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ACTA NÚM. 17 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

4 DE MAIG DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 4 de maig de 2017, a les vuit del matí, es reuneix en 
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS per tal de celebrar  la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar 
Roca i Reixach.  Excusa la seva assistència la regidora Sra. Núria Fité i Grabalosa. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats 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. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sr. Anna Descals Tresserras i el Sr.  
Xavier García Zabal. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

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  comenta les reunions de treball i els actes als quals ha assistit des de la 
darrera Junta, celebrada el dia 27 d’abril :  
 
- el dia 28 d’abril, va rebre la visita a Olot del Sr. OCTAVI BONO, Director general de 
Turisme, amb qui varen mantenir una reunió de treball i li varen ensenyar el Volcà 
Montsacopa. A continuació, se’n va anar a Santa Pau amb representants de Turisme 
Garrotxa.  
Seguidament, va assistir a la Junta del Sigma i a la tarda va participar de la celebració 
del “Dia de les Esquadres “ que va tenir lloc a la Sala Torín.  
 
- el dia 29 d’abril, va assistir al  75è Recital dels Amics de les Lletres garrotxines que 
va tenir lloc al Casal Marià. 
 
- el dia 30 d’abril va ser present a la sortida de la cursa de la Moixina i va presenciar el 
partit de futbol de la UE Olot – Vilafranca.  
 
- el dia 1 de maig, va visitar els organitzadors del Concurs de cant d’ocells que va tenir 
lloc  al Pavelló firal i va visitar les diferents activitats que se celebraven en els carrers 
més cèntrics de la ciutat amb motiu de la Fira de Primavera.  
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- el dia 2 de maig es va desplaçar a Barcelona per assistir a la Junta General i 
Assemblea del Consorci de Salut i Social de Catalunya, a la qual hi va ser  present el 
M. Hble. Sr. Carles Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya.  
 
- i finalment comenta que avui dijous es desplaçarà a la ciutat de Tàrrega, per assistir 
a la Comissió Executiva de l’AMI.  

 
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 

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

4.1. - ACORD JUBILACIÓ PARCIAL DE LA CAP DE RECURSOS HUMANS I 
CONTRACTE DE RELLEU 

 
Núm. de referència: X2017010627     
 
Vista la sol·licitud presentada, en data 17 de febrer de 2017 i número de registre 
d’entrada E2017002157, per la senyora ****, tècnica superior – cap de secció 
Recursos Humans de l’Ajuntament d’Olot, demanant accedir a la jubilació parcial a 
partir del dia 18 de maig de 2017 amb reducció del 75% de la jornada de treball i 
concentrar el màxim  possible la realització efectiva del 25% del temps de treball dels 
quatre anys, o com a mínim cada any, de forma trimestral entre el 19 de maig i el 18 
d’agost, en atenció a la millor prestació del servei pel lloc de treball que ocupa i les 
funcions associades al mateix. 
 
Vist l’acord signat el dia 27 de març de 2013 entre els representants de l’ajuntament i 
els membres del comitè d’empresa que estableix un Pla de Jubilacions parcials per a 
tots aquells treballadors nascuts fins el 31/12/1957, sempre que compleixin els 
següents requisits: tenir almenys 61 anys complerts, almenys 30 anys de cotització al 
règim general de la seguretat social i almenys 6 anys d’antiguitat a l’empresa a jornada 
completa.  
 
Atès que el 18 de maig de 2017 la senyora **** complirà 61 anys i reunirà els requisits 
exigits per la Seguretat Social, com tenir més de sis anys d’antiguitat a l’empresa i més 
de trenta anys de cotització al llarg de la seva vida laboral, per la qual cosa podrà optar 
per jubilar-se entre un 25% i un 75% de la seva jornada, sempre i quan hi hagi una 
persona que el substitueixi com a rellevista, amb una jornada com a mínim igual a la 
que deixa de fer la persona que es jubila parcialment. 
 
D’acord amb la normativa vigent en matèria de Seguretat Social: 

� El contracte de relleu s’ha de celebrar amb un treballador en situació de 
desocupació o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de durada 
determinada.  

� Els casos en què a causa dels requeriments específics del treball realitzat pel 
jubilat parcial, el lloc de treball d’aquest no pugui ser el mateix o semblant al 
que desenvoluparà el treballador rellevista, haurà d’existir una correspondència 
entre les bases de cotització dels dos, de manera que la corresponent al 
treballador rellevista no podrà ser inferior al 65% de la base per la qual 
cotitzava el treballador que accedeixi a la jubilació parcial. 

 
Atès que a data d’avui la senyora **** té subscrit un contracte laboral temporal 
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eventual per circumstàncies de la producció amb l’Ajuntament d’Olot, categoria tècnica 
grup A – subgrup A2 -, reuneix tots els requisits i ha manifestat la seva conformitat en 
la realització d’un contracte de relleu. 
 
Vist l’informe favorable de recursos humans, de data 28 d’abril de 2017, en el qual en 
base a la normativa aplicable, es proposa acceptar la jubilació parcial del 75% de la 
jornada de la senyora **** amb efectes del dia 19 de maig de 2017 i es proposa 
realitzar un contracte de relleu temporal a jornada completa a la senyora ****. 
 
En relació a l’expedient RH122017000002, la regidora delegada d’Organització, 
Innovació i Atenció del ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Concedir a la senyora ****, amb DNI ****, personal laboral fix, tècnica superior 
– cap secció Recursos Humans, la jubilació parcial mitjançat un contracte de relleu 
amb efectes del dia 19 de maig de 2017 i finalització el 18 de maig de 2021. 
 
Segon.- La senyora **** passarà a realitzar el 25% de la jornada i la seva retribució 
serà proporcional a la jornada treballada. La jornada laboral de treball efectiu per a 
l’any 2017, segons calendari laboral vigent, serà de 408,75 hores anuals. L’horari serà 
de dilluns a divendres, sota la modalitat d’acumulació anual, en la que la totalitat de la 
jornada que correspongui s’haurà de realitzar a jornada completa i de forma 
continuada dintre de cada any natural. 
De comú acord i, per necessitats del servei, les parts podran variar la realització 
efectiva de les hores de treball. 
 
Tercer.- La retribució bruta mensual per l’any 2017 serà del 25% de les quantitats 
següents:  
 

Sou Brut 1.120,15 € 
Complements 2.006,54 € 
Altres complements      70,22 € 
Antiguitat    418,16 € 
Total 3.196,91 € 

 
El import brut de les pagues extres serà el proporcional al temps treballat i a la jornada 
realitzada de: 
 

Paga extra de Nadal       2.767,97 € 
Paga extra d’Estiu  2.767,97 € 

 
Quart.- Contractar a la senyora **** amb DNI **** amb les següents condicions: 
 

Règim Laboral temporal  
Modalitat Contracte de relleu  
Categoria Cap negociat Contractació 
Grup Assimilat al grup A2 
Adscrit Secretària 
Data inici 19/05/2017 
Període Del 19 de maig de 2017 fins el 18 de maig de 2021 
Jornada Completa  

 
Cinquè.-  La retribució bruta mensual per l’any 2017 serà la mateixa que percep 
actualment:  
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Sou Brut 968,57 € 
Complements 981,25 € 
Altres complements 298,69 € 
Antiguitat 195,72 € 
Total 2.444,23 € 

 
El import brut de les pagues extres serà el proporcional al temps treballat i a la jornada 
realitzada de: 
 

Paga extra de Nadal       1.986,32 € 
Paga extra d’Estiu  1.986,32 € 

 
La base de cotització de la treballadora rellevista no serà inferior al 65% de la base per 
la que ve cotitzant la treballadora que accedeix a la jubilació parcial. 
 
Les quantitats corresponents a la contractació de la senyora **** es pagaran amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
Sisè.- Facultar a Assessoria i Gestió Olot, SL perquè efectuï els tràmits necessaris 
davant l’Oficina de Treball i la Seguretat Social. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17130  920  13100 19174.75 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

ADMINISTRACIO GRAL. 
130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 17110  920  16000 6327.67 ASSEGURANCES SOCIALS 130 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

5.1. - REALITZACIÓ ENQUESTA DE LA POBLACIÓ ACTIVA A LA GARROTXA  EN 
EL MARC DE L'ESTUDI DEL MERCAT DE TREBALL DE LA COMARCA. 

 
Núm. de referència : X2017010441     
 
Atès que el SOC ha resolt favorablement la sol·licitud de subvenció  (expedient PE-
06/16 ) en el marc de la convocatòria del Programa de suport i acompanyament a la 
planificació estratègica –resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per  a la realització 
d’un estudi del mercat de treball de la Garrotxa.  
Atès que el projecte, entre d’altres accions, presentava la realització d’una enquesta 
de població activa  a la Comarca de la Garrotxa. 
 
Vist l’informe de DinàmiG en relació als pressupostos sol·licitats per a la realització 
dels treballs esmentats, a les empreses “GAPS Polítia i Societat SL”; “LinQ Market 
Research España,SA”; “Random Strategy,SA” i atès que s’informa favorablement 
l’oferta presentada per l’empresa  “LinQ Market Research España,SA” . 
 
I vist l’expedient administratiu núm.CC012017000166 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 am b l’empresa  LINQ MARKET RESEARCH ESPAÑA SA 
(A5938624-3)  els treballs de realització d'una enquesta de la  població activa a la 
comarca de la Garrotxa en el marc de la realització de l'estudi del mercat de treball de 
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la Comarca  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DEU MIL VUIT-CENTS SEIXANA 
EUROS (10.860€)€ + IVA: DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (2.280,60 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17200  430  227997 13140.60 PLANIFICACIO ESTRATEGICA 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- LINQ MARKET RESEARCH ESPAÑA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord 
a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.2. - SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ALARMES DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
 
Núm. de referència : X2017010712     
 
Atès l’informe favorable del Coordinador de Protecció Civil d’aquest Ajuntament de 
data 2 de maig de 2017 pel que fa a l’oferta presentada per a la realització del servei 
de manteniment de els alarmes dels edificis municipals per aquest any 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu núm.CC012017000168 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 pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de gener de 2017, amb 
l’empresa FV SEGURETAT SEGURFIRE S L (B5528254-5) el servei de manteniment 
de les instal·lacions d’alarma (robatori, i incendis) dels edificis municipals que es 
relacionen a continuació, i d’acord amb les condicions que figuren en l’acord de la 
Comissió de Govern del dia 9 de maig de 2001 tot efectuant dues revisions a l’any a 
les instal·lacions contra robatori (maig i novembre) i una (maig ) de les instal·lacions 
contra incendis. 
 
Robatori i incendi 
Museu Comarcal de la Garrotxa 
Sala d’exposicions Hospici 
Edifici Hospici 
Sala d’actes (Hospici) 
Ajuntament 
Museu dels Volcans 
Casa Trincheria 
Escola de Música 
Casal d’avis Sant Miquel 
Teatre Municipal  
Llar d’infants les Fonts 
Arxiu Comarcal 
Sala Torín 
Llar d’infants Sant Pere Màrtir  
Biblioteca Marià Vayreda  
Escola Pla de Dalt  
Llar d’Infants Morrot 
CEIP Morrot 
 
Robatori 
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Pavelló Poliesportiu 
Pavelló Poliesportiu (nou pavelló) 
Pavelló pista entremament patinatge 
Aulari Casa d’Oficis  
Escola Malagrida 
Escola Llar 
Escola d’Adults  
Casal d’avis Sant Roc 
Estadi d’atletisme 
Estadi d’atletisme (vestidors) 
Consell de Cooperació 
Piscina Municipal i bar 
Fundació d’Estudis Superiors 
Escola Bisaroques 
Llar Infants Sant Miquel  
Oficina de Turisme 
La pallisa (Les Mates)  
Cabana Les Mates (SOIL) 
Museu Comarcal (magatzem Can Jombi) 
Escola de Sant Roc 
IME, PTT i EME 
 
Incendi 
Policia Municipal 
Can Jombi 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL TRES-CENTS EUROS 
(5.300 €)  + IVA: MIL CENT TRETZE EUROS (1.113 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17150  920  212001 1482.30 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 17400  3331 212001 1976.40 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 17330  3421 212001 988 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 17500  323  212001 1966.30 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- FV SEGURETAT SEGURFIRE S L adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3. - APROVACIÓ PLEC DE CLAÙSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL SUBMINISTRAMENT, PER 
ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA, D'UN VEHICLE AMB DESTÍ A LA 

POLICIA MUNICIPAL I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2017010730     

 
 Vista la necessitat del subministrament per arrendament amb opció de compra d’un 
vehicle, transformat, condicionat i equipat per a ús policial. 
 
I vist l’expedient CCS12017000011 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.- INICAR l’expedient de contractació administrativa pel subministrament per 
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arrendament amb opció de compra d’un vehicle furgoneta mixta, transformat, 
condicionat i equipat per a ús policial, destinat a la Policia Municipal. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa pel subministrament per 
arrendament amb opció de compra d’un vehicle furgoneta mixta, transformat, 
condicionat i equipat per a ús policia, destinat a la Policia Municipal.  
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regiran la contractació del subministrament abans 
esmentat, tal i com determinen els articles 115 i 116 del TRLCSP. 
 
Fixar el preu de licitació màxim en QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS 
QUARANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (48.347,11 €) (IVA exclòs). 
 
L’import màxim de despesa ascendeix a  CINQUANTA MIL CINC-CENTS EUROS 
(50.500 €) (IVA inclòs). Aquest import es desglossa en: QUARANTA-VUIT MIL TRES-
CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (48.347,11 €) de pressupost 
net i DEU MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
(10.152,89 €)  d’IVA amb el tipus del 21%. 
 
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec  a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17180  132  204000 4208.34 RENTINGS VEHICLES POLICIA 100 001 001 001 000 000 
 

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals.  
 
Cinquè.- CONVOCAR  licitació i tramitar l’expedient de contractació de conformitat 
amb els articles 109 i 110 del TRLCSP que es tramitarà per procediment obert per 
concórrer les circumstàncies expressades als articles 138,150 i 157 del TRLCSP i 
procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant, de 
conformitat amb l’article 8.a) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en material de contractació pública 
 
Sisè.- DELEGAR  a l’Alcaldia la competència per aportar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins la 
seva definitiva finalització o resolució.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM. 17/017 
 
Núm. de referència : X2017010705     
 
En relació a l’expedient CPG22017000046 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/017  per un import total 
de 232.659,12 euros. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 232659.12 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - APROVAR RECONEIXEMENT DESPESA ENERGÈTICA (LLUM, AIGUA) -
EDIFICI IDEAL- (DESEMBRE 2016 - FEBRER 2017 

 
Núm. de referència : X2017010272     
 
En relació a l’expedient CPG22017000042 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 factura presentada per la Fundació Catalunya La Pedrera per import 8.152,98 
euros, corresponent a la facturació dels consums de llum de l’espai Ideal (Plaça Clarà 
nº 6 – Olot) del període: 31 de desembre 2016 a 28 de febrer d 2017. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot/ Institut Municipal d’educació i 
Joventut i la Fundació Catalunya La Pedrera per la cessió de l’espai situat a la Plaça 
Clarà nº 6. 
 
Vist la conformitat de la factura en data 10 d’abril de 2017 es proposa aprovar 
l’esmentada factura per import 8.152,98 euros en càrrec a la partida 
17.500.323.221002 “ENLLUMENAT EDIFICIS ENSENYAMENT”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 8152.98 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA DE DANSA FOLKLORICA DE 

LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017010670     
 
En relació a l’expedient CPG12017000111 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 2017, a l’ 
entitat ESCOLA DE DANSA FOLKLORICA DE LA GARROTXA  amb  NIF: G17347972 
per un import de 4.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480013 
“SUBVENCIÓ ESCOLA DANSA FOLFLORICA DE LA GARROTXA“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
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conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1701716 Despeses 17400  334  480013 4000 SUBVENCIO ESCOLA DANSA FOLKLORICA 

DE LA GARROTXA 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ACAPS GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017010672     
 
En relació a l’expedient CPG12017000112 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista en concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ entitat ACAPS GARROTXA   amb  NIF: G55031074 per un import de 
6.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.600.2312.480043 “SUBVENCIONS 
COOPERACIÓ”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700125007 Despeses 17600  2312 480043 6000 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT RCR BUNKA FUNDACIO PRIVADA 
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Núm. de referència : X2017010680     
 
En relació a l’expedient CPG12017000113 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 2017, a l’ 
entitat RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA amb  NIF: G55170328 per un import de 
25.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480035 “SUBVENCIÓ 
FUNDACIÓ BUNKA“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1701714 Despeses 17400  334  480035 25000 SUBVENCIO FUNDACIO BUNKA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMICS ALTA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017010686     
 
En relació a l’expedient CPG12017000114 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ entitat AMICS ALTA GARROTXA amb  NIF: G17348756 per un import de 
300,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700126018 Despeses 17400  334  480020 300 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE IOGA SHANTI NILAYA 
 
Núm. de referència : X2017010689     
 
En relació a l’expedient CPG12017000115 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l'Alcalde  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE IOGA SHANTI NILAYA amb  NIF: G55289771 per 
un import de 400,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700126019 Despeses 17400  334  480020 400 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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7.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE RESIDENTS DEL POBLE DE 
SINSAN SABI D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017010692     
 
En relació a l’expedient CPG12017000116 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE RESIDENTS DEL POBLE DE SINSAN SABI 
D’OLOT amb  NIF: G55147839 per un import de 1.000,00 euros, amb càrrec a la 
partida 17.400.334.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700125006 Despeses 17600  2312 480043 1000 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA TOMMY 
ROBREDO 

 
Núm. de referència : X2017010696     
 
En relació a l’expedient CPG12017000117 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concessió directa no prevista en el 
pressupost de l’any 2017, a l’ entitat FUNDACIÓ PRIVADA TOMMY ROBREDO amb  
NIF: G17497132 per un import de 550,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.100.912.480026 “TRANSFERÈNCIES D’ALCALDIA”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
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aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1701547001 Despeses 17100  912  480026 550 TRANSFERENCIES ALCALDIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ AL COL·LECTIU HYBRIS 
 
Núm. de referència : X2017010652     
 
En relació a l’expedient CPG22017000044 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 1.120,00 euros al COL·LECTIU HYBRIS en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 2.800,00 euros, 
destinada a l’activitat Quoastio: cinema i pensament (mostra de teatre) aprovada per la 
Junta de Govern Local de data 27/04/2017. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700126014001Despeses 17400  334  480020 1120 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES400 999 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CINE CLUB OLOT 

 
Núm. de referència : X2017010656     
 
En relació a l’expedient CPG22017000045 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 3.960,00 euros a l’ Associació Cultural Cine Club Olot en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 9.900,00 
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euros, destinada a l’activitat Cine Club aprovada per la Junta de Govern Local de data 
20/04/2017. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700126001001Despeses 17400  334  480020 3960 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES400 999 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2017010640     
 
En relació a l’expedient CPG22017000043 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
TERCER IMPORT 
  
RUBAU TARRES SAU 20.000,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000023 
Núm. de referència : X2017009468     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  40426340E/01 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 424,47 
euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 40426340E/01, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C FORCA, 1  B  2 al pagament dels 
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 13/14/15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   424,47 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   40426340E/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16 
núm. del rebut   13IB800996/14IB11794/15IB11784/16IB11430 
exercici(s)    13/14/15/16 
referència cadastral  5205901DG5750N045FJ 
adreça finca   C FORCA, 1  B  2 
valor cadastral   16: 30427,33 
import per principal  424,47 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1515/620/36/9235 
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data transmissió 14/03/2016 
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA 
NIF comprador  A39000013 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000024 
Núm. de referència : X2017009469     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  40426340E/02 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 79,97 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 40426340E/02, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CTRA RIUDAURA, 291  B  B  5 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER SA per tal que 
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efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   79,97 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   40426340E/02 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16 
núm. del rebut   13IB800998/14IB11793/15IB11783/16IB11431 
exercici(s)    13/14/15/16 
referència cadastral  5305902DG5750N033YI 
adreça finca   CTRA RIUDAURA, 291  B  B  5 
valor cadastral   16: 5654,07 
import per principal  79,97 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1309/504/26/20072 
data transmissió 14/03/2016 
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA 
NIF comprador  A39000013 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.3. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000025 
Núm. de referència : X2017009563     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  40431036A/01 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 424,47 
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. 
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• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 40431036A/01, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C FORCA, 1  B  2 al pagament dels 
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 13/14/15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   424,47 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   **** 
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Expedient   40431036A/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16 
núm. del rebut   13IB800997/14IB15101/15IB15111/16IB14658 
exercici(s)    13/14/15/16 
referència cadastral  5205901DG5750N045FJ 
adreça finca   C FORCA, 1  B  2 
valor cadastral   16: 30427,33 
import per principal  424,47 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1515/620/36/9235 
data transmissió 14/03/2016 
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA 
NIF comprador  A39000013 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.4. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000026 
Núm. de referència : X2017009564     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  40431036A/02 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 79,97 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
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PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 40431036A/02, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CTRA RIUDAURA, 291  B  B  5 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   79,97 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   40431036A/02 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16 
núm. del rebut   13IB800999/14IB15100/15IB15112/16IB14659 
exercici(s)    13/14/15/16 
referència cadastral  5305902DG5750N033YI 
adreça finca   CTRA RIUDAURA, 291  B  B  5 
valor cadastral   16: 5654,07 
import per principal  79,97 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1309/504/26/20072 
data transmissió 14/03/2016 
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA 
NIF comprador  A39000013 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.5. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000027 
Núm. de referència : X2017009572     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  43638081C/01 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
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sobre Béns Immobles dels exercicis: 14/15, i per import principal de 37,13 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 43638081C/01, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça RDA SOMETENT, 5  1  -1  14 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés 
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de 
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei 
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà 
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, 
interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   37,13 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 
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de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   43638081C/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 14/15 
núm. del rebut   14IB24257/15IB24192 
exercici(s)    14/15 
referència cadastral  7997616DG5679N014GD 
adreça finca   RDA SOMETENT, 5  1  -1  14 
valor cadastral   16: 2641,99 
import per principal  37,13 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1608/369/60/14535/14 
data transmissió 03/12/2015 
comprador a qui es deriva BANKIA SA 
NIF comprador  A14010342 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.6. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000028 
Núm. de referència : X2017009577     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  43638081C/02 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 14/15, i per import principal de 676,64 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
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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 **** expedient núm. 43638081C/02, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça RDA SOMETENT, 5  1   2  1 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés 
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de 
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei 
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà 
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, 
interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   676,64 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   43638081C/02 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 14/15 
núm. del rebut   14IB24256/15IB24193 
exercici(s)    14/15 
referència cadastral  7997616DG5679N028EQ 
adreça finca   RDA SOMETENT, 5  1   2  1 
valor cadastral   16: 48151,44 
import per principal  676,64 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1040/351/53/14543 
data transmissió 03/12/2015 
comprador a qui es deriva BANKIA SA 
NIF comprador  A14010342 
 
S’aprova per unanimitat. 
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10.7. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000030 
Núm. de referència : X2017009582     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  45170857F 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 15/16, i per import principal de 664,24 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 45170857F, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C PUIG ROIG, 9  2  C al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés 
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de 
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei 
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà 
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, 
interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
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la quantitat de   664,24 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   45170857F 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 15/16 
núm. del rebut   15IB20284/16IB19689 
exercici(s)    15/16 
referència cadastral  6788401DG5668N016SJ 
adreça finca   C PUIG ROIG, 9  2  C 
valor cadastral   16: 46034,74 
import per principal  664,24 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1232/460/118/18633 
data transmissió 24/08/2016 
comprador a qui es deriva BANKIA SA 
NIF comprador  A14010342 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.8. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000031 
Núm. de referència : X2017009585     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  45170919T 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 859,04 
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 **** expedient núm. 45170919T, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C PALA, 4  2  3 al pagament dels 
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 13/14/15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble MADRID RMBS III, FONDO TIT 
ACTIVOS 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   859,04 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   45170919T 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16 
núm. del rebut   13IB433/14IB456/15IB448/16IB457 
exercici(s)    13/14/15/16 
referència cadastral  5205901DG5750N031EY 
adreça finca   C PALA, 4  2  3 
valor cadastral   16: 30789,46 
import per principal  859,04 euros 
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Tom/llibre/foli/finca 1235/461/110/9221 
data transmissió 22/12/2016 
comprador a qui es deriva MADRID RMBS III, FONDO TIT ACTIVOS 
NIF comprador  V85160935 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.9. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000032 
Núm. de referència : X2017009587     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  45173178M/01 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 15/16, i per import principal de 18,20 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor **** expedient núm. 45173178M/01, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C PINTOR GOYA, 2  B  7 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
15/16.  
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TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés 
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de 
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei 
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà 
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, 
interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   18,20 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   45173178M/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 15/16 
núm. del rebut   15IB2885/16IB2914 
exercici(s)    15/16 
referència cadastral  7996802DG5679N007UO 
adreça finca   C PINTOR GOYA, 2  B  7 
valor cadastral   16: 1261,74 
import per principal  18,20 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1528/628/134/5794 
data transmissió 04/05/2016 
comprador a qui es deriva BANKIA SA 
NIF comprador  A14010342 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.10. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000033 
Núm. de referència : X2017009589     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  45173178M/02 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 15/16, i per import principal de 343,64 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 
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• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 45173178M/02, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C PINTOR GOYA, 2  4  1 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés 
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de 
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei 
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà 
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, 
interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   343,64 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
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nom del deutor   **** 
Expedient   45173178M/02 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 15/16 
núm. del rebut   15IB2886/16IB2913 
exercici(s)    15/16 
referència cadastral  7996802DG5679N015SF 
adreça finca   C PINTOR GOYA, 2  4  1 
valor cadastral   16: 23815,81 
import per principal  343,64 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1528/628/134/5794 
data transmissió 04/05/2016 
comprador a qui es deriva BANKIA SA 
NIF comprador  A14010342 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.11. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000035 
Núm. de referència : X2017009594     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  46671947W 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 15/16, i per import principal de 705,82 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
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PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 46671947W, 
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 REBAIXINC, 28  B  3 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara 
es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis 
assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà 
providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per 
cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   705,82 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   46671947W 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 15/16 
núm. del rebut   15IB14571/16IB14141 
exercici(s)    15/16 
referència cadastral  6704409DG5760S003RX 
adreça finca   C REBAIXINC, 28  B  3 
valor cadastral   16: 48916,41 
import per principal  705,82 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1681/716/102/32034 
data transmissió 02/02/2016 
comprador a qui es deriva BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
NIF comprador  A48265169 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.12. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000036 
Núm. de referència : X2017009596     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  46673420A/06 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
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sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 180,24 
euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 46673420A/06, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C MULLERAS, 1  -2  T4 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   180,24 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: 
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� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   46673420A/06 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16 
núm. del rebut   13IB10627/14IB10988/15IB10978/16IB10655 
exercici(s)    13/14/15/16 
referència cadastral  7702105DG5770S065EQ 
adreça finca   C MULLERAS, 1  -2  T4 
valor cadastral   16: 6272,20 
import per principal  180,24 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1480/600/48/19481/T4 
data transmissió 07/04/2016 
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA 
NIF comprador  A39000013 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.13. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000037 
Núm. de referència : X2017009598     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  46673420A/07 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 97,92 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 
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subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 46673420A/07, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C MULLERAS, 1  -1  3 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   97,92 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   46673420A/07 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16 
núm. del rebut   13IB10628/14IB10987/15IB10982/16IB10656 
exercici(s)    13/14/15/16 
referència cadastral  7702105DG5770S071YR 
adreça finca   C MULLERAS, 1  -1  3 
valor cadastral   16: 3407,57 
import per principal  97,92 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1410/563/118/19482/3 
data transmissió 07/04/2016 
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA 
NIF comprador  A39000013 
 
S’aprova per unanimitat. 
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10.14. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000038 
Núm. de referència : X2017009642     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  46673420A/08 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 98,70 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 46673420A/08, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C MULLERAS, 1  -1  4 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
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QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   98,70 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   46673420A/08 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16 
núm. del rebut   13IB10629/14IB10989/15IB10979/16IB10657 
exercici(s)    13/14/15/16 
referència cadastral  7702105DG5770S072UT 
adreça finca   C MULLERAS, 1  -1  4 
valor cadastral   16: 3434,72 
import per principal  98,70 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1418/563/120/19482/4 
data transmissió 07/04/2016 
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA 
NIF comprador  A39000013 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.15. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000039 
Núm. de referència : X2017009668     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  46673420A/09 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 92,47 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 **** expedient núm. 46673420A/09, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV. SANT JORDI, 164  -1  10 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   92,47 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   46673420A/09 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16 
núm. del rebut   13IB10631/14IB10990/15IB10980/16IB10654 
exercici(s)    13/14/15/16 
referència cadastral  8096203DG5689N046SJ 
adreça finca   AV. SANT JORDI, 164  -1  10 
valor cadastral   16: 3237,45 
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import per principal  92,47 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1310/505/70/18496 
data transmissió 07/04/2016 
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA 
NIF comprador  A39000013 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.16. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000040 
Núm. de referència : X2017009685     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  77893279F 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 14/15/16, i per import principal de 1.004,53 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 **** expedient núm. 77893279F, 
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 ESGLAIERS, 7B  2  1 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
14/15/16.  
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TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1.004,53 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   **** 
Expedient   77893279F 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 14/15/16 
núm. del rebut   14IB4983/15IB4781/16IB4721 
exercici(s)    14/15/16 
referència cadastral  7904501DG5770S017DF 
adreça finca   C ESGLAIERS, 7B  2  1 
valor cadastral   16: 46922,27 
import per principal  1004,53 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1348/525/163/20546 
data transmissió 31/03/2016 
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA 
NIF comprador  A39000013   
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.17. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000041 
Núm. de referència : X2017009692     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  77895407L/01 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 2016, i per import principal de 42,08 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 77895407L/01, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C SECRETARI DAUNIS, 5  -1  10 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
2016.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara 
es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis 
assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà 
providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per 
cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   42,08 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
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nom del deutor   **** 
Expedient   77895407L/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2016 
núm. del rebut   16IB23530 
exercici(s)    2016 
referència cadastral  7801607DG5770S010AU 
adreça finca   C SECRETARI DAUNIS, 5  -1  10 
valor cadastral   16: 5720,59 
import per principal  42,08 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1621/680/205/28894 
data transmissió 25/02/2016 
comprador a qui es deriva BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
NIF comprador  A48265169 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.18. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000042 
Núm. de referència : X2017009707     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  77895407L/02 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 2016, i per import principal de 420,70 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 
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acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 77895407L/02, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C MARIÀ VAYREDA, 8  3  4 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
2016.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara 
es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis 
assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà 
providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per 
cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   420,70 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   77895407L/02 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2016 
núm. del rebut   16IB23527 
exercici(s)    2016 
referència cadastral  7801607DG5770S036IR 
adreça finca   C MARIÀ VAYREDA, 8  3  4 
valor cadastral   16: 57191,67 
import per principal  420,70 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1622/681/58/28920 
data transmissió 25/02/2016 
comprador a qui es deriva BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
NIF comprador  A48265169 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.19. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000047 
Núm. de referència : X2017009725     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17565136/02 
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nom: PROMOLOT GARROTXA SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 697,43 
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 
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 PROMOLOT GARROTXA SL 
expedient núm. B17565136/02, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de 
les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV ONZE DE SETEMBRE, 13  1  3 
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara 
es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis 
assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà 
providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per 
cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   697,43 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
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desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   PROMOLOT GARROTXA SL 
Expedient   B17565136/02 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16 
núm. del rebut   13IB17876/14IB18406/15IB18368/16IB17776 
exercici(s)    13/14/15/16 
referència cadastral  8103601DG5770S006SP 
adreça finca   AV ONZE DE SETEMBRE, 13  1  3 
valor cadastral   16: 25060,12 
import per principal  697,43 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1483/602/121/22554 
data transmissió 16/02/2016 
comprador a qui es deriva BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
NIF comprador  A48265169 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.20. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000048 
Núm. de referència : X2017009729     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17565136/03 
nom: PROMOLOT GARROTXA SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 637,54 
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 PROMOLOT GARROTXA SL 
expedient núm. B17565136/03, 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 AV ONZE DE SETEMBRE, 13  2  5 
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara 
es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis 
assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà 
providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per 
cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   637,54 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   PROMOLOT GARROTXA SL 
Expedient   B17565136/03 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16 
núm. del rebut   13IB17878/14IB18409/15IB18367/16IB17777 
exercici(s)    13/14/15/16 
referència cadastral  8103601DG5780S013HF 
adreça finca   AV ONZE DE SETEMBRE, 13  2  5 
valor cadastral   16: 22909,57 
import per principal  637,54 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1483/602/142/22561 



 46 

data transmissió 16/02/2016 
comprador a qui es deriva BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
NIF comprador  A48265169 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.21. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000049 
Núm. de referència : X2017009730     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17565136/04 
nom: PROMOLOT GARROTXA SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 694,89 
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 PROMOLOT GARROTXA SL 
expedient núm. B17565136/04, 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 AV ONZE DE SETEMBRE, 13  3  3 
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16.  
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TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara 
es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis 
assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà 
providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per 
cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   694,89 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   PROMOLOT GARROTXA SL 
Expedient   B17565136/04 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16 
núm. del rebut   13IB17879/14IB18408/15IB18369/16IB17778 
exercici(s)    13/14/15/16 
referència cadastral  8103601DG5780S016LJ 
adreça finca   AV ONZE DE SETEMBRE, 13  3  3 
valor cadastral   16: 24970,18 
import per principal  694,89 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1483/602/151/22564 
data transmissió 16/02/2016 
comprador a qui es deriva BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
NIF comprador  A48265169 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.22. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000076 
Núm. de referència : X2017009857     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17925694 
nom: PLA DE SOTA SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 14/15/16, i per import principal de 2.238,93 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 
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• 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 PLA DE SOTA SL expedient núm. 
B17925694, 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 FRANÇA,  112 al pagament dels 
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 14/15/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble ALTAMIRA SANTANDER REAL 
ESTATE SA per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es 
relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a 
l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de 
constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del 
crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   2.238,93 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
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nom del deutor   PLA DE SOTA SL 
Expedient   B17925694 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 14/15/16 
núm. del rebut   14IB17457/15IB17461/16IB16929 
exercici(s)    14/15/16 
referència cadastral  7715923DG5771N001OP 
adreça finca   C FRANÇA,  112 
valor cadastral   16: 104582,17 
import per principal  2238,93 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1607/672/14/28429 
data transmissió 04/05/2016 
comprador a qui es deriva ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA 
NIF comprador  A28100915 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.23. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. d’expedient: R0082017000081 
Núm. de referència : X2017009874     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  X1471513L 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 14/16, i per import principal de 538,15 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
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PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. X1471513L, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CAMI DE LES BRUIXES, 7  1  1 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
14/16.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble UNION DE CREDITOS 
INMOBILIARIOS SA per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual 
ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis 
assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà 
providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per 
cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   538,15 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   X1471513L 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 14/16 
núm. del rebut   14IB19276/16IB18696 
exercici(s)    14/16 
referència cadastral  8714717DG5781S003UQ 
adreça finca   CAMI DE LES BRUIXES, 7  1  1 
valor cadastral   16: 37540,19 
import per principal  538,15 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1136/409/137/5892 
data transmissió 18/10/2016 
comprador a qui es deriva UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA 
NIF comprador  A39025515 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.1. - MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT 

PÚBLIC MITJANÇANT EL NOU EQUIPAMENT DE LLUMENERES DE 
RECUPERACIÓ, ANY 2017.- PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2017010611     

Vist que les recents actuacions de canvi d’enllumenat en les vies principals de la ciutat 
han permès recuperar i guardar en acopi  un estoc de llumeneres del model Syrma (o 
AP-101) de la casa Simon.  
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Vista la memòria valorada de millora de l’eficiència de l’enllumenat públic mitjançant el 
nou equipament de llumeneres de recuperació, any 2017, redactada pel director de 
l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat Molas  en data abril de 
2017, que té per objecte la reutilització de les llumeneres de recuperació descrites, 
model Syrma (AP-101) de Simon, acopiades en el magatzem de la Brigada Municipal, 
per implantar-les en la millora de l’enllumenat de sectors de la ciutat dotats 
d’enllumenat de tipologia funcional, amb columnes altes equipades amb llumeneres ja 
obsoletes, baixa eficiència i potència lumínica excessiva, on per raons bàsicament 
econòmiques (inversió inicial) no es preveu a mig termini la substitució de les 
llumeneres per models equipats amb tecnologia led. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2017000013, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de millora de l’eficiència de l’enllumenat 
públic mitjançant el nou equipament de llumeneres de recuperació, any 2017, 
redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat 
Molas  en data abril de 2017. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - CONSTRUCCIÓ DE BALCÓ EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES 

 
Núm. de referència : X2017004592 

 
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 OMA32017000027 en data 
registre entrada  28/02/2017 
a: COMER GRUP NORANTA NOU SL     
per a: CONSTRUCCIÓ DE BALCÓ EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES   
situada a: AV BOLÍVIA N. 4  
U.T.M : 7392602 
 
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: 2017CRL800034     



 52 

 
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: 9215.04 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

9215.04 285.67 0 285.67 62.85 348.52 
 

Garanties: 
  

Total Liquidació Euros 
Per Drets 348.52 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 9 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
- Aquesta  llicència  no  autoritza  l’ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 

altres elements propis de l’obra. 

- Caldrà construir murets d’1,80 m d’alçada que separi com a mínim 0,40 m el balcó 
de les parcel·les veïnes d’acord amb les condicions de l’article 145.9 del POUM, 
sens perjudici del que disposa la Compilació del Dret Civil Català en matèria de 
servituds. 

- D'acord  a  l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de  la  Llei 38/88,  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. 
 
12.2. - INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR A L’AVINGUDA 

VALÈNCIA 9. 
 
Núm. de referència : X2016021627 
 
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: 
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CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000121 en data 
registre entrada  18/11/2016 
a: COMUNITAT PROPIETARIS AV.VALENCIA 7-9 AV.MURCIA 1-13     
per a: INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR    
situada a: AV VALÈNCIA N.9  
U.T.M : 7497901 
 
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: CRL2017800035 
FMA2017600079    
 
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: 105000.00 euros  
1 Tanca provisional 
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

105000.00 3255.00 -95% 162.75 304.90 467.65 
 

Garanties: 
    
   rep pav + ges res: 600 euros 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 467.65 
Per Garanties (4) 600.00 

 
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.  
 
• Aquesta llicència s’atorga amb caràcter excepcional en aplicació de la Disposició 

transitòria primera del POUM, vist que, tot i que la caixa d’ascensor projectada es 
situa en espai no edificable segons el planejament, es donen les condicions 
exigibles d’acord amb la Disposició esmentada. 

• Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de 
color vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les 
condicions que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada 
el 27/04/1995. 

• D’acord amb la proposta presentada, l’ocupació de via pública no podrà afectar la 
calçada, sinó únicament part de la vorera. Caldrà garantir un pas de vianants de 
0,90 m d’amplada mínima. 

• Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública. 

• S’imposa  una  fiança de 600,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
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especialment pels treballs de  moviment i transport de terres o runes previstos.  
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per 
l’obra. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a 
comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. 
L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini 
esmentat. 

• D'acord  a  l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de  la  Llei 38/88,  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. 
 

13.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE CANTÀNIA AL PAVELLÓ 
D'ESPORTS 

 
Núm. de referència : X2017010718     
 
En relació a l’expedient PC012017000013 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el Pla d'Autoprotecció de Cantània al Pavelló d'Esports 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 13 I 21 D'ABRIL DE 2017 RELATIUS 

A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2017010353     
 
En relació a l’expedient AG012017000024, 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 13 i 21 d’abril de 2017, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura Pau García 
Parajua 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Sant Esteve 21 2n A 13/04/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Maqsport Fabricació 
maquinària 

C/Rosselló 19 21/04/2017 
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Canvi no 
substancial 

Societat Catalana 
de Petrolis 

Magatzem 
productes 
petrolífers i 
derivats 

C/Itàlia 1 20/04/2017 

Baixa 
 

Susana 
Rieradevall 

Venda de roba C/Fontfreda 2 19/04/2017 

Baixa Anna Orea Algaba Bar Pg. Barcelona 1 B 2 19/04/2017 

Baixa  Procomiber Venda de 
matalassos 

Ctra. de la Canya 1 20/04/2017 

Baixa  Fusió F. 
Il·luminació 

Despatx 
projectes 
il·luminació 

C/Fontanella 4 20/04/2017 

Baixa  Blancauto 2008 
Opel 

Taller reparació 
i venda de 
vehicles 

Av. Europa 1-3 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 101 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 102 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 103 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 104 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 105 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 106 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 107 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 108 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 109 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 111 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 112 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 113 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 114 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 115 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 116 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 119 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Parc Nou 108 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Parc Nou 201 20/04/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Parc Nou 211 20/04/2017 
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Adjudicació **** Hort municipal Les Planotes 4 20/04/2017 

Baixa **** Hort municipal Mas Bernat 81 20/04/2017 

Baixa **** Hort municipal Les Planotes 29 20/04/2017 

Baixa **** Hort municipal Les Planotes 50 20/04/2017 

 
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 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 


