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

Número sessió
Caràcter
Dia
Hora:
Lloc:
Ubicació

10/2016
Ordinari
30 de desembre de 2016
9:18
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 9:18 hores, del dia 20 de desembre 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 29 de novembre de 2016, 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:

-

La Diputació de Barcelona, mitjançant correu electrònic del passat dia 22 de desembre de
2016, comunica l’aprovació del nou “Catàleg de Serveis 2017”, que té un pressupost total de
61,32 M €.

-

La Diputació de Barcelona, mitjançant carta de data 29 de desembre de 2016 (RE núm. 1972),
es comunica la revocació de la subvenció de “material esportiu inventariable” de l’anualitat
de 2015, per un import de 3.200,00 €.

-

La Diputació de Barcelona, a través de comunicació data el 29 de desembre de 2016 (Re núm.
1971), comunica l’atorgament d’una subvenció de 4.234,67 €, en concepte del programa
complementari de finançament de les llars d’infants municipals per al curs 2015-2016, en el
marc del Pla “xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

-

La Diputació de Barcelona, mitjançant comunicació de data 29 de desembre de 2016 (RE
núm. 1970), ha comunicat l’atorgament d’una subvenció per import de 723,36 €, en
concepte dels ajuts de la segona fase del programa complementari d’escolarització en
primera infància per al curs 2015-2016 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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-

La Diputació de Barcelona, mitjançant carta de data 29 de desembre de 2016 (RE núm. 1967)
ha comunicat la pròrroga per a la justificació del programa complementari de serveis socials
bàsics, cohesió social i emergència energètica 2016.

-

En el DOGC núm. 7264 de data 12 de desembre de 2016, apareix inserida la Resolució
EMC/2776/2016, de 28 de novembre, per la qual s’aprova el model que estableix els criteris
per a l’atorgament de la categoria als establiments de turisme rural.

-

En el DOGC núm. 7273, de data 23 de desembre de 2016, apareix publicada l’Ordre
TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2017.

-

En el DOGC núm. 7275 de data 28 de desembre de 2016, apareix publicada la Resolució
EMC/2954/2016, de 19 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels premis
d’excel.lència energètica i s’obre la convocatòria per a l’any 2017.

-

En el DOGC núm. 7276 de data 29 de desembre de 2016, apareix inserida la Llei 4/2016, del
23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc
d’exclusió residencial.

-

En el DOGC núm. 7277 de data 30 de desembre de 2016, apareix publicada la Resolució de
l’Institut Català d’Energia EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de
recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament
d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019).

-

En el BOE núm. 310 de data 24 de desembre de 2016, apareix publicat el Reial Decret –Llei
7/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula el mecanisme de finançament del cost de “bo
social” i altres mesures de protecció al consumidor vulnerable d’energia elèctrica.

-

En el BOE núm. 313, de data 28 de desembre de 2016, apareix inseria l’Ordre
HFP/1970/2016, de 16 de desembre, per la qual es modifica el Pla General de Comptabilitat
Pública, aprovat per Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril.

-

En el BOE núm. 315 de data 30 de desembre de 2016, apareix publicada la Resolució de 27 de
desembre, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la qual s’estableix a efectes del
còmput de terminis, el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de
l’Estat per a l’any 2017.
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-

Per part del Tresorer Municipal, es dóna compte dels saldos bancaris dels comptes que
l’Ajuntament té contractats en diferents entitats financeres a data 30 de desembre de 2016.

3. Aprovació de documents comptables ADO-P.
3.1.- Aprovació de documents comptables F - pressupost 2016.
Proposades per l’Alcaldia – Presidència, són aprovades les següents relacions de documents
comptables de relacions de factures (F) 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
F/2016/035
F/2016/036
F/2016/037
F/2016/038
F/2016/039
F/2016/040
F/2016/041
F/2016/042
F/2016/043
F/2016/044
F/2016/045
F/2016/046
F/2016/047
F/2016/048
F/2016/049
F/2016/050
F/2016/051
F/2016/052
F/2016/053
F/2016/054
F/2016/055
F/2016/056
F/2016/057
F/2016/058
F/2016/059

Data relació
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016

Import €
710,00
6.223,29
29,95
3.094,09
986,29
3.368,88
6.798,99
16.129,72
2.180,24
9.868,27
4.666,69
4.162,11
47,57
152,91
222,85
288,32
2.689,34
1.425,50
3.000,00
440,80
1.169,40
1.110,08
4.026,06
3.879,69
841,97

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:
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Número de relació
P/2016/027
P/2016/028
P/2016/029
P/2016/030
P/2016/031
P/2016/032
P/2016/033
P/2016/034
P/2016/035
P/2016/036

Data relació
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016

Import €
29,95
3.094.09
3.368,88
6.798,99
986,29
9.868,27
47,57
152,91
288,32
1.110,08

3.3.- Donar compte de l’aprovació documents comptables P pressupost 2016, per Decret d’alcaldia.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia d’aprovació de les relacions de documents comptables de
pagament (docs. P) que a continuació es detallen, 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:

Núm. Decret
0177/2016

Número de relació
P/2016/026

Data relació
29-12-2016

Import €
19,12

3.4.- Donar compte de l’aprovació documents comptables F pressupost 2016, per Decret
d’alcaldia.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia d’aprovació de les relacions de documents comptables de
relacions de factures (F) que a continuació es detallen, 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:

Núm. Decret
0175/2016

Número de relació
F/2016/034

Data relació
23-12-2016

Import €
8.380,46

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
EO 06/2016

M.G.R.

Promotor/a

EG-0092-2016-URB

J.V.A. i altre.
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Descripció / ubicació
Obres: reforma de bany i substitució porta garatge.
Sòl urbà
Emplaçament: Casa Villa Floreal (Cal Rosal)
Obres: Rehabilitar cobert i les Façanes Ca l’Àngel
Sòl no urbanitzable
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EG-0168-2016-URB

Escandihogar SL

Emplaçament: Ca l’Àngel – Finca la Tor – El Boix
Parcel.lació urbanística
Sòl urbà
Emplaçament: Pla del Gols/n

5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
5.1.- Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de beneficis fiscals i devolució d’ingressos indeguts de
la taxa de l’escola bressol.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Procediment:
Tràmit:
Expt. Núm.:

Gestió Tributària
Atorgament de beneficis fiscals i devolució d’ingressos indeguts.
Aprovació
EG-0234-2016-HIS

1. Antecedents:
I.

En data 16-12-2016 (RE n. 1878) la Sra. M.C.V., titular del DNI núm. 77745574P, veïna
d’Olvan, ha presentat una instància en la que demana el benefici fiscal de la taxa de
l’escola bressol corresponent al descompte del 10 % als rebuts pel segon fill, amb efectes
retroactius des de la data de matriculació i la devolució d’ingressos indeguts des rebuts
corresponents al mesos de setembre, octubres i novembre de 2016.

II. Consta a la comptabilitat municipal (programa SICALWIN) que l’esmentada persona ha fet
efectius els següents rebuts corresponents a les mensualitats de la taxa per la prestació
del servei de l’escola bressol:
Mensualitat Alumne
Setembre
T.
M.
Octubre
T.
M.
Novembre
T.
M.
Total

Import €
101,00
156,00
156,00
101,00
101,00
101,00
716,00

Data pagament
26-10-2016
26-10-2016
18-11-2016
18-11-2016
21-12-2016
21-12-2016

III. L’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’Escola Bressol
Municipal (publicada en el BOPB del dia 8 de febrer de 2012), estableix en el seu article
6, apartat 3er, que “les famílies que tinguin matriculats 2 o més fills, podran comptar
amb una reducció del 10 % en els tarifes contingudes en el primer punt d’aquest article. A
efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud,
adjuntant còpia del llibre de familiar al registre general de l’Ajuntament”.
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IV. Constà a l’expedient l’informe emès de la Treballadora Social de data 22 de desembre de
2016, tal i com exigeix l’article 6.3 de l’ordenança fiscal indicada, en el que assenyala que
“compleix tots els requisits que estableix l’ordenança fiscal número 24 per a poder
obtenir la reducció del 10%.”
V. Per part de la Tresoreria municipal, s’ha emès en data d’avui, un informe – proposta que
indicat la situació recaptatòria del rebuts de la taxa de referència i la proposta d’acord a
adoptar.
2.- Fonaments de dret.
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la continguda a
-

-

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març , pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes Locals (TRLHL).
Lleis 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT).
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació
Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de
desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de
revisió en via administrativa.
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 29/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LPAC).
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC).
Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol
municipal.

2on.- Beneficis fiscals.
L’article 6, apartat 3er., de l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per a la prestació del
servei d’escola bressol municipal, estableix el següent:
“3. Les famílies que tinguin matriculats 2 o més fills podran comptar amb una reducció del
10% en les tarifes contingudes en el primer punt d’aquest article.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud,
adjuntant còpia del llibre de família al registre general de l’Ajuntament. Els Serveis socials de
l’Ajuntament informaran sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat i la Junta de
Govern acordarà, si s’escau, la seva procedència.”
L’esmentat precepte és vigent no havent-se impugnat en temps i forma, tenint en compte que
l’article 9 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que “no es podran reconèixer
altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament previstos en les normes amb rang de
Llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals”.
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Aquest benefici fiscal suposa l’aplicació d’una bonificació del 10 % a cadascun dels infants matriculats
a l’escola bressol, per la qual cosa, la taxa satisfeta havia d’aplicar-se l’esmentada bonificació per
cadascun del rebuts de la taxa satisfets, i que ascendeix a 71,60 €.
3er.- Devolució d’ingressos indeguts.
L'Administració tributària retornarà als obligats tributaris, als subjectes infractors o als successors
dels uns i els altres, els ingressos que indegudament s'haguessin realitzat en el Tresor Públic en
ocasió del compliment de les seves obligacions tributàries o del pagament de sancions.
La seva regulació es troba en els articles 15 del Reglament General de Desenvolupament de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en Matèria de Revisió en Via Administrativa,
aprovat per Reial decret 520/2005, de 13 de maig i 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.
4rt.- òrgan competent
L'òrgan competent per a la tramitació elevarà a l'Alcalde la proposta de resolució, en virtut de
l'article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
No obstant això, aquesta competència ha estat 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 que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del
següent
ACORD
Primer.- ACCEDIR a la petició efectuada en data 16 de desembre de 2016 per la Sra. M.C.V., titular
del DNI núm. 77745574P, veïna d’Olvan, referent a l’aplicació del benefici fiscal estableix a l’apartat
3er. de l’article 6 de l’ordenança fiscal de la taxa reguladora de la prestació del servei de l’escola
bressol municipal, i en aquest sentit,
(i)

Aprovar l’expedient administratiu EG-0234-2016-HIS per aplicació de beneficis fiscals
regulats en taxa municipal.

(ii)

Reconèixer el dret de l’esmentada persona a l’aplicació del benefici fiscal
corresponent a la reducció del 10 % de les tarifes, aplicables als seus fills/es T. i M.,
amb efectes retroactius des dels mesos de setembre, octubre i novembre 2016, tal i
com reconeix la jurisprudència aplicable, entre d’altres, la STC de 16 de juliol de 1987
i del Tribunal Suprem d’11 d’octubre de 1988.

(iii)

Reconèixer la quantitat de 71,60 €, com a ingressos indeguts, en concepte de
devolució per aplicació del benefici fiscal esmentat, d’acord amb les dades
contingudes a l’ANTECEDENT II.
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(iv)

Procedir al pagament de l’esmentada quantitat, amb càrrec a les aplicacions
d’ingressos del a taxa de referència del pressupost de la corporació per a l’exercici de
2016.

(v)

Efectuar les anotacions comptables que a l’efecte siguin necessàries.

Segon.- APLICAR els beneficis fiscals esmentats de cara als propers rebuts de la taxa de referència.
Tercer.- NOTIFICAR aquest ACORD a la persona interessada als efectes legals oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.2.- 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 28 de desembre de 2016 (RE núm. 1960/2016), pel Sr. F.V.C.,
titular del DNI número 77.726.327-N, veí d’Olvan (CP 08611), en la que demana la cessió d’ús de
diversos béns mobles propietat de l’Ajuntament d’Olvan pel proper dia 6 de gener de 2017 per un
acte de caràcter familiar, que es detallen a continuació:




1 Taula
2 Focs (butà)

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.
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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.

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, 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 28 de desembre de 2016 (RE núm. 1960/2016), pel Sr.
F.V.C., titular del DNI número 77.726.327-N, veí d’Olvan (CP 08611) i, en aquest sentit:
a)

AUTORITZAR la cessió en ús de diferents béns mobles, com 1 taula, 2 focs (butà),

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.

5.3.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient EG-0243-2016-ALC de contracte menor per a l’adquisició de
dos aparells desfibril·ladors i pegats d’un sol ús.
Es presenta la següent PROPOSTA DE LA TINENT D’ALCALDE – DELEGADA DE L’ÀREA DE SALUT
Procediment:

Tipologia:
Expedient:
Tràmit:

Contractació administrativa
Contracte del subministrament consistent en l’adquisició en l’adquisició de
dos desfibril·ladors i pegats d’un sol ús.
Contracte menor
EG-0243-2016-SEC
Resolució expedient.
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1.- Antecedents
I. Per part d’aquesta Alcaldia i la Regidoria – delegada de l’Àrea de salut, ha estat proposat el
subministrament consistent en l’adquisició de dos aparells desfibril·ladors i pegats d’un sol ús, dins de
l’actuació “Olvan municipi cardioprotegit”.
II. En aquest sentit, s’indica la necessitat 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 2.479,34 € (a més l'IVA), 3.000,00 € (IVA inclòs).
IV. Aquesta despesa s’ha incorporat al pressupost de la corporació per a l’exercici de 2016, mitjançant
l’expedient de modificació de crèdits 5/2016, aprovat per l’Alcaldia – Presidència mitjançant Decret
núm. 0180/2016 de data 30-12-2016, habilitant-se l’aplicació pressupostària 341.62900 amb una
dotació de 3.000,00 €.
V. Aquesta actuació està finançada per la Diputació de Barcelona, mitjançant el “Catàleg de Serveis
2016”, dins el pla “xarxa de governs locals 2016-2019”, amb una aportació econòmica de 3.000,00 €.
IV. La Secretaria – intervenció municipal ha emès un informe en data d’avui (RI 093/2016), 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,
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.
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-

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 e dos aparells desfibril·ladors i
pegats d’un sol ús destinats a instal·lacions 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.
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.
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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 3.000,00 euros (IVA inclòs), existeix una dotació
pressupostària suficient a l’aplicació del capítol 6 d’inversions reals, donat que és un actiu, 341.62900
del pressupost de la corporació per a l’exercici de 2016, un cop aprovat l’expedient de modificació de
crèdits 5/2016, per generació de crèdits.
Aquesta inversió, està subvencionada per la Diputació de Barcelona, mitjançant el catàleg de serveis 2016
amb una subvenció de 3.000,00 € (capítol 7 d’ingressos).
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 e dos aparells desfibril·ladors i pegats d’un sol ús destinats a
instal·lacions 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-0243-2016-ALC, per a la
contractació del subministrament de referència.
Tercer: ADJUDICAR directament el contracte a la societat mercantil BRAM TECNOLOGIES SL, amb CIF
Núm. B65266124, i amb seu social a GIRONELLA (08680), al Polígon industrial Can Guinyola, nau 3, de
conformitat amb les condicions tècniques ofertades pel licitador i que consten a l'expedient, per un
import de 2,579,34 euros més IVA, més el 21% d’IIVA que són 520,66 euros, fent un total de 3.000,00
euros.
Quart: AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 3.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
341.62900 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.
5.4.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient EG-0172-2016-URB de contracte menor d’obres parcials a
l’immoble situat a la Plaça de l’Ajuntament núm. 5 d’Olvan.
Es presenta la següent PROPOSTA DE LA REGIDORA – DELEGADA DE L’ÀREA D’URBANISME .
Procediment:

Contractació administrativa
Contracte d’obres en els rams de fusteria i fusteria d’alumini
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Tipologia:
Expedient:
Tràmit:

Contracte menor
EG-0172-2016-URB
Resolució expedient.

1.- Antecedents
I. L'Ajuntament d’Olvan, a través de l'Àrea d'Urbanisme, ha proposat la necessitat i conveniència de
portar a terme les obres de finalització parcial de l’habitatge conegut com a “casa del mestre” situada
a la plaça de l’Ajuntament 5.
II. Figura a l'expedient l'Acta de replanteig i l'Acta de determinació de l'objecte del contracte de
referència que consisteix principalment en la realització dels treballs de fusteria i fusteria d’alumini,
inclosos en la memòria valorada elaborada per l’arquitecte superior Sr. Jordi Valls rota en data 14 de
novembre de 2014 i aprovada per la Junta de Govern Local en sessió del dia 15 de novembre de
2016.
III. La previsió del cost d’aquesta actuació és de 2.804,96 Euros (exclòs l’IVA) i 3.394,00 Euros (inclòs
l’IVA).
IV. Mitjançant Providència de l’alcaldia de data d’avui, 30-12-2016, s’ha incoat el present expedient, i
sol·licitat informe a aquesta Secretaria – intervenció municipal.
V. S’ha incorporat a l’expedient una còpia de la “memòria valorada” esmentada anteriorment.
V. La Secretaria – intervenció municipal ha emès un informe en data d’avui (RI 094/2016), 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,
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
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-

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 la realització d’obres, 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.
3r.- Contractes d’obres.
Tenint en compte el que determina l'article 6 del TRLCSP, el qual assenyala el següent:
1. Són contractes d'obres aquells que tenen per objecte la realització d'una obra o l'execució
d'alguns dels treballs enumerats en l'annex I de l'esmentada llei, o la realització, per qualsevol
mitjà, d'una obra que respongui a les necessitats especificades per l'entitat del sector públic
contractant. A més d'aquestes prestacions, el contracte podrà comprendre, en el seu cas, la
redacció del corresponent projecte.
2. Per obra s'entendrà el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o d'enginyeria civil,
destinat a complir, per si mateix, una funció econòmica o tècnica, que tinguin per objecte un
bé immoble.”

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 (...) 50.000 € quan es
tracti d’obres....”
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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 3.394,00 euros (IVA inclòs), existeix una dotació
pressupostària suficient a l’aplicació del capítol 6 d’inversions reals, donat que és un actiu,
2310.63202 del pressupost de la corporació per a l’exercici de 2016, un cop aprovat l’expedient de
modificació de crèdits 4/2016 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
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 les obres del ram de
fusteria i de fusteria d’alumini per a finalitzar les obres de l’immoble situat a la plaça de l’Ajuntament
núm. 5 d’Olvan, incloses a la “memòria valorada” elaborada per l’arquitecte superior Sr. J.V.R.; 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-0235-2016-SEC, per a la
contractació del subministrament de referència.
Tercer: ADJUDICAR directament el contracte en la forma següent:
(a) Ram de fusteria: a C.M.F., titular del DNI núm. 77742889-Z, amb domicili a la Carretera
d’Olvan s/n (08611) d’Olvan, pel preu de 1.975,00 euros (IVA exclòs) i 2.389,75 Euros (inclòs
l’IVA).
(b) Ram de fusteria d’alumini: a J.P.A., titular 77742909B, amb seu social a Gironella (08680) al c/
Joan Miró, 1, pel preu de 798,00 euros (exclòs l’IVA) i 965,58 euros (IVA inclòs).
Quart: AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa indicada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2310.63202 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
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quants documents siguin necessaris.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.5.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient administratius EG-0244-2016-HIS relatiu a la concessió de
subvencions nominatives a entitats sense ànim de lucre i els convenis subvencionals que
s’instrumentalitzen.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Procediment:
Tràmit:
Òrgan:
Expedient:

Activitat de foment
Gestió de subvencions nominatives
Aprovació
Junta de govern local
EG-0244-2016-HIS

1.- Antecedents:
I. En el pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2016, aprovat per acord plenari el dia 8 de
setembre de 2016, i essent executiu el dia 11 d’octubre de 2016, després d’efectuar-se el tràmit
d’informació pública; en els qual es preveu una “proposa de subvencions per a les entitats locals i
festes” , tal i com estableix l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
II. La previsió de subvencions nominatives en l’esmentat pressupost és la següent:

NOM DE L’ENTITAT

IMPORT
SUBVENCIÓ

Club Esportiu Olvan

1.000,00 €

Associació Esportiva Olvan Benzina i nervi

1.000,00 €

Associació Esportiva Olvan Benzina i nervi

500,00 €

Agrupació cultural i esportiva Cal Rosal
Federació d’Associacions de Veïns del Baix
Berguedà

3.300,00 €

CONCEPTE / EXPLICACIÓ
Foment de l’esport i realització
d’actes lúdics i esportius per la festa
major
Foment de l’esport i realització
d’actes lúdics i esportius per la festa
major
Foment de l’esport i realització
d’actes lúdics i esportius per la festa
major
Activitats esportives i lúdiques
castanyada
Activitats culturals festa major Cal
Rosal

60,00 €

Activitat lúdico – esportiva i social

Club ciclista Vertical Pirinenc Olvan

500,00 €

III. Mitjançant l’expedient administratiu EG-0064-2016-CUL va aprovar-se l’atorgament de les
subvencions següents:
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Data
conveni
19-07-16

19-07-16

19-07-16

Entitats

Concepte

CIF/NIF

Import €

Club Ciclista Vertical Actes:
G-65074205
Pirinenc Olvan
(a) Orientació infantil i
(b) Busca,
busca...sobre
rodes
Club Esportiu Olvan
Actes:
G-62744426
(a) Concerts festa major
jove
Associació esportiva Actes:
G-62672209
Olvan benzina i nervi
(a) III Olvan benzina i nervi
2 rodes show
Total

500,00

1.000,00

1.000,00

2.500,00

aprovant-se la seva instrumentalització mitjançant els respectius convenis subvencionals.
IV. En data 7 de setembre de 2016 (RE núm. 1085) l’Associació cultural i esportiva de Cal Rosal, va
presentar una instància i diversa documentació adjunta per la qual demana “poder cobrar la
subvenció de la Festa Major de Cal Rosal 2016”.
V. En data 18 de maig de 2016 (RE núm. 512) la Federació d’Associacions de Veïns del Baix Berguedà,
va sol·licitar una aportació econòmica de 60,00 € per tal de finança la 19 edició de la caminada –
pedalada per la Ruta de les colònies 2016, que ve celebrar-se el dia 22 de maig de 2016.
VI. Mitjançant Providència de l’alcaldia – presidència de data d’avui, 30 de desembre de 2016, s’ha
INCOAT el present expedient.
VII. Figura a l’expedient l’informe de secretaria –intervenció emès en data d’avui, 30-12-2016 (RI
0095/2016, en el qual s’indica la normativa aplicable, l’adequació de les actuacions a la mateixa, així
com la situació pressupostària de la despesa.
2.- Fonament de dret
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable a la incoació dels expedients és la següent:
(a) Estatal:
-

Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de
subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
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-

La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la
nova Base de dades Nacional de Subvencions.

(b) Catalana:
-

Decret Legislatiu 3/2002, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances
públiques de la Generalitat de Catalunya.

(c) Local:
-

Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local (LRBRL).
Articles 52, 53 i 240 i següents Decret legislatius 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).
Articles 18 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955 (RS), de caràcter supletori.
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
procediment i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

(d) Interna:
-

Bases d’execució del pressupost per a l’exercici de 2016.

(e) Procediment administratiu:
-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LPAC):
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC).

2on.- Concepte de subvenció.
La subvenció és un mitjà de l’activitat administrativa de promoció o foment.
La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus
organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades, per a fomentar una
activitat d'utilitat o interès social o per promoure la consecució d'un fi públic, sens perjudici del què
estableix l'article 121 d'aquest Reglament (art. 118 ROAS).
3er.- Procediment ordinari de concessió de subvencions.
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència
competitiva.
No obstant això, podran concedir-se de forma directa les següents subvencions:
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a) Les previstes nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes
o de les Entitats Locals, en els termes recollits en els Convenis i en la Normativa reguladora
d'aquestes subvencions.
Són subvencions previstes nominativament als Pressupostos, aquelles l'objecte de les quals, dotació
pressupostària i benefici apareixen determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost.
Conforme als articles 65.3 paràgraf segon i l'article 67.2 paràgraf segon, en els casos de concessió de
les subvencions previstes nominativament als pressupostos, l'acte de concessió o el conveni tindrà el
caràcter de bases reguladores de la concessió a l'efecte del que es disposa en la Llei General de
Subvencions. Així mateix, el Reial decret al que fan referència els articles 28.3 de la Llei 38/2003,
General de Subvencions i 67.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2006, de 17 novembre, General de Subvencions, també tindrà caràcter de
bases reguladores de les subvencions i haurà d'incloure els aspectes recollits en l'article 28.3 de la
Llei General de Subvencions.
4è.- Àmbit pressupostari.
En el pressupost de la corporació per a l'exercici 2016, existeixen diverses consignacions
pressupostàries per a fer front a les despeses de subvencions previstes nominativament, dins
l’activitat de foment, les següents:
Aplicació pressupostària

Concepte

Dotació actual / Import €

341.48003
330.48002

Subvencions entitats esportives
Subvencions entitats culturals

4.000,00
4.000,00

Així, les consignacions indicades permet estimar la suficiència de la cobertura pressupostària per a la
concessió de les subvencions que en la mateixa s’especifiquen.
5è.- òrgan competent.
L’òrgan competent per a resoldre el present expedient és la Junta de Govern Local, per delegació de
l’alcaldia, mitjançant Decret 1/2015 de 19 de juny, tenint en compte allò que estableix la BASE 33.6
de les Bases d’execució del Pressupost.
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 l’expedient administratiu EG-0244-2016-HIS de concessió de subvencions
previstes nominativament al pressupost de la corporació per a l’exercici de 2016.
Segon.- ATORGAR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 341.48003 del pressupost de la corporació
per a l’exercici de 2016, les subvencions a favor de les entitats següents:

NOM DE L’ENTITAT
Club Esportiu Olvan
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IMPORT
SUBVENCIÓ
1.000,00 €

CONCEPTE / EXPLICACIÓ
Foment de l’esport i realització
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Associació Esportiva Olvan Benzina i nervi

500,00 €

d’activitats esportives durant l’any
2016
Activitats esportives i lúdiques per a
la castanyada 2016

Tercer.- ATORGAR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330.48002 del pressupost de la corporació
per a l’exercici de 2016, les subvencions a favor de les entitats següents:

NOM DE L’ENTITAT
Agrupació cultural i esportiva Cal Rosal
Federació d’Associacions de Veïns del Baix
Berguedà

IMPORT
SUBVENCIÓ

CONCEPTE / EXPLICACIÓ
Activitats culturals festa major Cal
3.300,00 €
Rosal
Activitat lúdica i social de la caminada
60,00 €
de la ruta de les colònies 2016

Quart.- INSTRUMENTALITZAR les subvencions concedides a l’apartat anterior, mitjançant la
formalització dels CONVENIS SUBVENCIONALS corresponents, a l’empara d’allò que disposen els
articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Cinquè.- APROVAR les minutes dels convenis subvencionals i de col·laboració a formalitzar amb les
entitats indicades en els apartats segons i tercer d’aquest ACORD, CONVALIDANT-SE així les actuacions
portades a terme per l’Alcaldia – Presidència i les diferents regidories – delegades d’àrea, en els
termes de l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LPAC).
Sisè.- SOTMETRE l’expedient i les minutes de convenis de referència al tràmit d’informació pública
de conformitat amb allò que estableix l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) per un
termini mínim de VINT DIES, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i/o en el
Diari Oficial de la Generalitat, en el tauler d’anuncis i a la seu electrònica (e-tauler) als efectes que
totes les persones interessades puguin consultar-lo i formular les al·legacions que es considerin
convenients.
Setè.- DETERMINAR que finalitzat el termini d’informació pública, si no es produeixen al·legacions, ni
reclamacions, l’expedient i el conveni de què porta causa, s’entendran aprovats DEFINITIVAMENT,
sense necessitat d’un nou acord de l’òrgan competent, acreditant-se mitjançant certificació expedida
per la Secretaria.
Vuitè.- PUBLICAR el contingut del Conveni objecte d’aprovació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, en
compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, així com a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS).
Novè- INSERIR els convenis formalitzats a la seu electrònica de la corporació per a facilitar l’accés de
la ciutadania a la informació pública, a l’empara d’allò que disposa l’article 8.1.f) de la Llei 19/2019,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Desè.- NOTIFICAR el present ACORD a les persones interessades als efectes legals oportuns.
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Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.6.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte d’arrendament dels habitatges 3 i 4 de la
Plaça de l’Ajuntament d’Olvan.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Expedient núm.:
Procediment:
Assumpte:
Data d'iniciació:

1/2013 (patrimoni)
Arrendament de béns patrimonials.
Pròrroga contracte lloguer habitatges 3 i 4 Plaça Ajuntament d’Olvan
22 de desembre de 2016

1.- Antecedents:
I. En data 1 de febrer de 2014, aquest Ajuntament d’Olvan i el Sr. L.F.F., van signar un contracte
d’arrendament en document administratiu, en tant que bé patrimonial, referent als habitatges 3 i 4
(antics habitatges de mestres) situats a la plaça de l’Ajuntament d’Olvan.
II. La Clàusula Quarta de l’esmentat contracte, quan regula “el termini” de vigència del mateix,
estableix un termini de tres anys, prorrogable sempre i quan cap de les parts amb un mes d’antelació
notifiqui a l’altre la voluntat de donar-lo per finalitzat , es produirà la tàcita reconducció pel termini
d’un any i així, successivament, a menys que hagi precedir requeriment.
III. En data 22 de desembre de 2016, el Sr. L.F.F., titular del DNI núm. 12.171.369-E, ha presentat una
instància davant el registre general de l’Ajuntament, pel qual demana “la renovació del contracte
d’arrendament”, i que es contemplin les següents possibilitats: (i) fer un contracte amb dret de
compra, és dirà, que la renda que es pagui any rere any, serveixi per amortitzar al llarg del temps el
valor de l’habitatge fins que estigui pagat íntegrament i passi a ser propietat de l’arrendatari, i (ii) que
la renda que es paga es reutilitzi en benefici de l’habitatge, proposant com a millora, la de canviar les
finestres i les portes per adequar-les a l’estalvi energètic.
IV. La Secretaria – Intervenció municipal ha emès en data d’avui, 30 de desembre de 2016, l’informe
(RI 0096/2016), en el qual s’assenyala (i) la documentació que consta a l’expedient administratiu
identificat com a 1/2013 (patrimoni) “arrendament habitatges mestres – desafectats”; (ii) la
tramitació que va efectuar-se de l’expedient i demés circumstàncies del mateix i (iv) l’adequació de
les actuacions, tenint en compte els criteris jurisprudencials i doctrinals aplicables.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:
— Els articles 52.2.p), 53.1.q), 99, 200, i 203 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMC).
— Els articles 1, 2, 8 i 28 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d'octubre (RP).
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— L'article 5, 47.2.j) i 80.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL).
— Els articles 8.1, 106.1 i 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques (LPAP).
— La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (LAU).
— L'article 92 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 1372/1986,
de 13 de juny (RB).
—
Els articles 76, 83, 111 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL).
—
L'article 4.2 i la Disposició Addiciona Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
— Reial Decret Legislatiu 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
— Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú (LRJPAC).
— Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRPJAC).
— El plec de clàusules reguladores del contracte, i
— El contracte d’arrendament, formalitzat en document administratiu, de data 1 de febrer de
2014.
2on.- Caràcter privat del contracte
L'article 4.1 p) i 4.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, després d'excloure del seu àmbit d'aplicació, entre uns altres,
als contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i altres negocis jurídics anàlegs
sobre béns immobles, valors negociables i propietats incorporables, tret que recaiguin sobre
programes d'ordinador, estableix que tindran sempre el caràcter de contractes privats i es regiran
per la legislació patrimonial, aplicant-se, segons disposa l'apartat 2 d'aquest mateix article, els
principis de la Llei de Contractes del Sector Públic, per resoldre els dubtes i llacunes que poguessin
presentar-se.
L'arrendament és una forma de cessió onerosa de l'ús de béns, per la qual, d'acord amb el que es
disposa en l'article 1.543 i següents del Codi Civil, una de les parts (Ajuntament), s'obliga a donar a
l'altra el gaudi o ús d'un ben (en est caso immoble patrimonial d'una Entitat Local), per temps
determinat i preu cert.
Els títols I i IV en la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (LAU), seran aplicables
de forma imperativa a tots els arrendaments urbans. Respectant això, els arrendaments d'habitatge
es regiran:
(a) Pel plec de clàusules, i
(b) Respectant aquest, pels pactes, clàusules i condicions determinats per la voluntat de les
parts, en el marc d’allò establert en el títol II de la present LAU i, supletòriament, pel que
es disposa en el Codi Civil.
3er.- Termini de vigència del contracte i les seves pròrrogues.
La clàusula QUARTA del contracte d’arrendament d’01-02-2014, regula els TERMINI en la forma
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següent:
“ La durada del present arrendament es fixa en tres anys comptats a partir del dia
d’avui, per lo que conclourà el proper dia 15 de febrer de 2017.
Arribat el dia del venciment del contracte, sense que cap de les parts,
un mes
d’antelació notifiqués a l’altre la seva voluntat de donar- lo per finalitzat, es produirà
la tàcita reconducció pel termini d’un any i així, successivament, a menys que hagi
precedit requeriment.”
Aquest precepte, cal comparar-lo amb el PLEC DE CLÀUSULES que regeix el contracte, en l’article 4
de la qual s’estableix que
“La durada mínima del contracte d’arrendament és de TRES ANYS 1 i s’iniciarà en la data de
signatura del contracte.”
sense especificar la durada màxima incloses les pròrrogues (data de finalització indeterminada).
Per tant, del redactat d’ambdós articles se’n dedueix una voluntat de la corporació que el contracte
tingui una durada superior als tres anys, amb possibilitats de pròrrogues anuals en els termes de
l’article 9.1 de la LAU, donat el seu caràcter de contracte privat 2:
“Artículo 9. Plazo mínimo.
1. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si ésta fuera
inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará
obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima
de tres años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación
como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad
de no renovarlo.
El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o desde la puesta del inmueble a
disposición del arrendatario si ésta fuere posterior. Corresponderá al arrendatario la prueba de la
fecha de la puesta a disposición (…)”.
Així les coses, la pròrroga proposada per la persona interessada s’emmarca en aquesta possibilitat i
correspondrà analitzar i valorar a la corporació, en aplicació del principi d’oportunitat
4a. Òrgan competent.
L’expedient 1/2013 (patrimoni) ha estat aprovat pel PLE DE LA CORPORACIÓ en sessió del dia 30 de
setembre de 2013, entenen que era competent aquest òrgan, ja que de la interpretació dels
1

Els anuncis de licitació publicats al BOPB i al DOGC hi figura un termini de vigència de TRES ANYS
“prorrogables”.
2

L’article 74 del RP estableix expressament que “els efectes de l’arrendament s’han de regir per les normes de
dret privat que siguin aplicables, atesa la seva naturalesa del bé”.
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preceptes d’aplicació, es preveia una durada superior als quatre anys que estableix la Disposició
Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Tenint aquest criteri adoptat pel plenari, l’òrgan competent per aprovar la pròrroga de referència és
el PLE DE LA CORPORACIÓ. Tanmateix, el PLE DE LA CORPORACIÓ , en sessió celebrada el dia 26 de
juny de 2015, va delegar a favor de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, entre d’altres, la competència de:
“n) les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com els
contractes i concessions plurianuals quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i en tot
cas, quan sigui superior a la quantia assenyala en aquest apartat. I
o) Les demés que expressament li confereixin les lleis.”
Ara bé, si la durada el contracte és inferior a quatre anys, aquesta competència recau en l’Alcaldia –
Presidència que, mitjançant Decret 1/2019 de 19 de juny (publicat al BOPB el dia 5 d’agost de 2015)
va delegar aquesta atribució a la JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, sigui adoptat el
següent
ACORD
Primer.- APROVAR la pròrroga per UN ANY, del contracte d’arrendament dels habitatges situats a la
plaça de l’Ajuntament núm. 3 i 4 d’Olvan, formalitzat en data 1 de febrer de 2014 entre aquest
Ajuntament i el Sr. L.F.F., en el marc de l’expedient administratiu 1/2013 arrendament habitatges
mestres desafectats, amb efectes des del dia 1 de febrer de 2017 a 1 de febrer de 2018, resolent-se
així la petició de pròrroga efectuada per la persona interessada mitjançant instància de data 22 de
desembre de 2012 (Re núm. 1910) .
Segon.- RESOLDRE la resta de peticions efectuades per la persona interessada en instància de data 22
de desembre de 2016 (RE núm. 1910), en el sentit que (i) la realització d’un contracte amb “dret
d’opció de compra”, és una proposta que cal estudiar i que comportaria la tramitació d’un nou
expedient de licitació sota els principis d’igualtat, publicitat i transparència; i que (ii) les millores
d’estalvi energètic a efectuar als habitatges, es procurarà incloure en el pressupost de l’exercici de
2017, tenint en compte les disponibilitats econòmiques de la corporació, prèvia elaboració per part
dels serveis tècnics de la documenta tècnica corresponent i la valoració de les millores a realitzar.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcaldia – presidència per a l’execució del present acord, i per a la signatura de
quants documents siguin necessaris a l’efecte.
Quart.- NOTIFICAR el present ACORD a la persona interessada als efectes legals oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.7.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona,
dins el “programa complementari de suport a la inversió local”.
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Pel Sr. Secretari es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
Procediment:
Tràmit:
Òrgan:
Ens atorgant:
Núm. Expt.:
Quadre Clasif.:

Activitat de foment – gestió de subvencions
Acceptació
Alcaldia – Presidència
Diputació de Barcelona
2016 – Programa complementari suport inversió local
2-5-1

1.- Antecedents:
I.

En 18 de novembre de 2016 va publicar-se en el BOPB 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”

II.

En data 12 de desembre de 2016 (RE n. 1844), va rebre’s la notificació de la Diputació de
Barcelona de data 16-11-2016, per la qual s’atorga a l’Ajuntament d’Olvan una subvenció
de 24.895,04 € (codi XGL 16/X/231001) dins el programa de referència, que té per
objecte el suport econòmic als ens locals en el manteniment, reparació i conservació dels
seus equipaments i infraestructures locals d’ús general.

III.

En aquest comunicat, s’estableix com a requisit l’acceptació de la subvenció per part de
l’ens beneficiari, dins un termini que finalitza el proper dia 31 de gener de 2017.

IV.

És necessari procedir a acceptar aquesta subvenció en els seus propis termes.

2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:
-

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).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels Ens Locals de Catalunya (ROAS).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
REIAL DECRET 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Pla Xarxa de govern Locals 2016-2019 i el seu protocol general.
Règim de concertació i de concessió d’ajuts del “Programa complementari de suport a la
inversió local, BOPB del dia 18 de novembre de 2016.

En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa a la JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció del
següent
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ACORD
PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció de 24.895,04 € atorgada per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, dins el
programa complementari de suport a la inversió local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019, en base als antecedents de fet i fonament de dret de la part expositiva d’aquesta
RESOLUCIÓ.
SEGON.- PROCEDIR a efectuar la tramitació d’acceptació mitjançant la seu electrònica de la Diputació
de Barcelona.
TERCER.- EFECTUAR les anotacions comptables de la concessió de l’ajut econòmic de referència.
QUART.- ACCEPTAR també les CONDICIONS imposades a l’acte administratiu d’atorgament de la
subvenció, per part de la Diputació de Barcelona, en els seus propis termes.
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:

Aplicació
Exercici Pressupostària Concepte

Relació de
LIQUIDACIONS
núm. 11

Relació
d'AUTOLIQUIDACIONS
núm. 8

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

0,00

2016

34208

Servei Escola Bressol

0,00

2016

31301

Pista poliesportiva

0,00

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
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60,00

60,00

762,92

762,92
3,70
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3,70

2016

33500

Taxa taules i cadires via pública

0,00

2016

33700

Aprofitament sòl, vol i subsòl

0,00

2016

33900

Taxa utilització sala actes, ateneu i altres

0,00

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

2016

54100

Ingressos patrimonials lloguers
TOTALS

5,30

5,30
0,00

822,92

9,00

831,92

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 setze minuts, de la qual
cosa s’estén la present acta.
L’ALCALDE – PRESIDENT

JGL – sessió ordinària 30-12-2016

EL SECRETARI – INTERVENTOR
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