurrent ha pogut estudiar. Malgrat afirma en 
l’al·legació sisena que no estan justificades. També constatar que han estats satisfetes 
per part de la Corporació a les empreses de serveis que consten al propi decret i la 
qual cosa es pot comprovat mitjançant la comptabilitat del municipi.  
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Fonaments de dret. Acreditada l’existència dels fets relatats Prescriu l’article 97 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, que les despeses i indemnitzacions que l’administració municipal 
competent hagi satisfet per a l’execució dels actes de conservació, rehabilitació i 
protecció urgents a què fan referència els articles 95 i 96 són a càrrec de la persona 
propietària de l’immoble o bé afectat, l’import de les quals es pot exigir per mitjà del 
constrenyiment sobre el seu patrimoni. 
 
Sobre el nexe causal i la manca de responsabilitat del propietari de l’immoble 
número 9 del carrer Bonaire.  
 
L’Ajuntament d'Olot, per motius d’urgència i necessitat ha hagut d’efectuar unes  
actuacions que han tingut el seu origen en la tarda del diumenge dia 3 d’abril de 2016, 
en que per part dels serveis públics de bombers, policia municipal i els propis tècnics 
municipals es varen efectuar les intervencions mínimes necessàries per a comprovar 
en un primer i immediat nivell l’estat de l’edificació, concloent-ne què, donat que es 
tracta d’un immoble desocupat, que cal procedir al seu enderroc, prèvia adopció de 
mesures tendents a evitar perills pels estadants dels immobles veïns: primer, 
desallotjament i segon, apuntalament. 
 
I aquest és en definitiva, l’exacte abast de la resolució recorreguda, que és el de 
requerir al propietari de l’immoble causant de les intervencions dels serveis públics el 
rescabalament que al municipi li ha causat haver d’intervenir en un immoble propietat 
privada el qual ha provocat la situació en la tarda del diumenge descrit 
 
Contesta a l’al·legació setena de sol·licitud de suspensió dels decrets en els que 
es reclamen les quantitats al senyor ****.  
 
En opinió del sotasignat, constatada l’obligació del propietari de l’edifici derruït de fer 
front a les despeses causades per la ubicació dels inquilins veïns, tota vegada que es 
reconeix i agraeix l’esforç practicat pel senyor **** en assumir l’enderroc i no deixar-ho 
per a l’actuació subsidiària de l’administració, he de fer constar que el perjudici 
econòmic és en l’erari públic que ja ha satisfet per endavant les factures de les 
despeses ocasionades, altrament comprovades i gestionades pels serveis socials 
corresponents. 
 
Conclusió: 
 
El recurs de reposició s’ha de denegar en tant atribueix la responsabilitat de l’actuació 
a l’enderroc previ de l’immoble veí, aspecte que escapa a l’acció de rescabalament 
adoptada per la Corporació. En aquest sentit, el nexe causal argumentat pel recurrent 
no pot afectar a la veracitat de les actuacions i decisions urgents que els serveis 
públics varen haver de portar a terme en la tarda del diumenge 3 d’abril, que han 
generat unes despeses justificades i pagades anticipadament de l’Ajuntament d'Olot.  
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 13 de setembre de 2016. 
 
En relació a l’expedient URG12016000016, 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.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel Sr. **** en data 17 
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d’agost de 2016, contra l’acord de 13 de juliol de 2016, de requeriment pel pagament 
de les despeses i indemnitzacions satisfetes per l’Ajuntament d’Olot pel reallotjament 
de les persones afectades per l’enderroc de l’immoble núm. 9 del carrer Bonaire i 7 del 
carrer Lliberada Ferrarons, d’acord amb l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 
13 de setembre de 2016 que es transcriu a la part expositiva del present acord i que 
s’aprova a efectes de motivació.  
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

17.1. - REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A 
L'AVINGUDA CASTELLA - LA MANXA, 6. 

 
Núm. de referència : X2016005545 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000036 en data 
registre entrada  09/03/2016 
a: EUROMICRON SA     
per a: REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: AV CASTELLA-LA MANXA N.0006  
U.T.M : 7695209 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800089     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
Per: Un pressupost de: 20640 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

20640 639.84 0.00 639.84 62.85 702.69 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 702.69 
Per Garanties (4) 0.00 
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Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
1. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 

altres elements propis de l'obra. 

2. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i  
d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  Certificat  final  d'obra,  
4) Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia 
del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. . 

 
S’aprova per unanimitat 
 

18.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DIPSALUT PER ACTIVITAT DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT I EL FOMENT D'HÀBITS SALUDABLES 

 
Núm. de referència : X2016020669     
 
En data 9 d’agost de 2016 el Dipsalut ha publicat les bases específiques reguladores 
de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per realitzar activitats de 
promoció de la salut (Pm07). 
 
Aquest programa va destinat als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin 
realitzat o tinguin previst realitzar activitats de promoció de la salut en l’àmbit dels seus 
respectius municipis, entre l’1 d’octubre de 2015 i el 30 de setembre de 2016. Dipsalut 
finança fins a un màxim del 50% de l’import de les actuacions.  
 
Durant aquest període l’ajuntament d’Olot, a través dels organismes i consorcis 
esmentats a continuació, està realitzant actuacions de promoció de la salut, 
emmarcades en el programa “Olot fa salut” i encarades a capacitar les persones per 
tenir cura de la seva salut i millorar la seva qualitat de vida: 
 

- Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot 
- Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  
- Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa. 

 
L’import total de les actuacions dutes a terme en el marc del Programa és de 
40.305,20€, IVA inclòs. 
 
Dipsalut obliga que l’ajuntament encarregui, formalment a cadascun d’aquests 
organismes i consorcis, les tasques derivades de les competències en promoció de la 
salut, en relació al programa “Olot fa salut”. 
 
De conformitat amb l’Art. 2.1.d) i 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Vist l’expedient administratiu SMB12016000002 i antecedents corresponents, el 
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regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, adoptar els 
següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPSALUT  
Programa: Convocatòria del programa de suport econòmic als ajuntaments 

de la demarcació de Girona per realitzar activitats de promoció de 
la salut (Pm07) 

Referència: BOP 153 
Núm disposició: Núm. 7109 
Import: 20152.60 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte “Olot fa salut”. 
 
Tercer.- Encarregar als organismes i consorcis la realització de les tasques de 
promoció de la salut que es llisten a continuació:  
 

ORGANISME / CONSORCI PROGRAMA “OLOT FA SALUT” 

Institut Municipal d’Educació i 
Joventut d’Olot 

- Promoció de la salut per infants i joves en l’àmbit 
de l’esport no competitiu a través d’activitats com 
“Orienta Olot” o “Rodajoc”. 
- Promoció de la salut per a la gent de la tercera 
edat, a través de cursos anuals 

Institut Municipal d’Esports i 
Lleure d’Olot  

-  Promoció de la salut per adults, infants i joves a 
través de l’organització de cursets de natació  

Consorci de Medi Ambient i 
Salut Pública de la Garrotxa  

- Promoció de la salut alimentària en infants i joves 

 
Quart.- Facultar el Regidor de Medi Ambient per signar tota la documentació 
necessària. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

19.1. - ES DÓNA COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS 
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 2 I 13 DE SETEMBRE RELATIUS A L'ÀREA 

DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2016020655     
 
En relació a l’expedient AG012016000033, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 2 i 13 de setembre relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura Coworking Olot Serveis 
administratius 

C/Pou del Glaç 35 B 4 02/09/2016 
Declaració 
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responsable 

Obertura Bazar Asia Venda de tot 
tipus d’articles 

Av. Santa Coloma 12 b 13/09/2016 

Obertura Ca la Paquita de 
Campdevànol 

Bar Pl. Hospital 1 13/09/2016 

Canvi de raó 
social 

Can Tarrés Venda i 
reparació 
bicicletes 

Av. Girona 29 12/09/2016 

 
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 dos quarts 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 
 


