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

Número sessió
Caràcter
Dia
Hora:
Lloc:
Ubicació

07/2016
Ordinari
22 de novembre de 2016
10:02
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 10:02 hores, del dia 15 de novembre 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
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4. Llicències urbanístiques.
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.
És aprovada per unanimitat dels assistents, la minuta o acta de la sessió de la Junta de Govern Local
del dia 15 de novembre de 2016, i sense cap esmena.
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:

-

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha tramès la informació sobre la jornada formativa
sobre qüestions d’actualitat en l’àmbit de la intervenció – tresoreria local, que es portarà a
terme el proper dia 25 de novembre de 2016.

-

En el BOPB de data 17 de novembre de 2016, va publicar-se l’anunci de la Diputació de
Barcelona de la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics
corresponents al Programa complementari de millora de camins municipals en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

-

En el BOPB de data 18 de novembre de 2016, apareix publicat l’anunci de la Diputació de
Barcelona d’aprovació del programa complementari de suport a la inversió local, del seu
règim de concertació i de la concessió d’ajuts en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”.

-

Per part del Tresorer Municipal, es dóna compte dels saldos bancaris dels comptes que
l’Ajuntament té contractats en diferents entitats financeres a data 8 de novembre de 2016.

3. Aprovació de documents comptables ADO-P.
3.1.- Proposta aprovació documents comptables ADO pressupost 2016.
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Proposades per l’Alcaldia – Presidència, són aprovades les següents relacions de documents
comptables d’autoritzacions i disposicions de despesa i reconeixement d’obligacions (documents
ADO) següents, a l’empara del què disposa l’article 184 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals:
(a) Relacions ADO:
Número de relació
F/2016/18
F/2016/19
F/2016/20
F/2016/21
F72016/22
F/2016/23
F/2016/24
F/2016/25

Data relació
22/11/2016
22/11/2016
22/11/2016
22/11/2016
22/11/2016
22/11/2016
22/11/2016
22/11/2016

Import
5.125,34
6.336,78
6.855,27
7.031,94
5.972,86
1.400,41
4.532,00
4.532,00

3.2.- Aprovació de documents comptables P pressupost 2016.
Proposades per l’Alcaldia – Presidència, són aprovades les següents relacions de documents
comptables d’ordres de pagament (docs. P) següents, a l’empara del què disposa l’article 184 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes
Locals:

Número de relació
P/2016/18
P/2016/19

Data relació
22/11/2016
22/11/2016

Import
4.532,70
4.417,72

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
EG-0193-2016-URB

Promotor/a
P.T.T.

EG-0154-2016-URB

INCASÒL
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Descripció / ubicació
Reforma de façanes (davant i darrera) de l’immoble de
la Carretera de Berga núm. 15 de Cal Rosal.
Col·locar Rètol informatiu – Parcel.la 31 del Polígon
Industrial de Rocarrodona.
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5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
5.1.- Aprovació, si s’escau, de la utilització d’instal·lacions i béns municipals a favor de l’Associació
de Jugadors de Màgic del Berguedà.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA.

Tràmit:
Òrgan:
Quadre clas.:

Autoritzar la utilització d’instal·lacions i la cessió d’ús de béns municipals
Resolució de l’expedient
Junta de Govern Local
1-3-1

1. Antecedents de fet:
I. Vista la instància presentada en data 22 de novembre de 2016 (RE núm. 1760/2016), pel Sr. D.R.A.,
titular del DNI número 39.473.415-X, veí d’Olvan (CP 08611), que actua en nom i representació de
l’Associació de Jugadors de Magic del Berguedà, en la que demana poder utilitzar el local ATENEU
d’Olvan el proper dia 26 de novembre de 2016, de les 10:00 a les 15:00 hores, amb motiu de
l’organització d’un Torneig de Magic, amb les necessitats materials i tècniques següents:




10 taules
20 cadires
Mantells per jugar a cartes

II. D’acord amb la documentació municipal, resulta que l’esmentat immoble és de titularitat
municipal.
III. L’esmentat equipament es destina a teatre, casal, cinema i resta d'activitats recreatives, culturals,
esportives, d’espectacles i d’oci en general.
IV. La utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, com és el cas del local
ATENEU, resta subjecte a la tributació de la taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 22, vigent al dia
de la data.
2. Fonaments de dret:
1r.- Normativa aplicable
La normativa aplicable és la següent:







Llei 39/1995, de 31 d’octubre, de procediment administratiu comú.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (RP), aprovat per Decret 336/1988, de
17 d’octubre.
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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.

2on.- 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 l’ATENEU 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.
Segons l’article 5 de la mateixa ordenança fiscal , en el seu punt 1, estableix que “estaran exempts la
celebració d’activitats culturals sense finalitat de lucre”.
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.
En el present supòsit, donat que es tracta d’una entitat cultural que pretén portar a terme una
activitat lúdico-cultural, sense ànim de lucre.
Per tot això, aquesta ALCALDIA - PRESIDÈNCIA fent ús de les facultats que li confereixen els articles
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim municipal
de Catalunya (TRLMC).
3er.- Òrgan competent.
L’òrgan competent per a resoldre l’expedient, és l’Alcaldia – Presidència en ús de les facultats que li
confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) i 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim municipal de Catalunya (TRLMC).
Aquesta competència però, fou delegada a la Junta de Govern Local mitjançant Decret 1/2015, de 15
de juny, publicada en el BOPB del dia 5 d’agost de 2015.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL,
sigui adoptat el següent
ACORD
Primer.- ACCEDIR PARCIALMENT a la petició formulada en data 22 de novembre de 2016 (RE núm.
1760/2016), pel Sr. D.R.A., titular del DNI número 39.473.415-X, veí d’Olvan (CP 08611), que actua
en nom i representació de l’Associació de Jugadors de Magic del Berguedà; i en aquest sentit
AUTORITZAR la cessió del local ATENEU d’Olvan 26 de novembre de 2016, de les 10:00 a les 15:00
hores, amb motiu de l’organització d’un Torneig de Magic, amb les necessitats materials i tècniques
següents:



10 taules
20 cadires
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I DESESTIMAR la petició de cessió d’ús de “mantells per jugar a cartes”, ja que aquest Ajuntament no
en disposa; en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva
d'aquesta resolució.
Segon.- CONDICIONAR la present autorització al compliment de les següents PRESCRIPCIONS:
1) La present autorització s’atorga sense perjudici d’obtenir altres autoritzacions davant
d’altres administracions en competències en matèria de jocs i espectacles (Generalitat de
Catalunya - Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a la Catalunya Central (polígon
industrial Els Dolors, s/n -Palau Firal- de Manresa-), i per tant, caldrà obtenir aquesta
autorització amb caràcter previ a la seva realització, acreditant-ho davant l’Ajuntament.
2) No es podran donar premis en metàl·lic i aquests hauran de ser d'escassa transcendència
econòmica, ja que altrament passaria a considerar-se un joc il·legal de caràcter lucratiu

Tercer.- DETERMINAR que les persones organitzadores hauran de tenir cura de les instal·lacions i el
material, a fi i efecte de deixar-les en perfectes condicions un cop finalitzada l’activitat.
Quart.- ESTABLIR que les persones organitzadores seran responsables enfront a tercers dels riscs
derivats de l’ús i activitat, per la qual cosa, hauran de disposar d’una assegurança que cobreixi
aquests riscos patrimonials i de responsabilitat civil.
Cinquè.- ATORGAR el benefici fiscal establert a l’article 5.1 de l’ordenança fiscal núm. 22 reguladora
de la taxa per a la utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, així com
l’alliberament de la fiança.
Sisè.- NOTIFICAR aquest ACORD a la persona interessada, als efectes oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.2.- Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal per a l’exercici de 2017.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA.
Procediment: Gestió Tributària.
Aprovació calendari fiscal per a l’exercici 2017
Tràmit:
Aprovació
Òrgan:
Junta de govern Local
Quadre clas.: 02-04
1. Antecedents:

I. En data d’avui, 22 de novembre de 2016 (RE 1762/2016), s’ha rebut una comunicació de l’ORGT
de la Diputació de Barcelona, referent als períodes de cobrament dels diferents tributs municipals,
així com la proposa de calendari fiscal a l’implementar per a l’exercici de 2017, amb la finalitat que
sigui tramitat i aprovat per part de l’Ajuntament. El termini màxim atorgat per l’ORGT per a aprovar
el calendari fiscal és el proper dia 24 de novembre de 2016.
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II. El calendari fiscal que es proposa per part de l’ORGT és el següent:
Concepte
1
1
2
3
10
11
11
12
12
16
95
95
95
95

Descripció
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRACCIÓ
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 3R TRIMESTRE 2016
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 4T TRIMESTRE 2016
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 1R TRIMESTRE
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 2N TRIMESTRE

Data Inici Vol.
Data Fi Vol / Domi.
2/5/2017
4/7/2017
3/10/2017
5/12/2017
1/9/2017
2/11/2017
1/3/2017
3/5/2017
15/09/2017
15/11/2017
2/5/2017
4/7/2017
1/9/2017
2/11/2017
2/5/2017
4/7/2017
1/9/2017
2/11/2017
2/5/2017
4/7/2017
27/01/2017
30/03/2017
21/04/2017
22/06/2017
21/07/2017
22/09/2017
23/10/2017
27/12/2017

III. Aquest Ajuntament té delegada la gestió tributària i de recaptació a favor de l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, mitjançant conveni de data 23 de gener de
2004.
IV. És necessari procedir a aprovar el calendari fiscal proposat per l’ORGT, en els seus propis termes.
2. Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:
— Article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
— Articles 24, 25 i 68 del Reglament General de Recaptació aprovat pel Reial decret
—
—
—
—
—

939/2005, de 29 de juliol.
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals de l'Ajuntament .
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
Lles 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

2on.- Establiment del calendari fiscal.
L'establiment dels períodes de cobrança dels tributs municipals suposen una manifestació dels
principis d'autonomia local i d'acte organització de les entitats locals, i que correspon exercir al titular
d'aquests ingressos.
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En aquest establiment caldrà ponderar la totalitat dels principis que informen l'ordenament jurídic
tributari i, de forma especial, els de justícia tributària però també els de eficiència i eficàcia en la
gestió dels ingressos de dret públic.
En aquest sentit, la confecció i establiment del calendari fiscal s’ha de vehicular d’acord amb les
directrius i la proposta presentada per l’ORGT, en virtut del conveni de delegació de competències,
fent especial rellevància als pagaments d’aquelles figures tributàries de pagament fraccionat per
rebuts domiciliats.
3er.- Òrgan competent.
L’òrgan competent per aprovar el calendari fiscal és el Ple de la Corporació en virtut d’allò que
disposa l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. No
obstant això, el Ple de la Corporació, dins la configuració del cartipàs municipal per al mandat 2015 –
2019, va delegar atribucions a favor de la Junta de govern local.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL,
sigui adoptat el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el CALENDARI FISCAL per a l’exercici de 2017, proposat per l’ORGANISME DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA de la Diputació de Barcelona en els seus propis termes, i que és com a
continuació es detalla:
Concepte
1
1
2
3
10
11
11
12
12
16
95
95
95
95

Descripció
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRACCIÓ
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 3R TRIMESTRE 2016
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 4T TRIMESTRE 2016
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 1R TRIMESTRE
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 2N TRIMESTRE

Data Inici Vol.
Data Fi Vol / Domi.
2/5/2017
4/7/2017
3/10/2017
5/12/2017
1/9/2017
2/11/2017
1/3/2017
3/5/2017
15/09/2017
15/11/2017
2/5/2017
4/7/2017
1/9/2017
2/11/2017
2/5/2017
4/7/2017
1/9/2017
2/11/2017
2/5/2017
4/7/2017
27/01/2017
30/03/2017
21/04/2017
22/06/2017
21/07/2017
22/09/2017
23/10/2017
27/12/2017

en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta
proposta d’acord.
Segon.- NOTIFICAR el present ACORD a l’ORGT de la Diputació de Barcelona, a través de la
plataforma informàtica WTP, i inserir-lo a la pàgina WEB de l’Ajuntament per a general coneixement.
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Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.3.- Aprovació, si s’escau, de la cessió d’ús temporal de béns mobles municipals.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Procediment:
Tràmit:
Òrgan:
Quadre clas.:

Gestió patrimonial
Autoritzar la cessió de béns municipals
Resolució de l’expedient
Alcaldia
1-3-1

1. Antecedents de fet:
I. Vista la instància presentada en data 16 de novembre de 2016 (RE núm. 1709/2016), per la Sra.
F.S.S., titular del DNI número 77.745.234-J, veïna de Berga (CP 08600), en la que demana la cessió
d’ús de diversos béns mobles propietat de l’Ajuntament d’Olvan pel proper dia 20 de maig de 2017
per un acte de caràcter familiar, que es detallen a continuació:



30 cadires

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.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (RP), aprovat per Decret 336/1988, de
17 d’octubre.
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.

3er.- Òrgan competent.
L’òrgan competent per a resoldre l’expedient, és l’Alcaldia – Presidència en ús de les facultats que li
confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) i 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim municipal de Catalunya (TRLMC).
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Aquesta competència però, fou delegada a la Junta de Govern Local mitjançant Decret 1/2015, de 15
de juny, publicada en el BOPB del dia 5 d’agost de 2015.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, aquesta Alcaldia – Presidència té a bé proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció del següent
ACORD
Primer.- ACCEDIR a la petició formulada el 16 de novembre de 2016 (RE núm. 1709/2016), per la Sra.
F.S.S., titular del DNI número 77.745.234-J, veïna de Berga (CP 08600) i, en aquest sentit:
a)

AUTORITZAR la cessió en ús de diferents béns mobles, com 30 cadires,

en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d'aquesta
resolució.
Segon.- DETERMINAR que la persona organitzadora haurà de tenir cura del material, a fi i efecte de
deixar-lo en perfectes condicions un cop finalitzada l’activitat, en el ben entès que si no ho fa així, es
farà càrrec del cost del material espatllat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, als efectes oportuns.

Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.4.- Aprovació, si s’escau, de la utilització d’instal·lacions i la cessió d’ús temporal de béns mobles a
l’Escola d’Olvan.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Procediment:
Tràmit:
Òrgan:
Quadre clas.:

Gestió patrimonial
Autoritzar la utilització d’instal·lacions i la cessió d’ús de béns municipals
Resolució de l’expedient
Junta de Govern Local
1-3-1

1. Antecedents de fet:


I. Vista la instància presentada en data 16 de novembre de 2016 (RE núm. 1710/2016), per la
Sra. F.S.S., titular del DNI número 77.745.234-J, veïna d’Olvan (CP 08611), que actua en nom
i representació de l’ESCOLA D’OLVAN, en la que demana poder utilitzar el local ATENEU
d’Olvan els propers dies 5, 12 i 13 de desembre de 2016, de les 15:00 a les 16:30 hores, amb
motiu dels assajos del teatre de Nadal.

II. D’acord amb la documentació municipal, resulta que l’esmentat immoble és de titularitat
municipal.
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III. L’esmentat equipament es destina a teatre, casal, cinema i resta d'activitats recreatives, culturals,
esportives, d’espectacles i d’oci en general.
IV. La utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, com és el cas del local
ATENEU, resta subjecte a la tributació de la taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 22, vigent al dia
de la data.
2. Fonaments de dret:
1r.- Normativa aplicable
La normativa aplicable és la següent:








Llei 39/1995, de 31 d’octubre, de procediment administratiu comú.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (RP), aprovat per Decret 336/1988, de
17 d’octubre.
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.

2on.- 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 l’ATENEU 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.
Segons l’article 5 de la mateixa ordenança fiscal , en el seu punt 1, estableix que “estaran exempts la
celebració d’activitats culturals sense finalitat de lucre”.
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.
En el present supòsit, donat que es tracta de l’ESCOLA PÚBLICA D’OLVAN, s’ha d’aplicar l’exempció
fiscal de la taxa, alhora que se l’allibera de la constitució de la fiança.
Per tot això, aquesta ALCALDIA - PRESIDÈNCIA fent ús de les facultats que li confereixen els articles
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim municipal
de Catalunya (TRLMC).
3er.- Òrgan competent.
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L’òrgan competent per a resoldre l’expedient, és l’Alcaldia – Presidència en ús de les facultats que li
confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) i 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim municipal de Catalunya (TRLMC).
Aquesta competència però, fou delegada a la Junta de Govern Local mitjançant Decret 1/2015, de 15
de juny, publicada en el BOPB del dia 5 d’agost de 2015.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL,
sigui adoptat el següent
ACORD
Primer.- 16 de novembre de 2016 (RE núm. 1710/2016), per la Sra. F.S.S., titular del DNI número
77.745.234-J, veïna d’Olvan (CP 08611), que actua en nom i representació de l’ESCOLA D’OLVAN; i en
aquest sentit AUTORITZAR la cessió del local ATENEU d’Olvan els propers dies 5, 12 i 13 de desembre
de 2016, de les 15:00 a les 16:30 hores, amb motiu dels assajos del teatre de Nadal; en base als
antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d'aquesta resolució.
Segon.- DETERMINAR que les persones organitzadores hauran de tenir cura de les instal·lacions i el
material, a fi i efecte de deixar-les en perfectes condicions un cop finalitzada l’activitat.
Tercer.- ESTABLIR que les persones organitzadores seran responsables enfront a tercers dels riscs
derivats de l’ús i activitat, per la qual cosa, hauran de disposar d’una assegurança que cobreixi
aquests riscos patrimonials i de responsabilitat civil.
Quart.- ATORGAR el benefici fiscal establert a l’article 5.1 de l’ordenança fiscal núm. 22 reguladora
de la taxa per a la utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, així com
l’alliberament de la fiança.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest ACORD a la persona interessada, als efectes oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.5.- Modificació llicència activitat de cria de bestiar boví en règim extensiu finca ATALAIA.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA.
Procediment:
Tràmit:
Òrgan:
Expt.:
Quadre clas.:

Règim de comunicació d’activitats
Cria de boví de carn en règim extensiu.
Resolució de l’expedient
Junta de Govern Local
2015 CENTRE DE REPOSICIÓ ATALAIA.
06-08-02

1. Antecedents de fet:
I.

En data 30 de juliol de 2015 (RE núm. 596) el Sr. F.C.B., titular del DNI núm. 77735999-R, veí
d’Olvan (08611), va comunicar la realització de l’activitat ramadera de cria de boví de
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carn extensiu a la finca TALAIA, que va anomenar CENTRE DE REPOSICIÓ TALAIA, amb
una capacitat de 60 vaques, 2 toros, 60 vedells de reposició i 20 vedells de cria.
II. En data 15 de desembre de 2015, la Junta de Govern, va adoptar entre d’altres, el següent
ACORD:
“1r.- ATORGAR llicència de legalització de l’activitat ramadera de cria de boví de carn
extensiu a la finca l’Atalaia, del terme municipal d’Olvan, propietat del Sr. F.C.B.....”
III. En data 29 de gener de 2016, l’esmentada persona va sol·licitar un canvi substancial de
l’activitat passat de cria extensiva a semi-intensiva, que no se li atorgar.
IV. En data 16 de setembre de 2016 (RE núm. 1258) el Sr. F.C.B. presenta un escrit a
l’Ajuntament, pel qual assenyala, entre d’altres qüestions, que:
-

Vol canviar el nom d’aquesta explotació passant de dir-se “CENTRE DE
REPOSICIÓ TALAIA” a “BOVINS CANAL”.

-

La capacitat d’aquesta explotació reduirà la capacitat de bestiar, passant
de 60 caps de femelles reproductores a 50, de 60 caps de reposició a 40, i
es mantindran els dos toros i els 20 vedells de cria.

-

L’activitat s’efectuarà en règim totalment extensiu, i per tant, no s’inclou
en els annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambientals d’activitats.

-

No es necessària la presentació del pla de dejeccions ramaderes, donat
que aquesta explotació tindrà una càrrega ramadera inferior a 80 Kgs. De
nitrogen/ha i any, tal i com estableix l’article 21.1. del Decret 136/2009

V. L’esmentada persona acompanya a la seva sol·licitud, una certificació tècnica signada per
l’enginyera tècnica agrícola Sra. M.M.S. de data 15 de setembre de 2016, així com la
declaració única agrària (DUN), justificant les hectàrees de pastura amb una superfície de
85,26 ha.
VI. En data 18 de novembre de 2016, l’arquitecte Sr. J.V.R., emet informe en el que informa
“favorablement” la modificació dels canvis sol·licitats pel Sr. F.C.B., ja que l’activitat no
varia substancialment i la documentació presentada és suficient.
2. Fonaments de dret:
1r.- Normativa aplicable
La normativa aplicable és la següent:



Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes de Catalunya.
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DECRET 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts
agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.
Llei 1971995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries.
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Reglament General de Desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció
Integral de l'Administració Ambiental i s'Adapten els seus Annexos aprovat per Decret
136/1999, de 18 de maig
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LJPAC), tenint en compte la Disposició addicional sisena de
la Llei 39/1995, de 31 d’octubre, de procediment administratiu comú (LPAC).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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.

2on.- Règim d’intervenció administrativa.
Donat que es tracta d’una modificació no substancial d’una activitat subjecte al règim d’intervenció
administrativa prèvia, tal i com preveu l’article 16.1 del Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació
de les explotacions ramaderes de Catalunya.
3er.- Òrgan competent.
L’òrgan competent per a resoldre l’expedient, és l’Alcaldia – Presidència en ús de les facultats que li
confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) i 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim municipal de Catalunya (TRLMC).
Aquesta competència però, fou delegada a la Junta de Govern Local mitjançant Decret 1/2015, de 15
de juny, publicada en el BOPB del dia 5 d’agost de 2015.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL,
sigui adoptat el següent
ACORD
Primer.- RESOLDRE la petició efectuada en data 16 de setembre de 2016 (RE núm. 1258) pel Sr.
F.C.B., i en aquest sentit, MODIFICAR la llicència de legalització d’activitat ramadera de “CRIA DE
BOVÍ DE CARN” en règim extensiu a la finca l’ATALAIA, d’aquest terme municipal d’Olvan, aprovada
per acord de la Junta de govern local en sessió del dia 15 de desembre de 2015, que a partir d’ara
tindrà la següents dades:
Titular
Activitat
Nom de l’explotació
Capacitat de bestiar
Nom de la finca
JGL – sessió ordinària 22-11-2016
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Referència Cadastral

08143A004000540000BB

en base antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta PROPOSTA
D’ACORD.
Segon.- NOTIFICAR aquest ACORD a la persona interessada i al Departament d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.6.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contracte menor, per a l’adquisició de divers equipament
informàtic per a les oficines municipals.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA.
Procediment:

Tipologia:
Expedient:
Tràmit:

Contractació administrativa
Contracte del subministrament consistent en l’adquisició de divers
equipament informàtic (hardware).
Contracte menor
EG-0197-2016-SEC
Resolució expedient.

1.- Antecedents
I. Per part d’aquesta Alcaldia i la Regidoria – delegada de l’Àrea de Governació, ha estat proposat el
subministrament consistent en l’adquisició de diverses equipament informàtic, en concret dos
ordinadors amb processador i5 i dues pantalles de LED de 27”, destinat a les oficines municipals.
II. En aquest sentit, s’ha de procedir a la contractació d’aquest subministrament per part d’una
empresa externa especialitzada.
III. La previsió de cost d’aquesta actuació es situa en 1.715,00 € (a més l'IVA), 2.075,15 € (IVA inclòs).
IV. La Secretaria – intervenció municipal ha emès un informe en data d’avui (RI 063/2016), pel qual
s’indica (i) la normativa aplicable, (ii) l’adequació de les actuacions a la mateixa i (iii) la situació
pressupostària de la despesa.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable
La normativa reguladora és la continguda a les normes jurídiques següents:
-

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de contractes dels sector públic (TRLCSP).
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el Reial decret legislatiu
781/1986 de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, tenint en compte els articles derogats i modificats per la Llei 30/2007,
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-

-

-

de 30 d’octubre, de contractes dels sector públic (LCSP) d’ambdós preceptes legals, la
qual ha estat modificada pel Reial decret legislatiu esmentat anteriorment.
Legislació bàsica de l'Estat i en concret el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i el
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), de conformitat amb la seva disposició
final 1a, en tot allò que sigui compatible amb la LCSP.
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 i Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Reglament 204/2002, de la Comissió de les Comunitats Europees.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Eventual reglamentació catalana sobre contractació.
Les ordenances, el reglament orgànic de la Corporació i les bases d'execució del pressupost.
Text refós de règim local, en els seus aspectes no bàsics.
Supletòriament les altres normes de dret administratiu i en defecte d'aquest les normes de
dret privat.

2n.- Naturalesa jurídica de la contractació.
Essent l'objecte contractual el subministrament consistent en l’adquisició de diverses equipament
informàtic (hardware) destinat a les oficines municipals, la seva naturalesa jurídica és administrativa i el
seu règim jurídic es correspon al que estableixen els articles 5, 9, 173, 177, 178 i 290 del Reial decret
legislatiu 3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP).
3r.- Contractes de subministrament.
Tenint en compte el que determina l'article 9 del TRLCSP, el qual assenyala el següent:
"1. Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament
financer, l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles.”
4t.- Procediment de licitació i forma d'adjudicació
L'article 111 del Reial decret legislatiu 3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic disposa el següent:
“1. En els contractes menors definits a l'article 138.3, la tramitació de l'expedient només
exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que
haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.”
Per la seva banda, l'article 138.3 del (TRLCSP), assenyala el següent:
“Article 138.3.- Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari
amb capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació, complint amb les normes establertes a l'article 111.
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Es consideraran contractes menors els contractes d'import inferior a (...) 18.000 € dels altres
contractes – que inclou els de suministre - (...)”
Així, la tramitació de l'expedient s'ha de portar a terme d'acord amb dita normativa, sense perjudici que
l'empresa adjudicatària, justifiqui la seva habilitació professional per a realitzar la prestació.
5è.- Òrgan competent.
L'aprovació de l’expedient és competència de l’Alcaldia - Presidència, en subjecció a allò que disposa
l’article 51 i l’apartat 1er. de la disposició addiciona segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes dels sector públic (TRLCSP), i 53.1.o) 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.
Aquesta competència, però, ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret
1/2015, de 15 de juny, publicat en el BOPB del dia 5 d’agost de 2015.
6è.- Aspectes econòmics i pressupostaris.
Per atendre aquesta despesa xifrada en 2.075,15 euros (IVA inclòs), existeix una dotació
pressupostària suficient a l’aplicació 920.62600 del pressupost de la corporació per a l’exercici de
2016.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL
sigui adoptat el següent
ACORD

Primer: DECLARAR la forma de contracte «menor» per a la contractació del subministrament
consistent en l'adquisició de divers equipament informàtic (hardware) destinat a les oficines
municipals, en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva
d’aquesta PROPOSTA D'ACORD.
Segon: APROVAR l'expedient administratiu tramitat amb el número EG-0197-2016-SEC, per a la
contractació del subministrament de referència.
Tercer: ADJUDICAR directament el contracte a la societat mercantil INFORBER SERVEIS TIC SL, amb
CIF Núm. B08907925, i amb seu social a BERGA (08600), C/ Prat de la Riba núm. 5, de conformitat
amb les condicions tècniques ofertades pel licitador i que consten a l'expedient, per un import de
1.715,00 euros més IVA, que ascendeix a un total de 2.075,15 €.
Quart: AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 2075,15 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.
62600 del pressupost de la corporació per a l’exercici de 2016.
Cinquè: FACULTAR al Sr. alcalde - president per a l’execució dels presents acords i la signatura de
quants documents siguin necessaris.
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Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.7.- Aprovació, si s’escau de l’expedient de contractació de la prestació del servei d’administració
electrònica a través de la plataforma GESTIONA per a la tramitació electrònica de tot el procediment
administratiu.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
Procediment:

Tipologia:
Expedient:
Tràmit:

Contractació administrativa
Contracte de la prestació del servei d’administració electrònica a través de la
plataforma GESTIONA per a la tramitació electrònica de tot el procediment
administratiu
Contracte menor
EG-0195-2016-SEC
Resolució expedient.

1.- Antecedents
I. Per part d’aquesta Alcaldia, la Regidoria – delegada de l’Àrea de Governació i la Secretaria intervenció, ha estat proposada la contractació de les prestació del servei d’administració electrònica,
a través de la plataforma GESTIONA, per a la tramitació electrònica de tot el procediment
administratiu, tal i com determina l’article 70.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú (LPAC).
II. En aquest sentit, s’ha de procedir a la contractació d’aquest subministrament per part d’una
empresa externa especialitzada.
III. La previsió de cost d’aquesta actuació es situa en 2.500,92 € (a més l'IVA), 3.013,73 € (IVA inclòs).
Aquest cost és únicament d’un any.
IV. La Secretaria – intervenció municipal ha emès un informe en data d’avui, pel qual s’indica (i) la
normativa aplicable, (ii) l’adequació de les actuacions a la mateixa i (iii) la situació pressupostària de la
despesa.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable
a) Normativa sobre contractació administrativa:
-

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de contractes dels sector públic (TRLCSP).
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el Reial decret legislatiu
781/1986 de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, tenint en compte els articles derogats i modificats per la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes dels sector públic (LCSP) d’ambdós preceptes legals, la
qual ha estat modificada pel Reial decret legislatiu esmentat anteriorment.
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-

-

-

Legislació bàsica de l'Estat i en concret el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i el
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), de conformitat amb la seva disposició
final 1a, en tot allò que sigui compatible amb la LCSP.
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 i Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Reglament 204/2002, de la Comissió de les Comunitats Europees.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Eventual reglamentació catalana sobre contractació.
Les ordenances, el reglament orgànic de la Corporació i les bases d'execució del pressupost.
Text refós de règim local, en els seus aspectes no bàsics.
Supletòriament les altres normes de dret administratiu i en defecte d'aquest les normes de
dret privat.

b) normativa de protecció de dades de caràcter personal:
-

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD).
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD).

2n.- Naturalesa jurídica de la contractació.
Essent l'objecte contractual el subministrament consistent en l’adquisició de diverses equipament
informàtic (hardware) destinat a les oficines municipals, la seva naturalesa jurídica és administrativa i el
seu règim jurídic es correspon al que estableixen els articles 5, 9, 173, 177, 178 i 290 del Reial decret
legislatiu 3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP).
3r.- Contractes de serveis,
Tenint en compte el que determina l'article 10 del TRLCSP, el qual assenyala el següent:
"1. Són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferents d’una obra o un
subministre.”
4t.- Procediment de licitació i forma d'adjudicació
L'article 111 del Reial decret legislatiu 3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic disposa el següent:
“1. En els contractes menors definits a l'article 138.3, la tramitació de l'expedient només
exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que
haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.”
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Per la seva banda, l'article 138.3 del (TRLCSP), assenyala el següent:
“Article 138.3.- Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari
amb capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació, complint amb les normes establertes a l'article 111.
Es consideraran contractes menors els contractes d'import inferior a (...) 18.000 € dels altres
contractes – que inclou els de subministre - (...)”
Així, la tramitació de l'expedient s'ha de portar a terme d'acord amb dita normativa, sense perjudici que
l'empresa adjudicatària, justifiqui la seva habilitació professional per a realitzar la prestació.
5è.- Òrgan competent.
L'aprovació de l’expedient és competència de l’Alcaldia - Presidència, en subjecció a allò que disposa
l’article 51 i l’apartat 1er. de la disposició addiciona segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes dels sector públic (TRLCSP), i 53.1.o) 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.
Aquesta competència, però, ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret
1/2015, de 15 de juny, publicat en el BOPB del dia 5 d’agost de 2015.
6è.- Aspectes econòmics i pressupostaris.
Per atendre aquesta despesa xifrada en 3.013,79 euros (IVA inclòs), existeix una dotació
pressupostària suficient a l’aplicació 920.21600 del pressupost de la corporació per a l’exercici de
2016, en virtut de la vinculació jurídica dels crèdits.
En aquest sentit, el cost d’aquest subministrament s’abonarà mensualment, d’acord amb la proposta
efectuada per la societat mercantil titular de la plataforma, i el seu pagament s’iniciarà un cop es disposi
d’accés a la plataforma i s’hagi format al personal. Per aquest motiu, segons la informació de la pròpia
empresa, és possible que no es porti a terme fins al mes de gener de 2017, per la qual cosa, l’inici dels
pagaments i l’any de durada del contracte, esdevindrà a partir d’aquesta data, havent-se de preveure una
dotació pressupostària en el pressupost de l’exercici 2017 i el de la part proporcional del 2018, mentre
tingui vigència el contracte menor de referència.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL
sigui adoptat el següent
ACORD
Primer: DECLARAR la forma de contracte «menor» per a la contractació de la prestació del servei
d’administració electrònica a través de la plataforma GESTIONA, per a la tramitació electrònica de tot
el procediment administratiu, així com per a l’emmagatzematge i custòdia de la informació, en base
als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta PROPOSTA
D'ACORD.
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Segon: APROVAR l'expedient administratiu tramitat amb el número EG-0195-2016-SEC, per a la
contractació del subministrament de referència.
Tercer: ADJUDICAR directament el contracte a la societat mercantil AULOCE SA, amb CIF núm.
A50878842, amb seu social a SARAGOSSA (50197) c/ Bari núm. 39 Plaça, de conformitat amb les
condicions tècniques ofertades pel licitador i que consten a l'expedient, per un import de 3.013,79 €
(IVA inclòs).
Quart: AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 3.013,79 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.
21600 del pressupost de la corporació d’acord amb les següents previsions:
-

Quota de servei mensual: 203,49 €, més 21% d’IVA, 246,22 €

-

Quota d’emmagatzematge i custòdia de la informació: 4,07 €, més 21% d’IVA, 4,92 €.

-

Quota mensual. 251,14 € (IVA inclòs)

Cinquè: DONAR COMPLIMENT a la normativa de protecció de dades de caràcter personal en el
present contracte i en la utilització de la plataforma GESTIONA.
Sisè: FACULTAR al Sr. alcalde - president per a l’execució dels presents acords i la signatura de quants
documents siguin necessaris.
Setè: NOTIFICAR el present acord a l’empresa AULOCE SA als efectes legals oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.8.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació per a la prestació del servei de
comunicacions multimèdia.
Es present la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Procediment:
Tipologia:
Servei:
Expedient:
Tràmit:

Contractació administrativa
Contracte de prestació del servei de comunicació multimèdia
Contracte menor
Secretaria - Intervenció
EG-0219-2016-ALC
Informe jurídic.

1.- Antecedents
I. Per part d’aquesta Alcaldia i la Regidoria – delegada de l’Àrea de Governació, ha estat proposada la
contractació de servei de comunicacions multimèdia amb el GRUP HERMES COMUNICACIONS SA que
inclou:
-

Publicitat en paper.
Publicació de tots els edictes
Una subscripció en paper a El Punt Avui
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-

Impressions a les WEBS.

II. Aquesta proposta de contractació porta causa en el “conveni de col.laboració” formalitzat en data
20 d’octubre de 2016, que s’ha de vehicular com a contracte menor.
III. La previsió de cost d’aquesta actuació es situa en 1.088,55 € (IVA inclòs).
IV. La Secretaria – intervenció municipal ha emès un informe en data d’avui, pel qual s’indica (i) la
normativa aplicable, (ii) l’adequació de les actuacions a la mateixa i (iii) la situació pressupostària de la
despesa.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable
La normativa reguladora és la continguda a les normes jurídiques següents:
-

-

-

-

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de contractes dels sector públic (TRLCSP).
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el Reial decret legislatiu
781/1986 de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, tenint en compte els articles derogats i modificats per la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes dels sector públic (LCSP) d’ambdós preceptes legals, la
qual ha estat modificada pel Reial decret legislatiu esmentat anteriorment.
Legislació bàsica de l'Estat i en concret el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i el
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), de conformitat amb la seva disposició
final 1a, en tot allò que sigui compatible amb la LCSP.
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 i Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Reglament 204/2002, de la Comissió de les Comunitats Europees.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Eventual reglamentació catalana sobre contractació.
Les ordenances, el reglament orgànic de la Corporació i les bases d'execució del pressupost.
Text refós de règim local, en els seus aspectes no bàsics.
Supletòriament les altres normes de dret administratiu i en defecte d'aquest les normes de
dret privat.

Essent l'objecte contractual la prestació de serveis de comunicació multimèdia, la seva naturalesa jurídica
és administrativa i el seu règim jurídic es correspon al que estableixen els articles 5, 9, 173, 177, 178 i 290
del Reial decret legislatiu 3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP).
3r.- Contractes de serveis.
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Tenint en compte el que determina l'article 10 del TRLCSP, el qual assenyala el següent:
"1. Són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistent en el
desenvolupament d’una activitat o dirigides a la obtenció d’un resultat diferents d’una obra o un
subministre....”
Aquesta tipologia de contractes, tal i com estableix l’art. 23.3 del TRLCSP tenen una durada màxima d’un
any, i per tant, no són prorrogables.
4t.- Procediment de licitació i forma d'adjudicació
L'article 111 del Reial decret legislatiu 3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic disposa el següent:
“1. En els contractes menors definits a l'article 138.3, la tramitació de l'expedient només
exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que
haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.”
Per la seva banda, l'article 138.3 del (TRLCSP), assenyala el següent:
“Article 138.3.- Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari
amb capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació, complint amb les normes establertes a l'article 111.
Es consideraran contractes menors els contractes d'import inferior a (...) 18.000 € dels altres
contractes – que inclou els de serveis - (...)”
Així, la tramitació de l'expedient s'ha de portar a terme d'acord amb dita normativa, sense perjudici que
l'empresa adjudicatària, justifiqui la seva habilitació professional per a realitzar la prestació.
5è.- Òrgan competent.
L'aprovació de l’expedient és competència de l’Alcaldia - Presidència, en subjecció a allò que disposa
l’article 51 i l’apartat 1er. de la disposició addiciona segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes dels sector públic (TRLCSP), i 53.1.o) 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.
Aquesta competència, però, ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret
1/2015, de 15 de juny, publicat en el BOPB del dia 5 d’agost de 2015.
6è.- Aspectes econòmics i pressupostaris.
Per atendre aquesta despesa xifrada en 1.086,55 euros (IVA inclòs), existeix una dotació
pressupostària suficient a l’aplicació 920.22001 del pressupost de la corporació per a l’exercici de
2016.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL
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sigui adoptat el següent
ACORD
Primer: DECLARAR la forma de contracte «menor» per a la contractació de la prestació del servei de
comunicació multimèdia, en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part
expositiva d’aquesta PROPOSTA D'ACORD.
Segon: APROVAR l'expedient administratiu tramitat amb el número EG-0219-2016-ALC, per a la
contractació del servei de referència.
Tercer: ADJUDICAR directament el contracte a la societat mercantil HERMES COMUNICACIONS SA,
amb CIF núm. A-17374547, amb seu social a GIRONA, c/ Güell 68, de conformitat amb les condicions
ofertades pel licitador i que consten a l'expedient, per un import de 1.086,55 € (IVA inclòs),
convalidant les actuacions portades a terme per l’Alcaldia – Presidència, en els termes d’allò que
disposa l’article 52.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LPAC).
Quart: AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 1.086,55 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.
22001 del pressupost de la corporació per a l’exercici de 2016.
Cinquè: FACULTAR al Sr. alcalde - president per a l’execució dels presents acords i la signatura de
quants documents siguin necessaris.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.9.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de
Barcelona, per les meses de concertació del Pla “Xarxa de governs locals 2016-2019”.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
Procediment:
Tràmit:
Ens atorgant:
Quadre Clas.:

Activitat de foment.
Gestió de subvencions – Meses de concertació 2016-2019.
Acceptació
Diputació de Barcelona
02-05-01

1. Antecedents:
I. En data 17 d’agost de 2016 (RE núm. 958), s’ha rebut la comunicació tramesa per la Diputació de
Barcelona, per la qual es comunica que la Presidència ha dictat el decret 7854/2016, pel qual
s’aprova la proposta dels PRE-ACORDS assolits en el marc de les MESES DE CONCERTACIÓ del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i que comprèn pel que fa a aquest Ajuntament les següents
actuacions:
Preacord
Adquisició de material informàtic
Adquisició d’un local per a l’oficina municipal
de Cal Rosal
Finançament deute
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Aportació DIBA
11.000,00
50.000,00

Periodificació
2016
2016

79.000,00

2016
Pàgina 24

Arranjament piscines municipals
Arranjament i asfaltatge dels carrers dels
nuclis de població d’Olvan i de cal Rosal

8.500,00
139.621,90

2017
2017

II. En el BOPB del dia 31 d’octubre de 2016, apareix inserit l’anunci de l’aprovació de les Instrucció de
gestió d’actuacions de les meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2049”.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable:
La normativa aplicable és la següent:
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones (LGS”)
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de de
17 de novembre, General de Subvenciones (RLGS)
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances
públiques de la Generalitat de Catalunya (TRLFPC, arts 87 i ss.)
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 (TRLMRLC, arts. 240 i ss.)
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels
ens locals (ROAS, arts. 118 i ss.)
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de Concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019.

2on.- Acceptació de les subvencions.
És procedent, acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, sense perjudici de
les actuacions modificació i/o canvi de destí que puguin efectuar-se.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, aquesta ALCALDIA – PRESIDÈNCIA té a bé proposar a la
JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- ACCEPTAR les subvencions que a continuació es detallen, atorgades totes elles per la
DIPUTACIÓ DE BARCELONA en el marc de les MESES DE CONCERTACIÓ del Pla “xarxa de governs
locals 2016-2019”:
Preacord
Adquisició de material informàtic
Adquisició d’un local per a l’oficina municipal
de Cal Rosal
Finançament deute
Arranjament piscines municipals
Arranjament i asfaltatge dels carrers dels
nuclis de població d’Olvan i de cal Rosal
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Aportació DIBA
11.000,00
50.000,00

Periodificació
2016
2016

79.000,00
8.500,00
139.621,90

2016
2017
2017
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en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta
PROPOSTA D’ACORD.
Segon.- PROCEDIR a formalitzar els PRE-ACORDS d’acord amb els models de documents facilitats per
la Diputació de Barcelona.
Tercer.- FACULTAR a l’alcaldia – presidència i a la secretaria – intervenció per a la signatura de
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present ACORD.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
6.- Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries
No es sotmet a la consideració, ni aprovació, de càrrecs ni llistes cobratòries, en aquesta sessió de la
Junta de govern local.
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 trenta-dos minuts, de la
qual cosa s’estén la present acta.
L’ALCALDE – PRESIDENT
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