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NOTIFICACIÓ

Srs. Junta de Compensació de la urbanització Mas Bermell

Per Resolució de l'Alcaldia de data 14 de maig de 2018, es va acordar el següent:

..1. A}ruECEDENTS

BXPEDIENT DE LLICENCIA D}[TS PRTVATIÚ
D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC

"Local Social de la urbanització Mas Bermell"
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1.1. El Sr. Benigno Barrios Lorenzo ha sol.licitat, en nom i representació de la Junta de
Compensació de la urbanització Mas Bermell, mitjangant escrit de data 3/A4D018,
número de registre d'entrada 239, la concessió d'una llicéncia d'ris privatiu del bé
immoble sizuat a a liAv. General de Querol, parcel.la núm. 809, de la urbanització Mas
Bermell, catalogat com a bé de domini públic.

L'esmentat immoble té una superfície construida de222 metres quadrats i consta de:

Una sala polivalent apta per l'ús social, cultural i de lleure amb coberta lleugera, un
escenari, uns banys i un magatzem. L'ús característic de l'edifici és social i cultural on
s'hi poden desenvolupar usos recreatius i relacionats amb el lleure.

Es tracta d'un edifici aillat d'una única planta baixa que té accés des de I'exterior integrat
amb I'entorn residencial on es situa.

Els recorreguts interiors i exteriors són adaptats.

Dins ia mateixa finca, al nord-oest d'aquest
quadrangular, d'una sola planta amb dues zofles
d'una sala de reunions, despatx i bany.

edifici hi ha un edifici de forma
simétriques. Cadascuna d'elles consta

E§TAT ACTUAL. STIPERFICIES UTILS

Sala polivalent
Escenari
Lavabos

Magatzem
TOTAL

162,75 ra*
13,57 nf
7,3,75 m2
13,75 m2

2G3,82 m2

TOTAL SUPERFICIE EDIF'ICADA 222



EXI'EDIENT DE LLICÉNCIA D'ÚS PRT\IATIU
D'UN BE DE DOMINI PUBLIC

"Local Social de la urbanització Mas Bermell"

1.2.F,ndata20 d'atrril de 2018 s'ha emés informe técnic íavorable a la concessió de ia
, llicéncia, donada la manca d'utilització i la no necessitat per al funcionament dels serveis
públics municipals; informe que consta a 1'expedient.

1.3. En data 20104i2A18, la Secretaria Intervenció municipal va emetre l'infonne
corresponent. en sentit favorable a la concessió de Ia llicéncia; informe que consta a
I'expedient.

2. FONAMENTS DE DRET

2. 1. Legislació aplicable

. Reglarnent de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336i i988, de t7
d'octubre (RP)

. Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2i2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)

o L.lei 3312AA3, de 3 de novembre, del patrimoni de les admirristracions públiques

' Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim local (LBRL)

2.1. Els usos privatius dei domini públic com el sol.licitat estan sotmesos a llicéncia
municipai donat que no suposen cap transformació ni modificació del domini públic (en
cas contrari requeririen d'una concessió administrativa), tal i com s'estableix als articles
57 RP i218.4 TRLMRLC.

2.2.FJsol.licitant és l'únic peticionari de l'ús privatiu del bé objecte de la llicdncia, de
manera que, en no existir una pluralitai de sol.licitants, no és necessari assegurar els
principis d'objectivitat, publicitat i concurrBncia mitjangant la convocatória d'un concurs.
tal i com preveu 1'article 57.3 RP.

23. D)acord amb la normativa sobre patrimoni, i; en concret, amb alld estable¡t als
articles 57.2 RP i 92 apartats 2 i 4 LPAP. la concessió de la liicéncia será procedent
sempre que s'atingui a les següents limitacions i condicions:

e) el titular de la llicéncia ostentará una situació de possessió precária

0 la llicéncia será essencialment revocable en tot moment per raons d'interds públic
g) no es podrá transmetre la llicéncia o autorització a tercers
h) haurá de donar-se un ús adequat a les instal.iacions d'acord amb ia finalitat

especificada a Ia sol.licitud de la liicéncia

2.4.Donat que l'ús privatiu sol'licitat no suposa larealització de cap inversió ni de cap
altra despesa d'establiment, es considera que, si eventualment s'arribés a revocar la
liicdncia per raons d'interis públic, no determinaria a t-avor del seu titular cap iipus
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d'indemnització.

2.5. L'afitcle .92.3 LPAP, de carácter
termini de durada de les llicdncies a un

2.6. L'ús privatiu sol.licitat no es troba subjecte a pagament de taxa degut a que no
comporta una utilitat económica per a la persona autoritzada, d'acord amb l'article 92.5
LPAP.

En cas que ei titular de la llicéncia opti per realitzar una explotació econdmica del bé,

requerirá prévia comunicacié I'Ajuntament. i comportará, a elecció de la corporació,
l'abonament de le taxa per utilització privativa del domini públic que I'A.juntament fixi
mitjangant el procediment coffesponent o bé, I'obligació «i'invertir en ia rnillora del bé els

beneficis obtinguts. A aquests efectes s'entén corrl a in.¿ersió en la miilora del bé, aquelles

despeses ja siguin en instal.lacions o bé en construccions que allarguin la vida del bé.

2.7.L'úgan competent per atorgar o denegar la liicéncia sol.licita,1a és 1'aicaldia en

virtut dels articles 21.1.q LBRL, 53.1.r TRLMRLC, i 60 RP.

Per tot aixd, RESOLC:

Primer. Concedir per un termini de 4 anys (sense possibilitat de prorrogues) a la Junta de

Compensació de la urbanització Mas Bermell, liicéncia per a la utilització privaiiva del
bé immoble descrit ais antecedents de la present resolució situat a I'Av. General de Quercl,
parcel'la núm. 809, de la urbanització Mas Bermell, bé de domini públic municipal.

La llicéncia es regirá per les següents condicions:

el bé es destinará a les finalitats que son objecte «le l'entitat cessionária i usos
socials, culturals, recreatius i relacionats amb el lleure.

la- llicbncia s'atorga sens perjudici de tercer i salvat el dret de propietat.

L'Ajuntament podrá fer ús del local en cas de necessitat per a actes puntuals
(reunions, xerrades, cursos, actes electorals, festes, etc.)

16. el tituiar de la llicbncia ostentará una situació possessdria p'rrecária

17. la llicdncia será essencialment rsvocable en tot moment per raons d'interés
públic. Donat clue i'ús privatiu sol.licitat no suposa larealització de cap inversió
ni de cap altra despe-qa d'establiment, es considera que, si eventualment s'arribés
a revocar la llicdncia per raons d'interés públic, no determinaria a favor del seu

titular cap tipus d' indemnització.

EXPEDIENT DE LLICENCIA D'ÚS PRTVATIU
D'UN BE DE DOMINI PUBLiC

"Local Social de la urbanització Mas Bermell"

no básic peró aplicable supletóriament, limita el
máxim de quatre anys, prórrogues incloses.

13.

14.

15.
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18. no es podrá transmetre la llicéncia o autorització a tercert 
l

19. haurá de donar-se un ús adequat a les instal.lacions d'acord amti les finalitats
especificades a la sol.licitud de la llicéncia

20. seran responsabilitat i a cárrec del titular de la llicéncia el pagament,Cels diferents
serveis i subministraments (aigua, llum, gas, telefonia), així com el canvi de nom
dels mateixos, si és el cas.

21. seranra cárrec del titular de la llicéncia, la instal.lació o substitució dels estris i
mobiliari necessari per a dur a terme les activitats relacionades amb les finalitats
autoritzades.

22. eltituiar de la llicéncia haurá de permetre la participació del públic en general en

les activitats que organitzi. 
,

23. el concessionari accepta I'immoble com está

24. rcsta prohibida larealització de qualsevol tipus d'obra, no inclosa en la sense la
prévia autorització per escrit de I'Ajuntament de Querol.

Segon. Declarar la no subjecció a taxa de la present concessió de llicéncia, d'acord amb
el que s'exposa en el fonament de dret cinqud de la present Resolucié.

En cas que el titular de la llicéncia opti per realitzar una explotació económica del bé,
requerirá prévia comunicació l'Ajuntament, i comportará" a eiecció de la corporació,
I'abonament de la taxa per utilització privativa del domini públic que I'Aj¡rntament fixi
midangant el procedirnent corresponent o bé, I'obligació d'invertir en la millora del bé els
beneficis obtinguts. A aquests efectes s'entén com a inversió en la millora del bé, aquelles
despeses ja siguin en instal.lacions o bé en construccions que allarguin la vida del bé

Tercer. Si es vol impugnar la present resolució que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar reflrs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós

AdmjaiSqa¡¡-delbfr-ag-ona, e-n slJstloini d-e-dos .mp-seqa cornpllar-¡l-es del -dia qegüeqlde
\a seranotificació.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix órgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a couiptar des del dia següent de la
seva notificacíó."
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