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

Número sessió
Caràcter
Dia
Hora:
Lloc:
Ubicació

2/2017
Ordinari
14 de març de 2017
9:31
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 9:31 hores, del dia 14 de març de 2017 es
reuneixen sota la presidència de l'Il·lm. Sr. Martí Orriols Soler, prèvia convocatòria a l'efecte, les
persones anotades anteriorment, a l'objecte de celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern Local.
Pel Sr. Secretari - Intervenció es comprova que existeix el quòrum legal que preveuen els articles
46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 98.c) del Decret
legislatiu de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMC) i 90 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

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

3. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
És aprovada per unanimitat dels assistents, la minuta o acta de la sessió de la Junta de Govern Local
del dia 14 de febrer de 2017, 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:

-

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
comunicació telemàtica de data 14 de febrer de 2017 (RE292/2017), ens fa avinent que la
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha aprovat el nou Pla d’inspecció
ambiental integrada de Catalunya per al període 2017-2019 i el Programa d’inspecció
ambiental integrada de Catalunya per a l’any 2017.

-

Mitjançant correu electrònic, la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya, ens informa que el dia 15 de març de 2017, a les 16’00 hores, es fa una
jornada per tractar aspectes relatius al consum d’alcohol en les festes populars, el
civisme i una taula de bones pràctiques, i que es portarà a terme al Consell Comarcal
d’Osona.

-

La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
comunicació telemàtica de data 7 de març de 2017 (RE447/2017), ens informa que,
l’Ajuntament té pendent de trametre al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge i/o a la Sindicatura de comptes, documentació de pressupostos,
liquidacions o compte general de l’anualitat 2015.

-

L’Agència Catalana de l’aigua, mitjançant comunicació telemàtica de data 8 de març de
2017 (RE384/2017), ens informa que realitzaran diverses sessions informatives sobre la
nova convocatòria de subvencions, destinada a actuacions municipals i supramunicipals
per un import de 10M€ pels anys 2017,2018 i 2019, que a Berga es portarà a terme el dia
16 de març, a les 9:30h, al Pavelló de Suècia.
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-

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant comunicació telemàtica de data 10 de març de
2017 (RE494/2017), ens tramet el DOGC núm. 7326 de data 10 de març de 2017, en el
que apareix publicada la Resolució TES/430/2017, de 2 de març, per la qual es fa pública
la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions
per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, i la delegació del Consell
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu director de les facultats per a
l’aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l’atorgament de les
subvencions.

-

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
comunicació telemàtica de data 2 de març de 2017 (RE413/2017), ens informa que
organitzen el 6è Congrés Internacional de la Bicicleta, que tindrà lloc a la ciutat de Reus,
els propers 18 i 19 de maig de 2017.

-

El Síndic de Greuges, mitjançant comunicació telemàtica de data 9 de febrer de 2017
(RE272/2017), ens informen que posen a la nostra disposició un enllaç sobre l’avaluació
del compliment de les obligacions que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

-

En el DOGC núm. 7322 de data 6 de març de 2017, apareix publicada la RESOLUCIÓ
ARP/393/2017, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector
del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal
sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2017, corresponent a la millora de
la xarxa viària per a la gestió de boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions
silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR).

-

En el DOGC núm. 7322 de data 6 de març de 2017, apareix inserida la RESOLUCIÓ
ARP/392/2017, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector
del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal
sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2017, corresponents a les
reforestacions i producció de tòfona, en el marc dels ajuts de minimis.

-

En el DOGC núm. 7323 de data 7 de març de 2017, apareix publicada la RESOLUCIÓ
EMC/398/2017, de 23 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys
2017-2018 de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de
reactivació industrial.

-

El Consell Comarcal del Berguedà, mitjançant correu electrònic de data 24 de febrer de
2017, ens informa que ens ofereix suport tècnic per a la gestió de la subvenció de la
Generalitat de Catalunya per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicle
elèctric. En aquest sentit, s’ha tramès un informe tècnic que analitza els pros i contres i
els aspectes a tenir en compte per part dels ajuntaments interessats.

JGL – sessió ordinària 14-02-2017

Pàgina 3

-

En el BOPB del dia 27 de febrer de 2017, apareix l’anunci de l’extracte de l’Acord de 9 de
febrer de 2017, de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, pel qual es
convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva de les Gerències de
Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació
de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 2017, per afavorir les actuacions
d’inclusió i promoció social, les polítiques i accions per garantir la cohesió social i la
promoció de la igualtat de drets.

-

L’Associació catalana de Municipis, mitjançant correu electrònic de data 21 de febrer de
2017, ens informa que s’han obert les inscripcions per a les jornades sobre contractació
pública i la Central de Compres del món local, que es portaran a terme a Berga, el 22 de
març de 2017 de 9h a 14h.

-

La Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, mitjançant
correu electrònic de data 23 de febrer de 2017, ens informa que la Junta de Govern de la
corporació, en sessió del 23 de febrer de 2017, ha aprovat el programa complementari
de foment de l’ocupació 2017-2018 amb una dotació de 60M€.

-

El Consorci Administració Oberta de Catalunya, mitjançant notificació telemàtica de data
24-1-2017(RE127/2017), ens informa que la Direcció, la Secretaria de Transparència i
Govern Obert de la Generalitat obrirà, el dia 25 de gener de 2017, una secció del Portal
de Transparència de Catalunya, que permetrà visualitzar la informació relacionada amb
els pressupostos municipals de Catalunya.

-

El Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
comunicació telemàtica de data 4 d’octubre de 2016 (RE1406/2016), ens informen que,
en zones vulnerables per contaminació de nitrats, en les sol·licituds d’informe caldrà
aportar, a més del projecte tramitat, l’informe emès pel departament competent en
matèria d’agricultura i ramaderia referent al compliment dels requisits de distàncies
establerts per la normativa sobre ordenació ramadera, i un informe o pronunciament
favorable de l’esmentat Departament, relatiu al pla de dejeccions ramaderes de
l’explotació

-

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat,
mitjançant comunicació telemàtica de data 16 de gener de 2017 (RE51/2017), ens
informa que els tràmits relatius als plans de gestió de dejeccions ramaderes (PGDR)
corresponents al territori de les sis comarques de la Catalunya central, s’atendran pels
tècnic dels Serveis territorials a Vic, ubicats al recinte Firal El Sucre, carrer de la Llotja,
núm. 5, primera planta.
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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 14 de març de 2016.

3. Aprovació de documents comptables F-ADO-P.
En aquesta sessió de la Junta de Govern Local no es sotmeten a la seva consideració i aprovació,
documents comptables F-ADO-P.

4. Llicències urbanístiques.
En aquesta sessió de la Junta de Govern Local no es sotmeten a la seva consideració i aprovació,
expedients de llicències urbanístiques.

5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
5.1.- Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de permisos i vacances a personal de la corporació.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Procediment:
Tràmit:
Òrgan:
Quadre clas.:

Gestió de Recursos Humans.
Permisos i vacances del personal
Aprovació
Junta de govern local
01-06-07

1.- Antecedents:
I. Vistes les peticions individuals formulades pels empleats i empleades d’aquest Ajuntament que a
continuació es detallen , en les que demanen permisos per diferents motius, així com vacances,
durant els següents dies:
Nom i cognoms empleat/da
J.V.B

Dates
13 d’abril de 2017

Motiu/concepte
Assumptes personals

II. L’atorgament dels permisos i vacances del personal al servei de la corporació, s’ha d’efectuar,
d’acord amb les disponibilitats dels serveis i tenint en compte la legislació aplicable.
III. Aquest Ajuntament no disposa en l’actualitat de conveni col·lectiu de personal subjecte al règim
laboral, ni acords sobre condicions de treball del personal funcionari.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la determinada en les normes següents:
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a) Personal funcionari:
-

Arts. 48 i 49 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Art. 148 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les corporacions locals.

b) Personal laboral:
-

-

Art. 51, en relació amb les articles 48 i 49 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (TREBEP).
Arts. 3.3, 37 i 38 de l’Estatut dels treballadors, text refós aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (TRET).
Art. 177 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local (TRRL).

2on.- Tipologia de permisos.
Els permisos del personal al servei de la Corporació són de diferent tipologia. En el supòsit que fossin
per visita mèdica, tindran caràcter remunerat sempre que es tracti de la sanitat pública; ja que
altrament, si es tractés de visita mèdica privada, el temps del permís haurà de ser recuperat.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del
següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR els següents permisos i vacances al personal al servei de la corporació municipal
que a continuació es detallen:
Nom i cognoms empleat/da
J.V.B.

Dates
13 d’abril de 2017

Motiu/concepte
Assumptes personals

en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta
proposta d’acord.
Segon.- DETERMINAR que els dies laborables que s’han de treballar a la tarda per a complimentar la
jornada setmanal de 37,50 hores, s’han de recuperar dins el mateix mes.
Tercer.- ESTABLIR que els permisos per visita mèdica tindran caràcter remunerat sempre que es
tracti de la sanitat pública, ja que altrament, si es tractés de visita mèdica de caràcter privat, el temps
de duració del permís haurà de ser recuperar dins també del mateix mes.
Quart.- SIGNIFICAR que els permisos concedits poden ser modificats o revocats per raó d’interès
públic i necessitats dels serveis.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
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5.2.- Aprovació, si s’escau, d’una baixa del padró fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
Procediment:
Tràmit:
Òrgan:
Quadre clas.:

Gestió Tributària.
Baixa de padró fiscal IVTM
Aprovació
Junta de govern local
01-06-07

1.- Antecedents i consideracions:
I. En data 3 de març de 2017 (RE 410/2017), el cap d’unitat de l’oficina de Berga de l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, ha tramés una proposta per tal d’autoritzar la
depuració del padró fiscal de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) del vehicle següent:
LLISTAT DE VEHICLES
NIF
NOM
39317440K
E.M.P.

OBJECTE TRIBUTARI
C-0452-BRH (ciclomotor)

II. Aquesta proposta es fonamenta en el fet que aquest vehicle ha estat inclòs en la relació de crèdits
incobrables16002, aprovat per acord per acord de la Junta de govern local en sessió del dia 14 de
febrer de 2017, mitjançant l’expedient administratiu EG-0245-2016-HIS.
III. És necessari depurar periòdicament aquest padró fiscal de l’IVTM, per tal d’evitar que el seu
import inclogui ingressos en els pressupostos municipals, els quals resultaran qualificats com a
incobrables.
IV. Concorren en el present supòsit les següents circumstàncies:
1) Aprovació de la declaració de crèdit incobrable de l’expedient original
presentat a aquest ajuntament.
2) El subjecte passiu és desconegut en el municipi i no figura inscrit en el
padró d’habitants.
3) Constància a l’expedient original de crèdit incobrable, mitjançant
informe de la Prefectura de Trànsit, dels següents requisits del vehicle
tipus ciclomotor:
a. Antiguitat igual o superior a 10 anys.
b. No haver passat la inspecció tècnica de vehicles o haver
caducat.
c. No tenir assegurança.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la determinada en les normes següents:
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-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes Locals (TRLHL).
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de Recaptació
(RGR)
Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
vehicles.

En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del
següent
ACORD
Primer.- APROVAR la BAIXA del PADRÓ FISCAL l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
per a l’any 2017 i posterior, del vehicle següent:
LLISTAT DE VEHICLES
NIF
NOM
39317440K
E.M.P.

OBJECTE TRIBUTARI
C-0452-BRH (ciclomotor)

En base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta
proposta d’acord.
Segon.- COMUNICAR el present acord a l’oficina de Berga de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, per tal que faci efectiva la baixa del vehicle esmentat en el padró fiscal de
l’IVTM.
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 l’Ateneu i de béns mobles de titularitat
municipal.
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 13 de març de 2017 (RE núm. 495/2017), per la Sra. P.G.E.,
titular del DNI número 77741731Y, veïna d’Olvan (CP 08611) i domiciliada al C/ Escoles núm. 20, en la
que demana poder utilitzar el local ATENEU d’Olvan els propers dies 29 i 30 d’abril de 2017, a les
8’00 hores, amb motiu d’un comiat de solters amb les necessitats materials i tècniques següents:


5 Taules
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30 Cadires
1 Bidó
2 Cassoles
2 Pinces
2 Safates
1 Carpa

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 al pagament de la taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 22.
2. Fonaments de dret:
1r.- Normativa aplicable
La normativa aplicable és la següent:








Llei 39/2015, d’1 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 2, diu textualment que “Gaudiran
d’una bonificació del 50 per cent de la tarifa, els veïns del municipi”.
En aquest sentit, indicar que la taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’autorització o concessió de la llicència.
La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació (art. 9), i a més, la persona promotora dipositarà una
fiança de 50 €, que li serà retornada una vegada comprovat l’estat del lloc utilitzat.
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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 a la petició formulada en data 13 de març de 2017 (RE núm. 495/2017), per la Sra.
P.G.E., titular del DNI número 77741731Y, veïna d’Olvan (CP 08611) i domiciliada al C/ Escoles núm.
20; i en aquest sentit AUTORITZAR la cessió del local ATENEU d’Olvan els propers dies 29 i 30 d’abril
de 2017, a les 8’00 hores, amb motiu d’un comiat de solters amb les necessitats materials i tècniques
següents:








5 Taules
30 Cadires
1 Bidó
2 Cassoles
2 Pinces
2 Safates
1 Carpa

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.- REQUERIR a la persona interessada per tal que formuli i presenti davant d’aquest
Ajuntament, a l’autoliquidació tributària, per un import de 50,00 €, en els termes previstos a la
normativa tributària i de recaptació.
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Cinquè.- IMPOSAR una fermança de 50,00 € a la persona o entitat organitzadora, que haurà de
dipositar a la Tresoreria municipal amb caràcter previ a la utilització del bé; significant-se que la
mateixa li serà retornada un cop comprovat l’estat del local.
Sisè.- NOTIFICAR aquest ACORD 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 l’acceptació d’una subvenció de la Diputació de Barcelona en matèria de
desenvolupament de polítiques educatives.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
Procediment:
Tràmit:
Òrgan:
Ens atorgant:
Núm. Expt.:
Quadre Classif.:

Activitat de foment – gestió de subvencions
Acceptació
Alcaldia – Presidència
Diputació de Barcelona
2017 – Catàleg de serveis
2-5-1

1.- Antecedents:
I.

En data 23 de febrer de 2017 (ref. reg. 53/17) la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, va adoptar un acord d’aprovació del fons de prestació “Desenvolupament de
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg
de Serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

II.

En data 10 de març de 2017 (RE n. 487/2017), va rebre’s la notificació de la Diputació de
Barcelona de data 7/3/2017 (RS n. 1700008822), per la qual s’atorga a l’Ajuntament
d’Olvan una subvenció de 3.192,00€ (codi XGL 17/Y/232673) dins el programa de
referència, que té per objecte el suport econòmic als ens locals en el desenvolupament
de polítiques educatives al municipi.

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 maig 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
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-

de règim local de Catalunya (TRLMC).
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 regulador del Catàleg de Serveis de l’any 2017, BOPB del dia 2 de gener de 2017.

En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa a la JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció de 3.192,00€ atorgada per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, dins el
Catàleg de Serveis, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017 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:

Exercici

Aplicació
Pressupostària

Concepte

Relació
d'AUTOLIQUIDACIONS
núm. 2

Relació de
LIQUIDACIONS núm.
3

Relació de
LIQUIDACIONS núm.
4
TOTAL €

2017

11200

Impost Béns Immobles - Rústega

0,00

2017

11300

Impost Béns Immobles - Urbana

0,00

2017

11500

Impost Vehicles de Tracció Mecànica

0,00

2017

11600

Impost sobre increment valor terrenys

0,00

2017

13000

Impost Activitats Econòmiques

2017

29000

Impostos sobre constr. Inst. i obres

2017

30000

Taxa servei d'abastament d'aigua

2017

30200

Taxa recollida d'escombraries

0,00

2017

30900

Taxa prestació serveis Cementiri

0,00

2017

31100

Taxa prestació serveis assistencials

0,00
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470,85

0,00

275,83
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2017

34208

Servei Escola Bressol

2017

31301

Pista poliesportiva

2017

32100

Taxa llicències urbanístiques

2017

32500

Expedició de documents

2017

32900

Llicència d'obertura d'establiments

0,00

2017

33100

Taxa per entrada de vehicles (Guals)

0,00

2017

33500

Taxa taules i cadires via pública

0,00

2017

33700

Aprofitament sòl, vol i subsòl

0,00

2017

33900

Taxa utilització sala actes, ateneu i altres

2017

33901

Parades, mercats i fires

0,00

2017

35000

Contribucions especials

0,00

2017

36000

Vendes

0,00

2017

39100

Multes

0,00

2017

39300

Interessos demora

0,00

2017

39610

Quotes d'urbanització

0,00

2017

39900

Altres ingressos diversos

0,00

2017

54100

Ingressos patrimonials lloguers
TOTALS

1.393,80

1.393,80
0,00
78,47

58,30

58,30

100,00

100,00

345,44
434,13

78,47

1.739,24

345,44
579,37

2.752,74

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