ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
1. IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

Número sessió
Caràcter
Dia
Hora:
Lloc:
Ubicació

01/2016
Ordinari
4 d’octubre de 2016
9’43
Sala de Govern
Casa de la Vila

2. MEMBRES ASSISTENTS:
Alcalde - President
Sr. Martí Orriols i Soler
Regidors/es presents:
Sr. Lluís Boixader i Aubets, 1er. Tinent d’alcalde – delegat d’àrea
Sra. Meritxell Colomer i Santané, 2na. Tinent d’alcalde – delegada d’àrea
Secretari - interventor
Sr. Josep Maria Molins i Penina, secretari - interventor.

A la sala de govern de la seu de l’Ajuntament d’Olvan, a les 9:43 hores, del dia 4 d’octubre de 2016 es
reuneixen sota la presidència de l'Il·lm. Sr. Martí Orriols Soler, prèvia convocatòria a l'efecte, les
persones anotades anteriorment, a l'objecte de celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern Local.
Pel Sr. Secretari - Intervenció es comprova que existeix el quòrum legal que preveuen els articles
46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 98.c) del Decret
legislatiu de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMC) i 90 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

Acte seguit, el Sr. President declara oberta la sessió i s'entra a tractar els assumptes inclosos a l'ordre
del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Qüestions prèvies.
3. Aprovació de documents comptables ADO-P
4. Llicències urbanístiques.
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5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
6.- Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries
7.- Assumptes sobrevinguts.
8.- Precs i Preguntes.

3. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
En aquesta sessió de la Junta de Govern Local no es sotmet a la seva consideració i aprovació, la
minuta o acta de la sessió anterior.
2. Qüestions prèvies.
Per l'Alcaldia – Presidència es dóna compte a la Junta de Govern Local dels escrits i documents
oficials que s’han rebut, així com també de les disposicions legals aprovades últimament i que són
d’interès municipal:
-

En data 5 d’agost de 2016, es va rebre una comunicació electrònica per l’EACAT de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), informant de la convocatòria de subvencions en matèria de
conservació i manteniment de lleres públiques 2016 – 2017.

-

En el DOGC núm. 7176 de data 03-08-2016, apareix publicada la Resolució de l’Agència
Catalana de l’Aigua TES/1899/2016, de 22 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria
de subvencions consistents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment de
lleres públiques en tram urbà durant els anys 2016 i 2017, i les seves bases reguladores.

-

En el DOGC núm. 7197, de data 02-09-2016, apareix inserida la Resolució ARP/2002/2016,
de 29 d’agost, per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de
cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014 – 2020 (operació 19.03.01) corresponent a l’any
2017.

-

En el DOGC núm. 7192, de data 26-08-2016, apareix publicada l’Ordre ARP/224/2016, de 18
d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de
projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014 – 2020 (operació 19.03.01).

-

La Direcció General d’Administració Local, mitjançant comunicació electrònica de data 21 de
setembre de 2016 (RE 1310 de 23-09-2016), informa sobre que no té constància que el
municipi d’Olvan disposi d’escut oficial ni que s’estigui tramitant-ne l’oficialització d’un,
posant a disposició l’assistència tècnica gratuïta al respecte.
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-

En el BOE número 238, del dia 1 d’octubre de 2016, apareix publicada l’ordre
HAP/1553/2016, de 29 de setembre, per la qual s’estableix la relació de municipis als quals
se’ls aplicarà els coeficients d’actualització dels valors cadastrals que s’estableixin a la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017. En aquest relació no hi figura el municipi
d’Olvan.

-

En el BOE núm. 238, de data 1 d’octubre de 2016, s’ha publicar l’ordre ECC/1556/2016, de 28
de setembre, per la qual es modifica l’ordre ECC/2741/2012, de 20 de desembre, de
desenvolupament metodològic de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, sobre el càlcul de les previsions tendencials
d’ingressos i despeses i de la taxa de referència de l’economia espanyola.

-

En el BOE núm. 239 de data 3 d’octubre de 2016, apareix publicada la Resolució de 29 de
setembre de 2016, de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i despeses, per la qual es
concedeixen les ajudes en la primera convocatòria per a la selecció d’estratègies de
desenvolupament urbà sostenible i integrat que seran co-finançades mitjançant el programa
operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, convocades per Ordre HAP/2427/2015,
de 13 de novembre.

-

Per part de l’Oficina del Cens Electoral, mitjançant carta de data 5 de setembre de 2016 (RE
1255 de 15-09-2016), s’informa sobre les actuacions de les llistes de persones per a jurats
populars.

-

Per part del Sr. Secretari s’informa de la jornada realitzada per l’ORGT de la Diputació de
Barcelona el dia d’ahir, 3 d’octubre de 2016, referent a les novetats de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2017, amb especial incidència en matèria de l’Impost sobre béns immobles i
cadastre.

3. Aprovació de documents comptables ADO-P
En aquesta sessió, no es sotmet a la consideració i aprovació, si escau, de documents comptables
ADO-P.
4. Llicències urbanístiques.
Informades favorablement pels Serveis Tècnics municipals i proposades per la regidora – delegada de
l'Àrea d'Urbanisme i/o per l'Alcaldia - Presidència, es resolen els expedients vinculats a llicències
urbanístiques que a continuació es relacionen:
Número expedient

Promotor/a

EG-0089-2016-URB

A.F.P.

EG-0096-2016-URB

LL.F.P.

EG-0113-2016-URB

X.C.M.
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Descripció / ubicació
Construccions de murs de formigó i jardineres.
Emplaçament: Ctra. d’Olvan, 44
Construcció ascensor edifici del Grup Sant Josep,
15 de Cal Rosal.
Repassar esquerdes i aixecar mur.
Emplaçament: Grup Sant Ramon, 29 Cal Rosal.
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EG-0114-2016-URB

A.M.S.P.

EG-0130-2016-URB

B.R.G.

EO-27-2014

F.C.B.

Pavimentar i aixecar paret patí Grup Sant Ramon,
40 de Cal Rosal.
Posar pedra a la talonera exterior de la cas.
Emplaçament: Grup Sant Ramon 85 de Cal Rosal.
Cobert agrícola en sòl no urbanitzable
Emplaçament: Finca Atalaia

5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
5.1.- Aprovació, si escau, de la concessió administrativa d’un dret funerari.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
Procediment: Gestió de serveis públics
Cementiri municipal d’Olvan
Tràmit:
Concessió administrativa d’un dret funerari
Òrgan:
Junta de Govern Local
Quadre Clas.: 05-01
1.- Antecedents:
I. Per la persona que a continuació es relaciona, es sol·licita la concessió administrativa d’un dret
funerari de titularitat municipal al seu favor:
Núm. RE

Data

Nom

1026

24-08-2016

M.M.R.S.

DNI/NIF
número
77.736.026-M

Adreça
c/ Magí s/n
OLVAN (08611)

II. L’esmentada petició es fonamenta en la defunció del Sr. J.R.O., el passat dia 23 d’agost de 2016.
III. El dret funerari del qual se’n sol·licita la concessió administrativa és el següent:
Cementiri
Olvan

Número nínxol
133

IV. Aquest Ajuntament disposa de diferents nínxols municipal buits per a poder cobrir les necessitats
immeditades dels serveis funeraris, entre ells, el que ha estat objecte de petició.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:
•

Art. 25.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
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•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 66.2.j) i 64.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).
Art. 50 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la policia
sanitària – mortuòria.
Art. 60 del Decret estatal 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
policia sanitària – mortuòria.
Decret 179/1994, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1.955.
Art. 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
(LPAP).
Art. 57 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988,
de 17 d’octubre (RP).
Art. 78 i següents del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Decret
1372/1986, de 13 de juny (RB).

2on.- El dret funerari com a dret d’ús privatiu
L’article 2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
ens locals de Catalunya (RP) estableix que els béns de les entitats locals es classifiquen en béns de
domini públic y béns patrimonials, i que els primers seran d’ús o de servei públic.
Amb caràcter general, els cementiris tenen la condicions de béns de domini públic per a seva afecció
a un servei públic.
Així, l’article 5 de l’esmentat Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RP), estableix expressament que “els
cementiris” són béns de “servei públic”. Així també ho contempla (i) el Reglament de béns de les
entitats locals, aprovat per Decret 1372/1986, de 13 de juny (RB) i el Reglament de Policia Sanitària –
mortuòria, aprovat per Decret 2263/1974.
El dret funerari es configura com un dret d’ús privatiu d’un bé de domini públic, subjecte a concessió
administratiu d’us, amb caràcter temporal, tal i com estableix l’article 57 del Decret 336/1988, doncs
està constituït per l’ocupació directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que en
limita o n’exclou la utilització per part d’altres persones interessades.
3er.- La concessió administrativa d’ús del dret funerari.
L’ús privatiu inherent a l’afectació del bé, com és el present supòsit dels drets funeraris, resten
subjecte a concessió administrativa (art. 59 RP).
La concessió administrativa d’ús d’una determinada sepulta atorga a favor dels particulars el dret
d’ús aquesta per la inhumació del seu titular, la dels seus familiars i la de les persones que ell/a
mateix/a determini.
Cal tenir en compte que la concessió dels drets funeraris no és una autèntica concessió d’un serveis
públic municipal, ni la autorització concreta d’una propietat privada sobre els nínxols o les
sepultures, sinó que el titular del dret funerari, adquireix un dret administratiu per via de concessió
administrativa atorgada per l’administració municipal, donat que es tracta d’un <mecanisme jurídic>
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en virtut del qual es permet al seu titular l’enterrament i la facultat de conservar les restes del seus
familiars per temps determinat en el lloc on descansen.
4rt.- El termini de la concessió administrativa.
El termini màxim de la concessió administrativa és de 50 anys, tal i com preveu l’article 61 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya
(RP).
5è.- Òrgan competent.
L’òrgan competent per a resoldre aquesta petició és l’Alcaldia – Presidència, en virtut d’allò que
estableix l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. No
obstant això, aquesta competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant
decret d’Alcaldia 1/2015, de 15 de juny, publicat al BOPB del dia 5 d’agost de 2015.
En conseqüència de tot el que s’ha exposat, es proposa a la JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció del
següent
ACORD
Primer.- ATOGAR, de conformitat amb els antecedents de fet i fonaments de dret indicats a la part
expositiva d’aquesta PROPOSTA D’ACORD, la concessió administrativa d’un dret funerari,
corresponent l’ús privatiu del nínxol del cementiri municipal d’Olvan, que a continuació es relaciona:
Cementiri
Olvan

Número nínxol
133

Concessionari/a
M.M.R.S.

Segon.- ESTABLIR que el termini de la present concessió administrativa és de 50 anys, tal i com
estableix l’article 61 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni dels ens locals de Catalunya (RP).
Tercer.- DETERMINAR que aquesta concessió administrativa d’un dret funerari, no suposa per al seu
titular la possibilitat de disposar del nínxol concedit per a incloure’l en el tràfic mercantil, restant
subjecte qualsevol modificació de titularitat de la concessió a l’obtenció de la corresponent
autorització municipal.
Quart.- EXPEDIR el títol administratiu corresponent a favor de la persona concessionària esmentada
anteriorment, efectuant així mateix, la inscripció corresponent al llibre de registre.
Cinquè.- APROVAR la liquidació tributària corresponent a la Taxa per a la prestació de serveis
funeraris, número 12, per import de 645,00 euros, efectuant les anotacions comptables
corresponents.
Sisè.- DONAR d’alta a la persona concessionària al padró fiscal de la taxa de conservació dels drets
funeraris, la gestió i recaptació de la qual, correspon a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la
Diputació de Barcelona per delegació d’aquest Ajuntament.
Setè.- NOTIFICAR a la persona interessada el present ACORD, als efectes legals oportuns.
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Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.2.- Aprovació, si escau, de l’autorització municipal per a la realització de la prova esportiva
anomenada TRIAL CLÀSSIQUES CAL ROSAL 2016.
Es presenta la següent PROPOSTA DE LA REGIDORA – DELEGADA DE L’ÀREA D’ESPORTS.

Procediment: Gestió d’activitats esportives
Prova de motor - trial
Tràmit:
Aprovació
Òrgan:
Junta de Govern Local
Quadre Clas.: 12-07
1.- Antecedents:
I. En data 26 de setembre de 2016 (RE núm. 1329), la Sra. R.M.X, titular del DNI núm. 39.331.467H,
que actua en nom i representació de l’entitat MOTORCLUB BAIX BERGUEDÀ, amb seu social al Camí
de Cardona núm. 32 de Casserres (08693) i amb CIF núm. G-61643797; en la que exposa que volen
organitzar la “prova de trial clàssiques” a CAL ROSAL, terme municipal d’Olvan, el proper dia 20 de
novembre de 2016, puntuable per al Campionat de Catalunya d’aquesta especialitat.
II. Mitjançant escrit amb RE núm. 1328 també de data 26/09/2016, l’entitat organitzadora sol·licita
que es tingui en compte la fermança en metàl·lic de 50,00 Euros dipositada a la Tresoreria Municipal
en data 22 de febrer de 2016 amb motiu de la celebració d’un altre esdeveniment esportiu, com a
garantia establerta normativament.
III. L’entitat organitzadora ha facilitat les dades de l’esmentada prova esportiva: plànol de situació,
autorització de la propietat, nombre de participants, i la persona responsable de l’organització de la
prova que és el Sr. Josep Mujal Pujol, titular del DNI núm. 77.729.682 D.
IV. Aquest Ajuntament, dins del seu àmbit competencial, ha atorgat la col·laboració municipal durant
les edicions anteriors d’aquesta prova esportiva, per la qual cosa, es creu adient mantenir-la per
enguany.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:
-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC), tenint en compte allò que estableix la Disposició
Transitòria Tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
(LPAC).
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC).
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-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMC).
Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
Decret 166/1988, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats
recreatives.
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.

2n.- Competència municipal en matèria d'esports
L'article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 28 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local, atribueix competència als municipis en matèria de promoció de l'esport i
instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
En el mateix sentit, l'article 66.3.n) del TRLMRLC, que es refereix a “las actividades y las instalaciones
culturales y deportivas, la ocupación del ocio, el turismo”.
3er.- Les competicions esportives de motor al medi natural.
De conformitat amb l’article 19 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al
medi natural, s'entén per competicions esportives la pràctica de proves esportives amb vehicles
motoritzats amb finalitats competitives reconegudes per la legislació vigent.
A aquest efecte, l'article 24 del mateix text legal determina el règim de les autoritzacions en aquesta
matèria i estableix el següent:
“Article 24. Règim de les autoritzacions
1. Per a fer les competicions esportives cal l'autorització prèvia del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb la conformitat expressa dels ajuntaments afectats i
dels propietaris dels terrenys per on passi la prova, d'acord amb el tràmit que s'estableixi per
reglament.
2. L'autorització a què es refereix l'apartat 1 pot comportar modificacions o limitacions en el
recorregut de les proves i pot incorporar els condicionants específics que es considerin
necessaris per a garantir la preservació del medi natural, els quals han d'ésser comunicats a
les entitats locals i als titulars afectats.
3. Per tal de garantir la reparació de possibles danys o perjudicis al medi natural durant les
competicions esportives, l'ajuntament respectiu o, si hi escau, el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, d'acord amb el tràmit que s'ha d'establir per reglament, ha d'exigir el
dipòsit d'una fiança prèvia.”
Per tant, l’esmentada normativa exigeix que l’entitat organitzadora ha de disposar dels permisos del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i el del respectiu
Ajuntament.
4t.- Fiança
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L'article 29 del Decret 166/1988, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural, fa
referència a la fiança que els ajuntaments poden ordenar als promotors per a garantir la reparació de
possibles danys o perjudicis en el medi natural per causa de la celebració d'una competició esportiva.
En aquest sentit, els ajuntaments poden sol·licitar que el Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural fixi la fiança si la prova afecta més d'un terme municipal.
A més a més, estableix que “per a la devolució de la fiança, el tècnic de l'administració local [...] haurà
de valorar, en el termini de 15 dies a partir de la finalització de la competició, els danys o perjudicis
produïts i deduir, en el seu cas, de la quantia dipositada, el cost de la seva reparació”.
5è.- Òrgan competent.
L’òrgan competent per a resoldre aquesta petició és l’Alcaldia – Presidència, en virtut d’allò que
estableix l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. No
obstant això, aquesta competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant
decret d’Alcaldia 1/2015, de 15 de juny, publicat al BOPB del dia 5 d’agost de 2015.
En conseqüència de tot el que s’ha exposat, es proposa a la JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció del
següent
ACORD
Primer: ACCEDIR a la petició formulada en data 26 de setembre de 2016 (RE núm. 1329/2016), per la
Sra. R.M.X., titular del DNI núm. 39.331.467H, que actua en nom i representació de l’entitat
MOTORCLUB BAIX BERGUEDÀ, amb seu social al Camí de Cardona núm. 32 de Casserres (08693) i
amb CIF núm. G-61643797, i en aquest sentit, AUTORITZAR a l’entitat MOTO CLUB BAIX BERGUEDÀ,
amb CIF núm. G-61643797 i amb seu social al camí de Cardona, 31 de Casserres (08693), la celebració
de la prova esportiva de motor anomenada "TRIAL CLÀSSIQUES a Cal Rosal”, que tindrà lloc el 20 de
novembre de 2016, en terrenys de la finca Mas Lladó propietat del Sr. R.F.G.; en base als
antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta proposta d’acord.
Segon: CONDICIONAR la present autorització al compliment de les següents prescripcions:
1.- DISPOSAR de les autoritzacions administratives necessàries per a la realització de la prova
esportiva de referència, en especial de la Generalitat de Catalunya: Departament
d'Agricultura, Medi Natural i Secretaria General de l'Esport.
2.- PRENDRE totes les mesures de seguretat adients, a fi i efecte d’evitar danys a persones i
béns. Amb aquesta finalitat hauran de presentar a les oficines municipals la pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els esmentats riscs i el rebut vigent.
3.- La prova esportiva es portarà a terme, única i exclusivament, en terrenys i camins rurals
degudament senyalitzats, prohibint-se, de formar expressa, la utilització de terrenys forestals
i/o protegits mediambientalment.
4.- L'horari de les proves esportives serà de forma diürna, és a dir, des de l'hora de sortida del
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sol fins a l'hora de la seva posta, per la qual cosa, es prohibeix expressament en horari
nocturn.
5.- L'entitat organitzadora haurà de prendre les mesures adients en relació a la contaminació
acústica, per tal de preservar els valors naturals dels espais on es realitzen les proves.
6.- Finalitzada la prova esportiva, l’entitat organitzadora haurà de procedir, al seu càrrec, a la
reparació i condicionament dels camins rurals i espais naturals per on discorre la prova
esportiva, amb la finalitat de deixar-los en perfectes condicions d’ús.
7.- L'Ajuntament o la Generalitat de Catalunya podran suspendre provisionalment les proves
esportives autoritzades o part de les mateixes, per les circumstàncies previstes a l'article 25
de la Llei 9/1995, de 27 de juliol.
Tercer: DETERMINAR que l'incompliment d'aquestes condicions implica, de forma automàtica, la
revocació o denegació de la present autorització i, per tant, la prova esportiva programada no podrà
portar-se a terme sota cap concepte.
Quart: NOTIFICAR el present acord a la persona interessada, a la Policia Local, a la Delegació del
Govern de la Generalitat, al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria General de l'Esport, als efectes legals oportuns.
Setè.- NOTIFICAR a la persona interessada el present ACORD, als efectes legals oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.3.- Autorització realització activitat educativa i cessió d’ús temporal de béns municipals.
Es presenta la següent PROPOSTA DEL TINENT D’ALCALDE – DELEGAT DE L’ÀREA DE CULTURA
Procediment:
Tràmit:
Òrgan:
Quadre clas.:

Gestió patrimonial
Autoritzar la utilització d'instal·lacions municipals
Resolució de l’expedient
Alcaldia
1-3-1

1. Antecedents de fet:
I. Vista la instància presentada en data 23 d’agost de 2016 (RE núm. 1009/2016), pel Sr. I.O.C., titular
del DNI número 77.745.966-D, veí de Berga (08600) i domiciliat al carrer Dr. Espert, 4, que actua en
nom i representació de l’entitat INTERPROFESSIONALS SCCL, amb CIF núm. F-55162358, i amb seu
social al municipi d’ULTRAMORT (17133) de Girona, en la que demana poder utilitzar la “sala dels
miralls” de l’edifici de l’ajuntament, durant el període d’octubre de 2016 a maig de 2017, tots els
dilluns a la tarda de les 17:15 a les 18:30 hores, per tal de realitzar classes de teatre a nens i nenes
d’entre 6 i 8 anys.
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II. D’acord amb la documentació municipal, resulta que l’esmentat immoble és de titularitat
municipal i en l’horari sol·licitat no està ocupat.
III. La utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, com és el cas de l’edifici
de l’Ajuntament, resta subjecte al pagament de la taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 22..
reguladora de la taxa per a la utilització de béns de domini públic destinats a servei públic.
2. Fonaments de dret:
1r.- Normativa aplicable
La normativa aplicable és la següent:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC), tenint en compte la disposició transitòria tercera
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú (LPAC).
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMC).
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (LPAP).
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (RP), aprovat per Decret 336/1988, de
17 d’octubre (RP).
Reial decret 1372/1982, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats
locals, d’àmbit estatal i d’aplicació supletòria (RB).
2on.- Regulació de la utilització dels béns públics.
L’article 54 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (RP), aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre, que regula l’ús dels béns de servei públic, assenyala que aquests es
regeixen pel que disposen les normes sobre serveis dels ens locals, i supletòriament per l’esmentat
reglament.
Per la seva part, l’article 90 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques (LPA), regula les autoritzacions especials d’ús sobre béns afectes o adscrits
als serveis públics, a favor de persones físiques o jurídiques, per el compliment esporàdic o temporal
de funcions públiques.
3er.- Règim tributari de la utilització privativa de béns de titularitat municipal.
De conformitat amb allò que assenyala l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per la
utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, la utilització de la SALA DELS
MIRALLS, per part de persones físiques i jurídiques resta subjecte al pagament de la taxa, la quota
tributària de la qual està prevista a l’article 6.
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En aquest sentit, indicar que la taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’autorització o concessió de la llicència.
La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació (art. 9), i a més, la persona promotora dipositarà una
fiança de 50 €, que li serà retornada una vegada comprovat l’estat del lloc utilitzat.
4.- Promoció de la cultura als infants.
La promoció de la cultura és una competència municipal, tal i com preveu l’article 25.2.m) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Per tot plegat, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, sigui adoptat el següent
ACORD
Primer.- ACCEDIR a la petició formulada en data 23 d’agost de 2016 (RE núm. 1009/2016), pel Sr.
I.O.C., , titular del DNI número 77.745.966-D, veí de Berga (08600) i domiciliat al carrer Dr. Espert, 4,
que actua en nom i representació de l’entitat INTERPROFESSIONALS SCCL, amb CIF núm. F55162358, i amb seu social al municipi d’ULTRAMORT (17133) de Girona; i en aquest sentit,
AUTORITZAR la CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL del l’equipament municipal de la SALA DELS MIRALLS de
l’edifici de l’Ajuntament durant el període comprès entre el mes d’octubre de 2016 a maig de 2017,
tots els dilluns a la tarda, de les 17:15 a les 18:30 hores, per tal de realitzar classes de teatre per a
nens i nenes d’entre 6 i 8 anys; en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la
part expositiva d'aquesta resolució.
Segon.- CONDICIONAR l’executivitat del present autorització a l’aportació de la documentació
següent:
a)

Certificat d'antecedents penals i certificat de delictes de naturalesa sexual, expedit pel
Ministeri de Justícia de les persones sol·licitants de l’activitat i que impartiran les classes
de referencia.
b) Alta censal.
c) Alta d’autònoms i últim rebut.
Significant-se que, la no presentació de la documentació indicada anteriorment, suposa
l’incompliment de les condicions imposades, la qual cosa implica que, de forma automàtica i
expressa, no es disposa d’autorització municipal per a la ocupació dels béns indicats.
Tercer.- ESTABLIR que:
1.

La persona organitzadora serà responsable del bon ús i de l’estat de conservació
de les instal·lacions i dels mitjans (béns mobles) utilitzats, a fi i efecte de deixarles en perfectes condicions un cop finalitzada l’activitat.

2. Les persones organitzadores seran responsables enfront a tercers dels riscs
derivats de l’ús i de les activitats, per la qual cosa, hauran de disposar d’una
assegurança que cobreixi aquests riscos patrimonials i de responsabilitat civil.
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Quart.- EFECTUAR les actuacions de gestió tributària consistent la comprovació de l’autoliquidació
tributària prevista a l’ordenança fiscal núm. 22.
Cinquè.- IMPOSAR una fermança de 50,00 € a la persona o entitat organitzadora, que haurà de
dipositar a la Tresoreria municipal amb caràcter previ a la utilització del bé; significant-se que la
mateixa li serà retornada un cop comprovat l’estat del local.
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, als efectes oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
6.- Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries
Són aprovades per la JUNTA DE GOVERN LOCAL, les relacions de propostes d’alta de liquidacions
tributàries d’ingrés directe, així com l’acceptació dels ingressos efectuats per autoliquidacions
formulades per les persones contribuents, sense prejutjar la base ni la quota del tribut o preu públic que
correspongui.

Exercici

Aplicació
Pressupostària

Concepte

Relació de
LIQUIDACIONS
núm. 1/2016

Relació
d'AUTOLIQUIDACIONS
núm. 1/2016

Relació de
LIQUIDACIONS/REBUTS
núm. 2/2016

TOTAL €

2016

11200

Impost Béns Immobles - Rústega

0,00

2016

11300

Impost Béns Immobles - Urbana

0,00

2016

11500

Impost Vehicles de Tracció Mecànica

0,00

2016

11600

Impost sobre increment valor terrenys

0,00

2016

13000

Impost Activitats Econòmiques

0,00

2016

29000

Impostos sobre constr. Inst. i obres

0,00

2016

30000

Taxa servei d'abastament d'aigua

0,00

2016

30200

Taxa recollida d'escombraries

0,00

2016

30900

Taxa prestació serveis Cementiri

2016

31100

Taxa prestació serveis assistencials

2016

34208

Servei Escola Bressol

2016

31301

Pista poliesportiva

2016

32100

Taxa llicències urbanístiques

2016

32500

Expedició de documents

2016

32900

Llicència d'obertura d'establiments

0,00

2016

33100

Taxa per entrada de vehicles (Guals)

0,00

2016

33500

Taxa taules i cadires via pública

0,00
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645,00

645,00
0,00
1.692,50

1.692,50
0,00

3.941,80

120,00

4.061,80

32,00

32,00
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2016

33700

Aprofitament sòl, vol i subsòl

2016

33900

Taxa utilització sala actes, ateneu i altres

2016

33901

Parades, mercats i fires

0,00

2016

35000

Contribucions especials

0,00

2016

36000

Vendes

0,00

2016

39100

Multes

0,00

2016

39300

Interessos demora

0,00

2016

39610

Quotes d'urbanització

0,00

2016

39900

Altres ingressos diversos

0,00

2016

54100

Ingressos patrimonials lloguers
TOTALS

4.586,80

2.670,00

2.670,00

600,00

600,00

3.422,00

340,00

340,00

2.032,50

10.041,30

7.- Assumptes sobrevinguts.
En aquesta sessió de la Junta de govern Local no es presenten assumptes sobrevinguts.
8.- Precs i Preguntes.
En aquest apartat no s’enregistra cap intervenció dels membres que formen la Junta de Govern, per
la qual cosa no hi han precs i preguntes.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les onze hores i deu minuts, de la qual
cosa s’estén la present acta.

L’ALCALDE – PRESIDENT
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