
“Vist que el Ple del Consell  Comarcal, en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 2016, va aprovar inicialment
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys o edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el
Codi de Bones Pràctiques a seguir en la utilització de terrenys o edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que va
esdevenir definitiva després del tràmit d’exposició pública en data 21 d’abril de 2016.

Vist que constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via publica o dels
edificis  d'us  públic  que  s'especifiquen  a  l'annex  de  les  tarifes,  inclosa  l'activitat  administrativa  d'atorgament  de  les  preceptives
llicencies. 

Vist que segons l’article 57.1 del Decret 336/1988, de 17 de octubre, que aprova el Reglament de patrimoni del ens
locals, l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o immediata d’una part del domini públic, de manera que limiti o impedeixi la
utilització per altres interessats. En aquest cas el que planteja el sol·licitant és un ús privatiu, ja que l’ús de l’espai de referència per a
la finalitat sol·licitada exclou ús simultani per altres.

Vist el Decret 267/1990, de 8 de octubre, de regulació dels Consells Esportius, que estableix la conveniència de
col·laboració dels Consells Esportius amb els corresponents Consells comarcals del territori.

Vist que per acord de la Junta de Govern 18 de juliol de 202 es va atorgar a l’entitat Consell  Esportiu del Baix
Llobregat la llicència d’ocupació temporal dels espais de l’edifici NÚM. 2, d’acord amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’ocupació de terrenys o edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Codi de Bones Pràctiques a seguir en la
utilització de terrenys o edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per un període màxim de quatre mesos, comptats
amb efectes retroactius del dia 29/06/22, sent en tot cas la data de finalització aquella en que quedi definitivament  aprovada la
modificació de l’ordenança, si és abans de la finalització del termini atorgat; i amb una taxa pel referit període de 3.512,60€, calculats
a partir de 878,15 euros/mes.

Vist que per acord de Ple de 18 de juliol de 2022 es va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal de
referència en el sentit de modificar l’annex on s’hi estableix la taxa a pagar i atès que un cop transcorregut el termini de 30 dies hàbils
d’informació pública sense que hagi estat presentada cap reclamació l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu, publicant-se
l’edicte d’aprovació definitiva al BOPB de data 07/10/22.

Vist que l’actual llicència va finalitzar el dia 07/10/22 i que en data 19 d’octubre d’enguany el Consell Esportiu del
Baix Llobregat va sol·licitar per escrit la renovació de la referida llicència que actualment està ocupant, i atès que no consta cap altra
petició d’ús dels espais de referència.

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de gestió d'Habitatge, Manteniment, Serveis, Mobilitat i Medi Ambient
d’aquesta entitat en data 26 de d’octubre de 2022, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient.

Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents

La Junta de Govern en sessió de caràcter ordinària, celebrada el dia 14 de novembre de 2022 (11), i sense perjudici 
de l’aprovació de l’acta de la corresponent sessió, adoptà, entre d'altres, l'acord següent.



ACORDS

PRIMER.- Atorgar  a  l’entitat  Consell  Esportiu  del  Baix  Llobregat,  amb NIF G58014838,  la  llicència  d’ocupació
temporal dels espais de l’edifici NÚM. 2, d’acord amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys o edificis d’ús
públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Codi de Bones Pràctiques a seguir en la utilització de terrenys o edificis d’ús públic
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que es detallen a continuació:

Edifici NÚM. 2 
Espai Identificació Superfície m  2  
P0-10-Oficina  amb
finestres Despatx 1 11,88
P0.11.C-Oficina Antiga aula informàtica 1 22,47
P0.11.E-Oficina Antiga aula informàtica 2 22,03
P0-.11.W-Oficina Despatx 2 20,66
P0.12-Oficina Despatx 3 17,08
Ampliació P0. 11.C  7,00

Total 101,12

SEGON.- Aquesta llicència s’atorga per un període de 2 anys, comptats amb efectes retroactius del dia 08/10/22; i
amb una taxa de 2.139,95 €/mes, la qual s’haurà d’abonar per períodes trimestrals en el primers 5 dies comptats a partir de l’endemà
de la comunicació, d’acord amb l’article 8è de l’esmentada ordenança. 

S’ha aprovat la corresponent liquidació per al període:

2.139,95 €/mes x 3 mesos = 6.419,85 €/trimestre

El pagament es podrà efectuar per qualsevol dels mètodes detallats a l’article 7é de l’Ordenança. En aquest sentit el compte bancari
del CCBLL per fer-ho és: 

CAIXABANC ES12 2100 3089 0122 0008 7550

TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Esportiu del Baix Llobregat, perquè en tingui coneixement i als
efectes escaients.

QUART.- Donar compte del present acord a la propera sessió plenària que se celebri.”

La qual cosa us comunico als efectes oportuns, i us informo que contra aquest acord podeu interposar els recursos que s'expressen.

El secretari

“Si es vol impugnar la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

La Junta de Govern en sessió de caràcter ordinària, celebrada el dia 14 de novembre de 2022 (11), i sense perjudici 
de l’aprovació de l’acta de la corresponent sessió, adoptà, entre d'altres, l'acord següent.
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