2018/2219/ESPORTS
DECRET
Per Decret d’Alcaldia, el 3 de juliol de 2018, amb número de resolució 2018/1067, es va
autoritzar al Sr.
, amb NIF
la instal·lació d’una caravana food
truck dins de la piscina municipal durant la temporada d’obertura 2018.
El 13 de juny de 2019 per Decret d’Alcaldia, amb número de resolució 2019/1194, es va
aprovar la liquidació per ocupació privativa del domini públic municipal amb caravana foodtruck a nom del Sr
pel període comprès entre els dies 3 de juliol de 2018
al 6 d’agost del 2018 per import de 58,44 euros.
El 18 de juny de 2019 es va emetre informe d’Intervenció que literalment diu:
“INFORME D’INTERVENCIÓ
Expedient número: 2018/2219
Unitat gestora: ESPORTS
Assumpte: Liquidació taxa ocupació privativa del domini públic municipal amb caravana food
truck.
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1. En data 25 de juny de 2018 (GENTR 2018/4327) el Sr.
va sol·licitar la
instal·lació d’una caravana food truck a la piscina municipal durant la temporada d’estiu.
2. Per decret d’alcaldia núm. 2018/1067 de 3 de juliol de 2018 es va autoritzar al Sr.
la
instal·lació d’una caravana food truck a la piscina municipal durant la temporada
d’obertura 2018.
3. En el punt segon s’establia que el Sr.
havia de pagar la taxa que
estableix l’Ordenança núm. 13 per utilització privativa del domini públic municipal però
no donava detalls, ni de la mida ni del període d’ocupació.
4. En data 13/06/2019 es dicta decret d’Alcaldia pel qual es resol:

“Aprovar la liquidació per ocupació privativa del domini públic municipal amb caravana food-truck a nom
del Sr.
pel període comprès entre els dies 3/07/2018 a 06/08/2018 per import de
58,44Euros.”
5. Aquesta liquidació s’emet en base a informe del tècnic competent
tarifa assenyalada en l’epígraf segon de la OF13:

que

aplica

la

Epígraf segon.- Ocupacions de la via pública amb quioscos o parades (excloses fires,
festes i diades i mercats) permanents o de temporada:
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Per superfície ocupada temporalment amb quioscos o parades dedicats a la venda
de gelats, castanyes, torrons i altres productes alimentaris propis de temporada. Per
cada m2 o fracció________________________________________ 12,94 euros/mes
Fonaments de dret:
1. L’Ordenança Fiscal Núm. 13 que regula la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic municipal estableiz a l’article 3 que són subjectes passius de la
taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques així com les entitats
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, a favor de les quals s’atorguin
les llicències o autoritzacions, o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va
procedir sense l’autorització corresponent.
Conclusions:
Atès que la documentació que obra a l’expedient es desprèn que l’activitat que es va autoritzar
per decret d’Alcaldia de data 3/07/2018 no pot considerar-se com a activitat propiament de
temporada equiparable a les previstes a l’epígraf segon de la OF13 (gelats, castanyes, torrons…)
sino que es portava a terme una activitat més similar a la de bar.
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Epígraf tercer.-Ocupació de la via pública amb la instal•lació de quioscos, parades,
barraques, casetes de venda, atraccions, venda ambulant o similars ocasionals o fora de
temporada
Per superfície ocupada amb la instal·lació de neveries, restaurants, bars, fondes i similars.
Per cada m2 o fracció___________________________________________________ 0,71 euros/dia
Així mateix es vol posar de manifest que per decret d’Alcaldia de data 3/07/2019 s’autoritzava al
Sr.
en els següents termes:

“Primer.- Autoritzar al Sr.
, la instal·lació d’una caravana food truck dins de la
piscina municipal durant la temporada d’obertura 2018 amb les següents condicions:
- L’horari de l’ús de l’equipament serà de 10.00h a 20.00h de dilluns a diumenges
o Fins l’11 de setembre de 2018 (…)”
No es justifiquen ni mencionen en l’expedient els motius pels quals no es realitza la liquidació
des del primer i fins l’últim dia del període autoritzat per a ocupar la piscina.
En base a l’exposat, i segons la informació a la que ha tingut accés aquesta intervenció, sens
perjudici d’error o omissió, la liquidació restaría de la següent manera:
Període d’obertura de la piscina 2018: 18 de juny de 2018 a 11 de setembre de 2018.
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Aquesta intervenció considera que la tarifa aplicable seria, en el seu cas, i per ser més adient a la
naturalesa del l’activitat, l’establerta a l’epígraf tercer:
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Nº de dies: 86 dies
Superficie: 4 m2
Tarifa: 0,71 euros/dia
Nº de dies
86

Superficie
4 m2

Tarifa
0,71 euros/dia

Total liquidació
244,24 euros

Per tant, a criteri d’aquesta intervenció, hauria de tramitar-se una liquidació complementària per
la diferència.
Aquest és el meu criteri, sens perjudici de millor interpretació en dret.”

El 20 de juny de 2019 el Tècnic d’Esports va emetre informe que literalment diu:
“Vist l’informe d’intervenció de data 18/06/2019, relatiu a la liquidació taxa ocupació privativa
del domini públic municipal amb caravana food truck,
Des de la Regidoria d’Esports s’informa que:
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Epígraf tercer.-Ocupació de la via pública amb la instal•lació de quioscos, parades,
barraques, casetes de venda, atraccions, venda ambulant o similars ocasionals o fora de
temporada
Per superfície ocupada amb la instal·lació de neveries, restaurants, bars, fondes i similars.
Per cada m2 o fracció___________________________________________________ 0,71 euros/dia
Pel que fa a l’inici i final de l’activitat:
Es va iniciar l’activitat el dia 3 de juliol de 2018, segons consta a la notificació
d’Alcaldia de data 04/07/2018.
Es va finalitzar l’activitat el dia 6 d’agost de 2018 per mutu acord entre el Sr.
i l’Ajuntament d’Argentona.
En aquest sentit, doncs, es proposa que la liquidació sigui:
Període de funcionament de la caravana foodtruck: del 3 de juliol al 6 d’agost de 2018
Nº de dies: 35 dies
Superfície: 4 m2
Tarifa: 0,71 euros/dia
Total liquidació: 99,40 €
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Tot això és el que el tècnic que sotasigna posa en coneixement a efectes procedents.”
D’acord amb tot l’exposat vinc a decretar el següent:
Primer.– Deixar sense efectes el Decret d’Alcaldia del 13 de juny de 2019, amb número de
resolució 2019/1194, on es va aprovar la liquidació per ocupació privativa del domini públic
municipal amb caravana food-truck a nom del Sr
pel període comprès
entre els dies 3 de juliol de 2018 al 6 d’agost del 2018 per import de 58,44 euros.
Segon.– Aprovar la liquidació per ocupació privativa del domini públic municipal amb
caravana food-truck a nom del Sr.
pel període comprès entre els dies
3/07/2018 a 06/08/2018 per import de 99,40Euros. Per efectuar el pagament en període
voluntari podeu realitzar l’ ingrés de la manera següent:
-Les que siguin notificades de l’1 al 15 de cada mes des de la data de recepció de la
notificació, fins el 20 del mes posterior i si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
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Transcorreguts els esmentats terminis sense haver-se fet efectiu, es durà a terme el seu
cobrament amb els recàrrecs previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària.
Relació de bancs on podeu fer l’ingrés:
*
*
Tercer.- Que es notifiqui en deguda forma aquesta resolució, així com la liquidació
rectificada, als interessats i al Serveis de tresoreria i Intervenció i de Transparència d’aquest
Ajuntament.

Ho mana i signa l’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català

Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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-Les que siguin notificades entre el 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior i si aquest no fos hàbil, fins l’immediat
hàbil següent.
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