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

Número sessió
Caràcter
Dia
Hora:
Lloc:
Ubicació

3/2017
Ordinari
05 d’abril de 2017
9:33
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 9:33 hores, del dia 05 d’abril 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 març 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:
-

En el DOGC núm. 7338 de data 27 de març de 2017, apareix publicada la RESOLUCIÓ
CLT/601/2017, de 23 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s’aproven les
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les lletres.

-

En el DOGC núm. 7338 de data 27 de març de 2017, apareix inserida la RESOLUCIÓ
CLT/602/2017, de 23 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s’aprova la
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
en l’àmbit de les lletres per a l’any 2017 (ref. BDNS 339427).

-

En el DOGC núm. 7338 de data 27 de març de 2017, apareix publicada la RESOLUCIÓ
CLT/603/2017, de 23 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s’aproven les
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit patrimoni
cultural.

-

En el DOGC núm. 7338 de data 27 de març de 2017, apareix publicada la RESOLUCIÓ
CLT/604/2017, de 23 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s’aprova la
convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural per a
l’any 2017 (ref. BDNS 339428).
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-

En el DOGC núm. 7338 de data 27 de març de 2017, apareix publicada la RESOLUCIÓ
CLT/605/2017, de 23 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s’aproven les
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de la cultura
popular i el patrimoni etnològic.

-

En el DOGC núm. 7338 de data 27 de març de 2017, apareix publicada la RESOLUCIÓ
CLT/606/2017, de 23 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s’aprova la
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l’any 2017 (ref. BDNS
339429).

-

En el DOGC núm. 7338 de data 27 de març de 2017, apareix inserida la RESOLUCIÓ
CLT/588/2017, de 13 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, per a l’organització a Catalunya d’esdeveniments de
contingut cultural digital.

-

En el DOGC núm. 7338 de data 28 de març de 2017, apareix publicada la RESOLUCIÓ
ARP/625/2017, de 20 de març, 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
recuperació del potencial forestal(operació 08.03.01 i submesura 8.4 del PDR).

-

En el DOGC núm. 7339 de data 29 de març de 2017, apareix publicada la RESOLUCIÓ
TSF/630/2017, de 27 de març, per la qual s’aproven les bases de les beques Carnet Jove
del programa Connecta’t.

-

En el DOGC núm. 7341 de data 31 de març de 2017, apareix inserida la RESOLUCIÓ
TES/677/2017, de 20 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les
subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i
reciclatge de residus industrials, i se’n fa pública la convocatòria.

-

En el DOGC núm. 7341 de data 31 de març de 2017, apareix inserida la RESOLUCIÓ
TES/676/2017, de 15 de març, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per a l’any
2017 destinats a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals, i
se n’aproven les bases.

-

En el DOGC núm. 7342 de data 3 d’abril de 2017, apareix inserida la RESOLUCIÓ
GAH/695/2017, de 28 de març, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinar càrrecs
electes locals per a l’exercici 2017 (ref. BDNS 340308).

-

En el DOGC núm. 7345 de data 6 d’abril de 2017, apareix publicat l’ACORD GOV/44/2017,
de 4 d’abril, pel qual es crea la prestació social de caràcter econòmic de dret de
concurrència d’atenció social a les persones amb discapacitat en el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
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-

En el DOGC núm. 7339 de data 29 de març de 2017, apareix publicada l’ORDRE
ARP/42/2017, de 22 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts
associats al contracte global d’explotació.

-

La Fundació Democràtica i Govern Local de la Diputació de Barcelona, mitjançant correu
electrònic, ens informa de les jornades sobre la reforma de la legislació bàsica de
procediment administratiu, una vegada transcorreguts sis mesos de l’inici de la seva
vigència, que es portaran a terme els dies 26 d’abril i 3 de maig de 2017, a l’Espai
Francesca Bonnemaison, al C/Sant Pere més Baix, 7 de Barcelona.

-

En el BOPB del dia 24 de març de 2017, apareix l’anunci de l’extracte de l’Acord de 9 de
març de 2017, de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, pel qual s’aprova
l’increment dels ajuts concedits als ens locals en el marc del Programa complementari de
finançament de les llars d’infants municipals per al curs 2015-2016 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.

-

En el BOPB del dia 23 de març de 2017, apareix l’anunci del Consell Comarcal del
Berguedà sobre la convocatòria de subvencions per a l’any 2017 per a projectes i
activitats que realitzin les associacions i entitats sense ànim de lucre a la comarca del
Berguedà.

-

La Direcció dels Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, mitjançant
correu electrònic de data 27 de març de 2017, ens informa que s’ha aprovat la liquidació
provisional i parcial del Programa complementari de suport a les inversions
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals,
corresponent al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

-

L’Oficina d’Activitats de la Diputació de Barcelona, mitjançant correu electrònic de data
28 de març de 2017, ens informa d’un curs d’implantació i simulacres de Plans
d’Autoprotecció que es portarà a terme del 2 al 23 de maig de 2017, de 9.30 a 14.30 h al
Recinte Escola Industrial. Edifici del Vagó Aula 2B a Barcelona.

-

En el BOPB del dia 3 de març de 2017, apareix l’anunci de l’extracte de l’Acord de 23 de
febrer de 2017, de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, pel qual
s’aprova el “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018”, del seu
règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en al marc del Pla “Xarxa de Governs locals
2016-2019”.

-

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
comunicació telemàtica de data 15 de febrer de 2017, ens informa que els enllaços
annexats al document sobre l’aprovació del nou Pla d’inspecció ambiental integrada de
Catalunya, per al període 2017-2019 no funcionen i que per consultar aquesta informació
ens hem d’adreçar a la web del Departament de Territori i sostenibilitat
(http://territori.gencat.cat).

-

Per part del Tresorer municipal, es dóna compte dels saldos bancaris dels comptes que
l’Ajuntament té contractats en diferents entitats financeres a data 5 d’abril de 2017.
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3. Aprovació de documents comptables F-ADO-P.
3.1.- Aprovació relacions 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.

3.2.- Donar compte de l’aprovació documents comptables F-ADO pressupost 2016, per Decret
d’alcaldia.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia d’aprovació de les relacions de documents comptables
d’autoritzacions i disposicions de despesa i reconeixement d’obligacions (documents F-ADO) de 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
0008/2017
0027/2017
0043/2017
0050/2017
0057/2017
0061/2017
0063/2017
0070/2017
0073/2017
0075/2017
0040/2017

Número de relació
F/2017/1
O/2017/1
O/2017/2
O/2017/3
O/2017/4
O/2017/5
O/2017/6
O/2017/7
O/2017/8
O/2017/9
O/2017/10

Data relació
18/01/17
10/02/17
02/03/17
08/03/17
17/03/17
21/03/17
20/03/17
21/03/17
21/03/17
21/03/17
28/02/17

Import €
501,07
5.158,12
2.805,97
7.024,49
968,00
36,68
59,68
11.031,58
119,53
20.607
9,61

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
0009/2017
0010/2017
0028/2017
0039/2017
0042/2017
0041/2017
0044/2017
0052/2017
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Número de relació
P/2017/1
P/2017/2
P/2017/3
P/2017/4
P/2017/5
P/2017/6
P/2017/7
P/2017/8

Data relació
18/01/17
18/01/17
10/02/17
28/02/17
02/03/17
02/03/17
02/03/17
09/03/17

Import €
501,07
3.818,47
5.158,12
9.877,84
20.720,72
9.147,35
2.805,97
7.024,49
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0058/2017
0062/2017
0064/2017
0071/2017
0072/2017
0074/2017
0083/2017
0084/2017
0055/2017

P/2017/9
P/2017/10
P/2017/11
P/2017/12
P/2017/13
P/2017/14
P/2017/15
P/2017/16
P/2017/17

17/03/17
20/03/17
20/03/17
21/03/17
21/03/17
21/03/17
21/03/17
21/03/17
10/03/17

968,00
36,68
59,68
11.031,58
7.411
119,53
8.125,24
10.299,76
9,61

4. Llicències urbanístiques.
Informades favorablement pels Serveis Tècnics municipals i proposades per la regidora – delegada de
l'Àrea d'Urbanisme i/o per l'Alcaldia - Presidència, es resolen els expedients vinculats a llicències
urbanístiques que a continuació es relacionen:

Número expedient
EG-050-2017-URB

Promotor/a
À.G. i M.A.C.

Descripció / ubicació
Construcció d’un porxo de fusta al jardí.
Emplaçament: c/ Serra-seca, 16 d’Olvan
Classificació: sòl urbà.

5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
5.1.- Aprovació, si s’escau, de la cessió d’ús temporal de béns municipals
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 29 de març de 2017 (RE núm. 614/2017), per la Sra. M.S.B.C.,
titular del DNI número 39287811Q, veïna de Gironella (CP 08600) i domiciliada al C/ Verdaguer núm.
25 1er 2a, en la que demana poder utilitzar el local ATENEU d’Olvan el proper dia 13 de maig de
2017, a les 20’00 hores, amb motiu d’una celebració d’aniversari amb les necessitats materials i
tècniques següents:



8 Taules
30 Cadires
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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.
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.
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
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(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 29 de març de 2017 (RE núm. 614/2017), per la Sra.
M.S.B.C., titular del DNI número 39287811Q, veïna de Gironella (CP 08600) i domiciliada al C/
Verdaguer núm. 25 1er 2a; i en aquest sentit AUTORITZAR la cessió del local ATENEU d’Olvan el
proper dia 13 de maig de 2017, a les 20’00 hores, amb motiu d’una celebració d’aniversari amb les
necessitats materials i tècniques següents:



8 Taules
30 Cadires

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 100 €, en els termes previstos a la
normativa tributària i de recaptació.
Cinquè.- IMPOSAR una fermança de 50 € 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.
5.2.- Aprovació, si s’escau, de la cessió d’ús temporal de béns municipals.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
Procediment:

Gestió patrimonial
Autoritzar la utilització d’instal·lacions i la cessió d’ús de béns municipals
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Tràmit:
Òrgan:
Quadre clas.:

Resolució de l’expedient
Junta de Govern Local
1-3-1

1. Antecedents de fet:
I. Vista la instància presentada en data 31 de març de 2017 (RE núm. 633/2017), pel Sr. J.C.C., titular
del DNI número 77741779P, veí d’Olvan (CP 08611) i domiciliat a la Plaça Ajuntament núm. 9 1er,
que actua en nom i representació del Club Esportiu Olvan; en la que demana poder utilitzar la pista
poliesportiva o bé el local ATENEU d’Olvan en cas de pluja, el proper dia 8 d’abril de 2017, de les 9h
fins a les 17h, amb motiu d’una calçotada popular amb les necessitats materials i tècniques següents:








8 Taules
60 Cadires
2 Bidons
2 Cassoles
3 Pinces
2 Safates
Equip de so

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 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
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.
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2n.- Ocupació de via pública
L’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals de Catalunya (RP) estableix que l’ús privatiu, de la via pública en aquest cas, que no
comporta la transformació o la modificació del domini públic resta subjecte a l’atorgament d’una
llicència d’ocupació temporal.
La realització de la calçotada es portarà a terme en espais públics ubicats a la pista poliesportiva
d’Olvan o bé a l’Ateneu d’Olvan en cas de mal temps, a menys de 500 metres de zona boscosa, i per
tant subjecte a l’autorització per encendre foc de l’autoritat competent al respecte, que en aquest
cas, és la Generalitat de Catalunya (DAAM).
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 31 de març de 2017 (RE núm. 633/2017), pel Sr.
J.C.C., titular del DNI número 77741779P, veí d’Olvan (CP 08611) i domiciliat a la Plaça Ajuntament
núm. 9 1er; que actua en nom i representació del Club Esportiu Olvan; i en aquest sentit
AUTORITZAR la cessió de la pista poliesportiva o bé el local ATENEU d’Olvan en cas de pluja, el
proper dia 8 d’abril de 2017, de les 9h fins a les 17h, amb motiu d’una calçotada popular amb les
necessitats materials i tècniques següents:








8 Taules
60 Cadires
2 Bidons
2 Cassoles
3 Pinces
2 Safates
Equip de so

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.
JGL – sessió ordinària 05-04-2017

Pàgina 10

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.- DETERMINAR també que l’ocupació temporal de la via pública i la realització de l’activitat
projectada, resta CONDICIONADA al compliment de les següents prescripcions:
1a. Aquesta llicència té caràcter temporal i provisional, i finalitza l’endemà de l’acabament
del dia assenyalat.
2a.- Per circumstàncies d’interès públic, l’Ajuntament podrà modificar l’emplaçament
d’aquesta activitat.
3a.- Obtenir les autoritzacions governatives necessàries per a la realització de les activitats
esmentades, especialment l’autorització expressa del Departament d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya per encendre foc a menys de 500 metres de zona boscosa.
Que en cas de no complir-se implica que la present autorització queda sense efecte, i el
desenvolupament de l’activitat sense les autoritzacions administratives, serà responsabilitat única
del seu promotor.
Cinquè.- 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 la presa de coneixement d’un règim de comunicació d’inici d’activitat
ramadera per autoconsum.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Expedient núm.:
Procediment:
Assumpte:
Tràmit:
Òrgan:
Quadre Class.:

EG-0247-2016-ACT
Intervenció administrativa en les activitats.
Règim de comunicació – ramaderia per autoconsum.
Aprovació
Junta de Govern Local
06-08-04

1.- Antecedents:
I. En data 19 d’abril de 2016 (RE núm. 398/2017) el Sr. M.A.G., titular del DNI núm. 77736012Z, veí
d’Olvan i domiciliat a la CASA de FERRERES, ha presentat una instància per la qual exposa que “és
titular de l’explotació de Ferreres amb marca oficial 4980F i comunica que com a màxim val tenir 5
porcs d’engreix/any” i demana l’Ajuntament sigui coneixedor d’aquest fet.
II. Aquest comunicació fa referència a la CASA FERRERES, situada dins el terme municipal d’Olvan.
III. En data 21 de juny de 2016 es va requerir a la persona interessada per a què aportés nova
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documentació.
IV. En data 19 de juliol de 2016 (RE núm. 774/2016) l’esmentada persona va presentar la
documentació requerida, en la que hi consta, entre d’altres, la comunicació d’inici d’activitat
ramadera, en règim d’autoconsum, al Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya de
data 19/04/2016.
V. Per Providència de l’Alcaldia – Presidència de data 30 de desembre de 2016, s’ha admès a tràmit la
sol·licitud i incoat l’expedient administratiu EG-0247-2016-ACT.
VI. Consta a l’expedient l’informe emès per l’arquitecte Sr. Jordi Valls Rota de data 22 d’abril de
2016, pel qual, s’informa favorablement la tinença de 5 porcs d’engreix, amb la condició del
compliment de les “condicions d’infraestructura” que assenyala en l’esmentat informe.
VII. Per part de l’enginyer municipal, també s’ha emès un informe en data 31 de març de 2017 (RI
054/2017) pel qual s’assenyala que “d’acord amb la documentació presentada i la inspecció duta a
terme, es proposa que s’admeti la comunicació efectuada”.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable per a la incoació dels expedients és la següent:
-

-

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control ambiental de les activitats.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC), aplicable per raons temporals, tenint en
compte allò que disposa la Disposició Transitòria Segona de la 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).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
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)
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS).
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).
Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes.

2on.- Modalitats d’intervenció administrativa a les activitats i adequació d’actuacions.
El règim d’intervenció administrativa a les activitats, ve determinat abastament a la normativa
indicada a l’apartat anterior, que porta causa en la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell,
de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis). Així, l’article 236
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del TRLMC 1, estableix que les “modalitats d’intervenció” són:
-

La submissió a LLICÈNCIA i a altres actes de control preventiu. Si es tracta de l’accés a
l’exercici d’activitats, el règim d’intervenció s’ha d’establir de conformitat amb la
normativa reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i a l’exercici d’aquestes
activitats.

-

La submissió a COMUNICACIÓ PRÈVIA o a DECLARACIÓ RESPONSABLE, de conformitat
amb la normativa reguladora del procediment administratiu.

En aquest sentit, l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de 30 de novembre (LRJPAC) estableix:
“Artículo 71 bis. Declaración responsable y comunicación previa.
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito
por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o
para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a
mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o
ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera
expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación previa aquel documento
mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente
sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de
una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1.
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se
determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el
reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas (...)”.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions publiques de
Catalunya, estableix el següent en relació amb el règim de comunicació:
“Article 36. Comunicació prèvia
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per comunicació prèvia el document subscrit per la
persona interessada amb què posa en coneixement de l’Administració pública competent fets o
elements relatius a l’exercici d’un dret o a l’inici d’una activitat, tot indicant els aspectes que el
poden condicionar, i que s’acompanya, si escau, de la documentació necessària per al seu
compliment de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial.
2. Sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la normativa sectorial, la
comunicació prèvia permet el reconeixement o l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat, des del

1

En els mateixos termes s’expressa l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (LRBRL).
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dia de la presentació, i faculta l’administració pública corresponent per a verificar la conformitat
de les dades que s’hi contenen.”
Per tant, el règim de submissió a LLICÈNCIA, és diferent al del règim de COMUNICACIÓ PRÈVIA o de
DECLARACIÓ RESPONSABLE, ja que en el primer cas, la intervenció administrativa es produeix abans
de l’inici d’activitat (intervenció prèvia) i la COMUNICACIÓ PRÈVIA el règim d’intervenció
administrativa és diferent, en què l’inici de l’activitat es produeix sota l’exclusiva responsabilitat del
titular, sense perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols habilitats que siguin
preceptius, d’acord amb la normativa sectorial; tenint en compte que la comunicació no atorga a la
persona o l’empresa titular de l’activitat , facultats sobre el domini públic , el servei públic o els béns
col·lectius.
El Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, estableix en el seu
article 17 que les explotacions de petita capacitat o d’autoconsum, resten subjectes al règim de
comunicació prèvia d’inici de les seves activitats.
3er.- Òrgan competent.
L’òrgan competent per a resoldre l’expedient és l’Alcaldia – Presidència, a l’empara de l’article
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
No obstant això, l’Alcaldia – Presidència mitjançant Decret 1/2015, de 19 de juny, va delegar aquesta
atribució a la Junta de Govern Local.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, aquesta REGIDORIA – DELEGADA proposa a la JUNTA DE
GOVERN LOCAL, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT de la COMUNICACIÓ PRÈVIA d’inici d’activitat d’explotació
ramadera en règim d’AUTOCONSUM, efectuada en data 19 d’abril de 2016 (RE núm. 398/2016) pel
Sr. M.A.G., titular del DNI núm. 77736012Z, veí d’Olvan i domiciliat a la Casa de Ferreres; referent a
l’explotació ramadera que a continuació es detalla:
-

Denominació:
Coordenades UTM:
Marca oficial:
Capacitat de bestiar:

CASA FERRERES
408915; 4655561
4980 – EF
5 porcs d’engreix (autoconsum)

de conformitat amb la documentació aportada per la persona interessada, en base als antecedents
de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta Proposta de Resolució.
Segon.- ESTABLIR que l’exercici d’aquesta explotació ramadera queda CONDICIONADA al compliment
de les següents PRESCRIPCIIONS:
(a) Caldrà disposar d’un sistema que asseguri la correcta aplicació del producte desinfectant a
les rodes dels vehicles als accessos de l’explotació i també disposar de sistemes per reduir o
controlar l’entrada dels ocells i altres animals possibles vectors de transmissió de malalties a
les instal·lacions.
JGL – sessió ordinària 05-04-2017

Pàgina 14

(b) Que en les condicions d’ubicació, no s’apliquen entre les explotacions d’autoconsum i
d’aquestes a la resta d’explotacions ni en sentit contrari. Les explotacions que així s’instal·lin
amb posterioritat a l’entrada en vigor del Decret 40/2014m de 25 de març no poden
modificar la seva condició d’autoconsum si no compleixen les distàncies mínimes establertes.
(c) qualsevol modificació de les condicions de la present activitat o de les seves dades, serà
comunicada a l’Ajuntament als efectes normatius aplicables.
Tercer.- NOTIFICAR el present ACORD a les persones interessades als efectes legals oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.4.- Aprovació, si s’escau, Aprovació, si s’escau, de la presa de coneixement d’un règim de
comunicació d’inici d’activitat ramadera per autoconsum.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
Expedient núm.:
Procediment:
Assumpte:
Tràmit:
Òrgan:
Quadre Class.:

EG-0248-2016-ACT
Intervenció administrativa en les activitats.
Règim de comunicació – ramaderia per autoconsum.
Aprovació
Junta de Govern Local
06-08-04

1.- Antecedents:
I. En data 19 d’abril de 2016 (RE núm. 398/2017) el Sr. M.A.G., titular del DNI núm. 77736012Z, veí
d’Olvan i domiciliat a la CASA de FERRERES, ha presentat una instància per la qual exposa que “és
titular de l’explotació de Ferreres amb marca oficial 4980F i comunica que com a màxim val tenir 10
gallines” i demana l’Ajuntament sigui coneixedor d’aquest fet.
II. Aquest comunicació fa referència a la CASA FERRERES, situada dins el terme municipal d’Olvan.
III. En data 21 de juny de 2016 es va requerir a la persona interessada per a què aportés nova
documentació.
IV. En data 19 de juliol de 2016 (RE núm. 775/2016) l’esmentada persona va presentar la
documentació requerida, en la que hi consta, entre d’altres, la comunicació d’inici d’activitat
ramadera, en règim d’autoconsum, al Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya de
data 19/04/2016.
V. Per Providència de l’Alcaldia – Presidència de data 30 de desembre de 2016, s’ha admès a tràmit la
sol·licitud i incoat l’expedient administratiu EG-0247-2016-ACT.
VI. Consta a l’expedient l’informe emès per l’arquitecte Sr. Jordi Valls Rota de data 22 d’abril de
2016, pel qual, s’informa favorablement la tinença de 10 gallines, amb la condició del compliment de
les “condicions d’infraestructura” que assenyala en l’esmentat informe.
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VII. Per part de l’enginyer municipal, també s’ha emès un informe en data 31 de març de 2017 (RI
055/2017) pel qual s’assenyala que “d’acord amb la documentació presentada i la inspecció duta a
terme, es proposa que s’admeti la comunicació efectuada”.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable per a la incoació dels expedients és la següent:
-

-

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control ambiental de les activitats.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC), aplicable per raons temporals, tenint en
compte allò que disposa la Disposició Transitòria Segona de la 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).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
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)
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS).
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).
Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes.

2on.- Modalitats d’intervenció administrativa a les activitats i adequació d’actuacions.
El règim d’intervenció administrativa a les activitats, ve determinat abastament a la normativa
indicada a l’apartat anterior, que porta causa en la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell,
de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis). Així, l’article 236
del TRLMC 2, estableix que les “modalitats d’intervenció” són:
-

La submissió a LLICÈNCIA i a altres actes de control preventiu. Si es tracta de l’accés a
l’exercici d’activitats, el règim d’intervenció s’ha d’establir de conformitat amb la
normativa reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i a l’exercici d’aquestes
activitats.

-

La submissió a COMUNICACIÓ PRÈVIA o a DECLARACIÓ RESPONSABLE, de conformitat
amb la normativa reguladora del procediment administratiu.

En aquest sentit, l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de 30 de novembre (LRJPAC) estableix:
“Artículo 71 bis. Declaración responsable y comunicación previa.
2

En els mateixos termes s’expressa l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (LRBRL).
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1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito
por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o
para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a
mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o
ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera
expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación previa aquel documento
mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente
sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de
una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1.
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se
determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el
reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas (...)”.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions publiques de
Catalunya, estableix el següent en relació amb el règim de comunicació:
“Article 36. Comunicació prèvia
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per comunicació prèvia el document subscrit per la
persona interessada amb què posa en coneixement de l’Administració pública competent fets o
elements relatius a l’exercici d’un dret o a l’inici d’una activitat, tot indicant els aspectes que el
poden condicionar, i que s’acompanya, si escau, de la documentació necessària per al seu
compliment de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial.
2. Sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la normativa sectorial, la
comunicació prèvia permet el reconeixement o l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat, des del
dia de la presentació, i faculta l’administració pública corresponent per a verificar la conformitat
de les dades que s’hi contenen.”
Per tant, el règim de submissió a LLICÈNCIA, és diferent al del règim de COMUNICACIÓ PRÈVIA o de
DECLARACIÓ RESPONSABLE, ja que en el primer cas, la intervenció administrativa es produeix abans
de l’inici d’activitat (intervenció prèvia) i la COMUNICACIÓ PRÈVIA el règim d’intervenció
administrativa és diferent, en què l’inici de l’activitat es produeix sota l’exclusiva responsabilitat del
titular, sense perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols habilitats que siguin
preceptius, d’acord amb la normativa sectorial; tenint en compte que la comunicació no atorga a la
persona o l’empresa titular de l’activitat , facultats sobre el domini públic , el servei públic o els béns
col·lectius.
El Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, estableix en el seu
article 17 que les explotacions de petita capacitat o d’autoconsum, resten subjectes al règim de
comunicació prèvia d’inici de les seves activitats.
3er.- Òrgan competent.
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L’òrgan competent per a resoldre l’expedient és l’Alcaldia – Presidència, a l’empara de l’article
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
No obstant això, l’Alcaldia – Presidència mitjançant Decret 1/2015, de 19 de juny, va delegar aquesta
atribució a la Junta de Govern Local.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, aquesta REGIDORIA – DELEGADA proposa a la JUNTA DE
GOVERN LOCAL, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT de la COMUNICACIÓ PRÈVIA d’inici d’activitat d’explotació
ramadera en règim d’AUTOCONSUM, efectuada en data 19 d’abril de 2016 (RE núm. 399/2016) pel
Sr. M.A.G., titular del DNI núm. 77736012Z, veí d’Olvan i domiciliat a la Casa de Ferreres; referent a
l’explotació ramadera que a continuació es detalla:
- Denominació:
CASA FERRERES
- Coordenades UTM:
408915; 4655561
- Marca oficial:
4980 – EF
- Capacitat de bestiar:
10 gallines (autoconsum)
de conformitat amb la documentació aportada per la persona interessada, en base als antecedents
de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta Proposta de Resolució.
Segon.- ESTABLIR que l’exercici d’aquesta explotació ramadera queda CONDICIONADA al compliment
de les següents PRESCRIPCIIONS:
(a) Caldrà disposar d’un sistema que asseguri la correcta aplicació del producte desinfectant a
les rodes dels vehicles als accessos de l’explotació i també disposar de sistemes per reduir o
controlar l’entrada dels ocells i altres animals possibles vectors de transmissió de malalties a
les instal·lacions.
(b) Que en les condicions d’ubicació, no s’apliquen entre les explotacions d’autoconsum i
d’aquestes a la resta d’explotacions ni en sentit contrari. Les explotacions que així s’instal·lin
amb posterioritat a l’entrada en vigor del Decret 40/2014m de 25 de març no poden
modificar la seva condició d’autoconsum si no compleixen les distàncies mínimes establertes.
(c) qualsevol modificació de les condicions de la present activitat o de les seves dades, serà
comunicada a l’Ajuntament als efectes normatius aplicables.
Tercer.- NOTIFICAR el present ACORD a les persones interessades als efectes legals oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.5.- Aprovació, si s’escau, de prendre coneixement del règim de comunicació d’un canvi de
titularitat de Taller de reparació d’automòbils a CAL ROSAL.
Es presenta la següent PROPOSTA DE LA REGIDORA – DELEGADA DE L’ÀREA D’URBANISME.
Procediment:
Assumpte:

Intervenció administrativa en activitats
Transmissió d’activitat de taller mecànic
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Tràmit:
Òrgan:
Expedient:
Quadre Classif.:

Aprovació
Junta de Govern Local
EG-074-2016-URB
06-08-04

1. Antecedents:
I. En data 14 de gener de 2016 (RE núm. 22/2016), el Sr. J.P.P., titular del DNI núm. 77739327V, veí
d’Olvan (08611) i domiciliat a la Ctra. de Berga núm. 14, de Cal Rosal, com a representant legal de
l’establiment TALLER JOSEP PUJOLS PRIETO SCP, amb CIF núm. J65468845, situat a la mateixa adreça,
va presentar una instància en la qual comunica el canvi de titularitat de l’activitat de TALLER JOSEP
PUJOLS PRIETO SCP A J.P.P..
II. En data 3 de febrer de 2017, es va realitzar un requeriment de documentació a la persona
interessada, per a què completés la seva instància (RS46/2017).
III. Consta a l’expedient la documentació aportada per la persona interessada en data 8 de febrer de
2017 (RE227/2017).
IV. Mitjançant Providència de l’Alcaldia – Presidència de data 17 de febrer de 2017, s’ha admès a
tràmit l’esmentada sol·licitud i va incoar-se el present expedient administratiu EG-0074-2016-URB.
V. Consta a l’expedient informe emès per l’arquitecte Sr. Jordi Valls Rota, de data 15 de març de 2017,
pel qual s’informa que l’ús del taller és compatible urbanísticament.
VI. Consta a l’expedient informe emès per l’enginyer municipal Sr. Xavier Roses Obradors, de data 31
de març de 2017, en el qual s’indica que l’activitat està inclosa a l’ANNEX III de la Llei 20/2009, i en el
que proposa requerir a la persona interessada per a què aporti nova documentació.
VII. La persona interessada en data 18 d’abril de 2017 (RE núm. 707/2017) ha aportat la documentació
requerida, i que consta d’una certificació expedida per tècnic competent, per la qual s’acredita que (i)
l’activitat compleix tots els requisits mediambientals exigibles i altres requisits preceptius, d’acord
amb la legislació aplicable de prevenció d’incendis, i que també (ii) s’adequa a la legislació sectorial
vigent.
VIII. Figura a l’expedient una còpia de la llicència d’obertura d’establiments i exercici d’activitats
atorgada per Decret d’alcaldia de 27 de juliol de 1993, a favor del Sr. P.P.V., per a exercir l’activitat de
“taller de reparació d’automòbils” situat a la carretera de Berga núm. 14 de Cal Rosal, dins el terme
municipal d’Olvan.
IX. En data 14 de desembre de 2010, la Junta de Govern Local, va aprovar una transmissió de la
llicència de referència a nom del Sr. J.P.P..
X. Tot i que la petició de la persona interessada, insta el canvi de titularitat entre TALLER JOSEP
PUJOLS PRIETO SCP com a transmitent i el Sr. J.P.P. com a nou titular, no s’ha trobat constància a la
documentació municipal dels expedients d’activitats, que s’hagi produït cap transmissió anterior al
respecte, és a dir, de J.P.P. a TALLER JOSEP PUJOLS PRIETO SCP.
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XI. Consta a l’expedient els estatuts de la societat TALLER JOSEP PUJOLS PRIETO SCP.
2. Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:
-

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).
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 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (LMRLC).

2on.- Modalitats d’intervenció administrativa a les activitats i adequació d’actuacions.
El règim d’intervenció administrativa a les activitats, ve determinat abastament a la normativa
indicada a l’apartat anterior, que porta causa en la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell,
de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis). Així, l’article 236
del TRLMC 3, estableix que les “modalitats d’intervenció” són:
-

La submissió a LLICÈNCIA i a altres actes de control preventiu. Si es tracta de l’accés a
l’exercici d’activitats, el règim d’intervenció s’ha d’establir de conformitat amb la
normativa reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i a l’exercici d’aquestes
activitats.

-

La submissió a COMUNICACIÓ PRÈVIA o a DECLARACIÓ RESPONSABLE, de conformitat
amb la normativa reguladora del procediment administratiu.

En aquest sentit, l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estableix:
“Artículo 69. Declaración responsable y comunicación.
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito
por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los
3

En els mateixos termes s’expressa l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (LRBRL).
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requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o
facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a
disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera
expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones
podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el
cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el
que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos
identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un
derecho.
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o
ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las
Administraciones Públicas…”.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions publiques de
Catalunya, estableix el següent en relació amb el règim de comunicació:
“Article 36. Comunicació prèvia
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per comunicació prèvia el document subscrit per la
persona interessada amb què posa en coneixement de l’Administració pública competent fets o
elements relatius a l’exercici d’un dret o a l’inici d’una activitat, tot indicant els aspectes que el
poden condicionar, i que s’acompanya, si escau, de la documentació necessària per al seu
compliment de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial.
2. Sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la normativa sectorial, la
comunicació prèvia permet el reconeixement o l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat, des del
dia de la presentació, i faculta l’administració pública corresponent per a verificar la conformitat
de les dades que s’hi contenen.”

Per tant, el règim de submissió a LLICÈNCIA, és diferent al del règim de COMUNICACIÓ PRÈVIA o de
DECLARACIÓ RESPONSABLE, ja que en el primer cas, la intervenció administrativa es produeix abans
de l’inici d’activitat (intervenció prèvia) i la COMUNICACIÓ PRÈVIA el règim d’intervenció
administrativa és diferent, en què l’inici de l’activitat es produeix sota l’exclusiva responsabilitat del
titular, sense perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols habilitats que siguin
preceptius, d’acord amb la normativa sectorial; tenint en compte que la comunicació no atorga a la
persona o l’empresa titular de l’activitat , facultats sobre el domini públic , el servei públic o els béns
col·lectius.

3er.- Classificació de l’activitat i canvis de titularitat.
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D’acord amb l’informe tècnic emès per l’enginyer industrial (antecedent VI) assenyala que l’activitat
està sotmesa a la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i
classificada a l’ANNEX III (codi 12.19.b), i per tant subjecte al règim de comunicació, tal i com
estableix l’article 7.1.d) i 51 de l’esmentat text legal.
Així, la llicència atorgada per l’Ajuntament s’ha de vehicular al “règim de comunicació”, i en aquest
sentit, els canvis de titularitat també resten sotmesos al mateix règim de comunicació, tal i com
assenyalen els articles 64 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i 14 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol.
Aquest últim precepte estableix que “ el canvi de titularitat en l’exercici de les activitats econòmiques
produeix efectes de la comunicació a l’administració competent”.
4t.- Òrgan competent.
L’òrgan competent per a resoldre l’expedient és l’Alcaldia – Presidència, a l’empara de l’article
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
No obstant això, l’Alcaldia – Presidència mitjançant Decret 1/2015, de 19 de juny, va delegar aquesta
atribució a la Junta de Govern Local.
En conseqüència de tot el que s’ha exposat, es proposa que per part de la Junta de Govern Local sigui
adoptat el següent
ACORD
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT de la comunicació efectuada pel Sr. J.P.P. de data 14/01/2016 (RE
22/2016), de canvi de titularitat de l’activitat de TALLER DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS situat a la
Carretera de Berga núm. 14 de CAL ROSAL (terme municipal d’OLVAN), el titular de la qual és el
mateix Sr. J.P.P., titular del NIF núm. : 77.739.327V; en base als antecedents de fet i fonaments de
dret que figuren a la part expositiva d’aquesta PROPOSTA D’ACORD.
Segon.- DETERMINAR que l’activitat de “taller de reparació d’automòbils” indicada a l’apartat
anterior, està classificada a l’ANNEX III, Codi 12.19.b, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció administrativa de les activitats, i per tant, resta subjecte al RÈGIM DE COMUNICACIÓ.
Tercer.- ESTABLIR que aquesta COMUNICACIÓ serveix per acreditar la SUBROGACIÓ del nou titular
en els DRETS i DEURES de la llicència o comunicació prèvia anterior.
Quart.- ENCOMANAR als serveis tècnics municipals la realització de l’actuació de comprovació
corresponent, deixant-ne constància a l’expedient mitjançant l’emissió d’una ACTA elaborada a
l’efecte.
Cinquè.- NOTIFICAR el present ACORD a la persona interessada als efectes legals oportuns.

Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
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6.- Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries
6.1.- Aprovació de llistes cobratòries pressupost 2016:
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

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
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30,05

0,00

470,85

0,00

275,83

275,83

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
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2.752,74

6.2.- Donar compte de l’aprovació de llistes cobratòries pressupost 2016, per Decret d’alcaldia.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia d’aprovació de les llistes cobratòries 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
0011/2017
0012/2017

Llista cobratòria
A1
B1

Data relació
19/01/17
19/01/17

Import €
1.377,20
680,00

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 vint-i-dos minuts, de la
qual cosa s’estén la present acta.
L’ALCALDE – PRESIDENT
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EL SECRETARI – INTERVENTOR

Pàgina 24

