ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
1. IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Número
sessió
Caràcter
Dia
Hora:
Lloc:
Ubicació

4/2017
Ordinari
09 de maig de 2017
12:10
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 12:10 hores, del dia 09 de maig 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.
5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
6.- Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries
7.- Assumptes sobrevinguts.
8.- Precs i Preguntes.
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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 05 d’abril 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 BOPB del dia 9 de maig de 2017, apareix inserit l’anunci del Consell Comarcal del
Berguedà, pel qual s’aprova definitivament el PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I LA
INTERVENCIÓ EN L’ABSENTISME ESCOLAR AL BERUGEDÀ.

-

En el BOPB del dia 9 de maig de 2017, apareix publicat l’anunci de la Diputació de
Barcelona per la qual la Junta de govern de l’esmentat ens provincial, resol el “catàleg
de Serveis de l’any 2017”.

-

El Consell Comarcal del Berguedà, mitjançant comunicació telemàtica de data 10 d’abril
de 2017 (RE687/2017), ens informa que des de la Diputació de Barcelona ofereix la
possibilitat de poder disposar d’un dinamitzador de gent gran compartit amb diferents
municipis, finançat el 50% des de la Diputació i l’altre 50% mitjançant els municipis
que disposin del servei.

-

La Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona ens adjunta l’informe
sobre l’execució de la formació durant l’exercici 2016 en el nostre ens.

-

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant comunicació telemàtica de data 10 d’abril de
2017 (RE697/2017), ens tramet informació de la jornada sobre “Anàlisi de l’eficiència i
eficàcia de sistemes de descontaminació i tractament de nitrats en aigües subterranis
contaminades” del dia 3 de maig de 2017.

-

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant comunicació telemàtica de data 11 d’abril de
2017 (RE716/2017), ens informa de la jornada sobre la gestió del risc d’inundacions a
Catalunya que es portarà a terme el dia 17 de maig al Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat de Girona.

-

L’Associació pro disminuïts psíquics del Berguedà, mitjançant escrit de data 18 d’abril
de 2017 (RE 726/2017), ens rectifiquen l’import per habitant sol·licitat per a la
subvenció.

-

El Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant comunicació
telemàtica de data 20 d’abril de 2017 (RE760/2017), ens convida a l’acte de
presentació del model Codi de conducta dels alts càrrecs local, que tindrà lloc el dia 3
de maig a l’Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya.

-

Per part de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona se’ns ha
informat de la jornada de govern obert de la Diputació de Barcelona, que es portarà a
terme el dia 17 de maig de 2017 a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona.

-

L’Associació Catalana de Municipis (ACM), mitjançant correu electrònic de data 8 de
maig de 2017, ens informa de la jornada sobre funció publica que tindrà lloc el dia 22
de maig de 2017.
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-

La Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Catalunya, mitjançant correu
electrònic de data 2 de maig de 2017, ens convida a la jornada sobre “Registre de
Parelles Estables de Catalunya i Registre dels Grups d’interès de Catalunya que es
portarà a terme el dia 18 de maig de 2017 a la Sala d’Actes del Palau Firal de Manresa.

-

Per part de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya se’ns informa del
curs “càrrecs electes, eines per a l’èxit de la legislatura, que consta d’un total de 6
sessions, que es portaran a terme els dilluns i dijous tardes i dissabtes matins de l’1
d’abril al 13 de maig de 2017.

-

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant comunicació telemàtica de data 6
d’abril de 2017 (RE684/2017), ens tramet la resolució de pròrroga de terminis de la
resolució emesa per l’ACA amb data 30 de juliol de 2014, d’autorització neteja del riu
Llobregat en l’àmbit del terme municipal d’Olvan fins a dotze mesos.

-

En el BOE de data 8 d’abril de 2017, apareix publicada la Resolució de data 5 d’abril de
2017, de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), per la qual es
publica la Resolució de data 6 de març de 2017, del Consell d’Administració de l’Institut
per a la diversificació i estalvi de l’energia, per la qual s’estableixen les bases
reguladores de la segona convocatòria del programa d’ajuts per a la renovació de les
instal·lacions d’enllumenat exterior municipal.

-

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
comunicació telemàtica de data 9 de maig de 2017, ens trasllada la petició de
l’empresa SAU ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES per augmentar les
expedicions entre Llívia i Barcelona, dins del servei públic regular de transport de
viatgers per carretera.

-

Per part del Tresorer municipal, es dóna compte dels saldos bancaris dels comptes que
l’Ajuntament té contractats en diferents entitats financeres a data 9 de maig de 2017.

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
0094/2017
0094/2017
0095/2017
0095/2017
0097/2017
0097/2017
0099/2017
0099/2017
0101/2017

Número de relació
F/2017/12
O/2017/11
F/2017/14
O/2017/13
F/2017/15
O/2017/14
F/2017/16
O/2017/15
F/2017/17
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Data relació
11/4/2017
11/4/2017
11/4/2017
11/4/2017
11/4/2017
11/4/2017
11/4/2017
11/4/2017
13/4/2017

Import €
7.710,83
7.710,83
21,80
21,80
5.866,83
5.866,83
1.224,92
1.224,92
380,88

0101/2017
0109/2017
0109/2017
0115/2017
0115/2017

O/2017/16
F/2017/18
O/2017/17
F/2017/19
O/2017/18

13/4/2017
28/4/2017
28/4/2017
8/5/2017
8/5/2017

380,88
7.086,98
7.086,98
6.204,52
6.204,52

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
0096/2017
0098/2017
0104/2017

Número de relació
P/2017/19
P/2017/20
P/2017/21

Data relació
11/4/2017
11/4/2017
18/4/2017

Import €
48,46
5.866,83
18.199,12

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

Promotor/a

EG-0093-2016-URB

M.À.B.T.

EG-072-2017-URB

R.C.C.

EG-091-2017-URB

J.C.S.

Descripció / ubicació
Obra: Pintar porta i tribuna de fusta.
Emplaçament: C/Nou, s/nº d’Olvan
Classificació: sòl urbà
Obra: Fer una solera de formigó per a moll de
càrrega i descàrrega de mercaderies.
Emplaçament: Ctra. d’Olvan, s/nº d’Olvan
Classificació: sòl urbà
Obra: Posar rajola al bany, canviar bastiment
porta, treure llar de foc i posar rajola a armari de
la cuina.
Emplaçament: Grup Sant Ramon, núm. 58 de
Cal Rosal
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:
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I. Vista la instància presentada en data 12 d’abril de 2017 (RE núm. 701/2017), per la Sra.
M.D.B.B., titular del DNI número 39312895F, veïna d’Olvan (CP 08611) i domiciliada al C/ Sant
Ramon núm. 72 de Cal Rosal, en la que demana poder utilitzar el local ATENEU d’Olvan el proper
dia 28 de maig de 2017, a les 11’00 hores, amb motiu d’una trobada familiar amb les necessitats
materials i tècniques següents:




10 Taules
60 Cadires

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 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.



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.

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.
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (RP), aprovat per Decret 336/1988,
de 17 d’octubre.

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.
3er.- Òrgan competent.
L’òrgan competent per a resoldre l’expedient, és l’Alcaldia – Presidència en ús de les facultats que li
confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) i 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim municipal de Catalunya (TRLMC).
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Aquesta competència però, fou delegada a la Junta de Govern Local mitjançant Decret 1/2015, de
15 de juny, publicada en el BOPB del dia 5 d’agost de 2015.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN
LOCAL, sigui adoptat el següent
ACORD
Primer.- ACCEDIR a la petició formulada en data 12 d’abril de 2017 (RE núm. 701/2017), per la
Sra. M.D.B.B., titular del DNI número 39312895F, veïna d’Olvan (CP 08611) i domiciliada al C/
Sant Ramon núm. 72 de Cal Rosal; i en aquest sentit, AUTORITZAR la cessió del local ATENEU
d’Olvan el proper dia 28 de maig de 2017, a les 11’00 hores, amb motiu d’una trobada familiar
amb les necessitats materials i tècniques següents:




10 Taules
60 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, una l’autoliquidació tributària, per un import de 50,00 €, en els termes previstos a la
normativa tributària i de recaptació.
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.
5.2.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de subvencions DIBA XGL 2017.
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 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
adoptar acords en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” concedint a l’Ajuntament d’Olvan els fons de prestació
següents:
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Registre
d’entrada
595/2017
599/2017

Fons de prestació

Codi XGL

Import

Activitats culturals de les festes majors
Finançament en l’àmbit de benestar
social

17/Y/232960
17/Y/233329

1.101,00€
3.001,05€

II.

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.

III.

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).
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 les subvencions següents atorgades per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
Registre
d’entrada
595/2017
599/2017

Fons de prestació

Codi XGL

Import

Activitats culturals de les festes majors
Finançament en l’àmbit de benestar
social

17/Y/232960
17/Y/233329

1.101,00€
3.001,05€

en el marc del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019”, en base als antecedents de fet i
fonaments 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.
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5.3.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de subvenció codi 17/X/235676 del programa
complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017.
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:
IV.

En data 30 de març de 2017 (RE 757/2017) es va aprovar per acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, el Programa Complementari d’escolarització en
primera infància per al curs 2016-2017, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” concedint a l’Ajuntament d’Olvan una subvenció per import de 1.537,83€
(codi XGL 17/X/235676).

V.

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.

VI.

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).
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 1.537,83€ atorgada per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, per
a la prestació de l’actuació anomenada “Programa complementari d’escolarització en primera
infància per al curs 2016-2017”, en el marc del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019”, en base
als antecedents de fet i fonaments 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.
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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.
5.4.- Aprovació, si s’escau, del contracte menor del subministrament consistent en
l’adquisició de tres llicències de programari antivirus.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
Procediment:
Tipologia:
Expedient:
Tràmit:

Contractació administrativa
Contracte del subministrament consistent en l’adquisició en l’adquisició de
tres llicències de programari antivirus.
Contracte menor
EG-102-2017-SEC (expt. Gestiona 25/2017)
Resolució expedient.

1.- Antecedents
I. Per part d’aquesta Alcaldia i la Regidoria – delegada de l’Àrea de governació, ha estat proposat el
subministrament consistent en la renovació del domini olvan.cat de l’Ajuntament.
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 2en 26’00 € (a més l'IVA, 31,46 € (IVA inclòs).
IV. Per atendre aquesta despesa existeix una consignació suficient a l’aplicació pressupostària
2017.920.21600 del pressupost de la corporació per a l’exercici de 2017, actualment prorrogat del
2016.
V. Mitjançant Providència de l’Alcaldia – Presidència s’ha incoat d’ofici el present expedient
administratiu.
VI. La Secretaria – intervenció municipal ha emès un informe en data d’avui (RI 2017/077), 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.
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-

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 renovació del domini d’internet olvan.cat, 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’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).
6è.- Aspectes econòmics i pressupostaris.
Per atendre aquesta despesa xifrada en 31,46 euros (IVA inclòs), existeix una dotació
pressupostària suficient a l’aplicació del capítol 2 de despeses en béns corrents i serveis, en concret
a l’aplicació 2017.920.201600 del pressupost 2017, actualment prorrogat del 2016.
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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).
En conseqüència de tot el que s'ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del
següent
ACORD:
Primer: DECLARAR la forma de contracte «menor» per a la contractació del subministrament
consistent en la renovació del domini d’internet olvan.cat de l’Ajuntament, en base als antecedents
de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta RESOLUCIÓ.
Segon: APROVAR l'expedient administratiu tramitat amb el número EG-102-2017-SEC, per a la
contractació del subministrament de referència.
Tercer: ADJUDICAR directament el contracte a la societat mercantil NOMINALIA INTERNET SL,
amb CIF Núm. B61553327, i amb seu social a BARCELONA (08019), al carrer Josep Pla 2, de
conformitat amb les condicions tècniques ofertades pel licitador i que consten a l'expedient, per un
import de 26,00 euros més IVA, més el 21% d’IIVA que són 5,46 euros, fent un total de 31,46
euros.
Quart: AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 31,46 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2017.920.201600 del pressupost de la corporació per a l’exercici de 2017, actualment prorrogat del
2016.
Cinquè: NOTIFICAR el present acord a les persones interessades en el termini de 15 dies, als
efectes legals oportuns.
Sisè: FACULTAR al Sr. alcalde - president per a l’execució dels presents acords i la signatura de quants
documents siguin necessaris.
Setè: ORDENAR el pagament de 31,46 € a favor de NOMINALIA INTERNET SL.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.5.- Aprovació, si s’escau, de l’autorització d’una llicència de gual al C/ Sant Lluís,
num.1 de Cal Rosal.
Es presenta la següent PROPOSTA DE LA REGIDORA – DELEGADA DE L’ÀREA D’URBANISME.
Procediment:
Tràmit:
Òrgan:
Expedient:
Quadre Clas.:

Llicències i autoritzacions
Llicència de Gual (Ocupació del Domini Públic)
Resolució expedient
Junta de Govern Local
EG-086-2017-GUA
06-06-01-01

1. Antecedents:
I.

En data 29 de març de 2017, el Sr. J.À.F.M., titular del DNI núm.39.300.941J, va presentar
davant el registre general de l’ajuntament, una sol·licitud de llicència de gual per al
garatge de l’immoble situat al C/Sant Lluís, 1 de Cal Rosal, Terme Municipal d’Olvan.

II. La referència cadastral de la finca de referència és 6585105DG0568N0006UF.
III. Mitjançant Providència de l’Alcaldia – Presidència de data 31 de març de 2017 , s’ha incoat
l’expedient administratiu.
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IV. En data 31 de març de 2017, aquesta secretaria – intervenció va emetre l’informe número
052-2017, pel qual s’indica la normativa aplicable i l’adequació de les actuacions a la
mateixa.
V. Consta a l’expedient, l’informe tècnic emès en data 18 de d’abril de 2017 per l’arquitecte
superior Sr. Jordi Valls Rota, amb caràcter favorable a la concessió del gual permanent
sol·licitat.
2. Fonaments de dret:
1er.- Legislació aplicable.
La Legislació aplicable és la següent:


Els articles 53.1.r) i 218 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya (TRLMC).



Els articles 55 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya,
aprovat per Decret 336/1998, de 17 d’octubre (RP).



Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
(LPAP).



Els articles 75 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 1372/1986, de 13 de juny (RB).



Els articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis ens locals de Catalunya (ROAS)



L'article 9 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat per Decret
de 17 de juny de 1955 (RS), de caràcter supletori.



L'article 21.1.q) i 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.



Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les
voreres (...).

2on.- L’ús del domini públic
L'ús del domini públic per a la instal·lació d'un gual es defineix com a ús comú especial normal i se
subjecta a Llicència, ajustada a la naturalesa del domini, als actes de la seva afectació i obertura a
l'ús públic i als preceptes de caràcter general.
El gual és una zona de la via pública reservada per al pas de vehicles a través de la vorera, la qual
requereix llicència o autorització municipal. Així, es considera “gual permanent” la disponibilitat
d’ús d’una porció de la via pública per a permetre el lliure accés de vehicles a places d’aparcament
ubicades fora de la mateixa.

3er.- Àmbit competencial.
D’acord amb allò que estableix l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LRBRL), el municipi exercirà, en tot cas, competències en els termes de la
legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, entre d’altres, en matèria d’ordenació del
trànsit de vehicles i persones a les vies urbanes.

Pàgina 12

4rt.- Òrgan competent.
La competència per atorgar llicències correspon a l'Ajuntament, llevat dels casos previstos en la
legislació vigent.
A nivell d'Administració local, la competència per a l'atorgament d'autoritzacions i llicències correspon
a l'Alcalde-President, però en el nostre cas, aquesta competència fou delegada a la Junta de Govern
Local, segons la Resolució núm. 1/2015, de 19 de juny.
En conseqüència de tot el que s’ha exposat, es proposa a la JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció del
següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a favor del Sr. J.À.F.M., titular del DNI núm. 39.300.941-J, la llicència de gual
del garatge de l’immoble amb referència cadastral 6585105DG0568N0006UF i situat al C/Sant Lluís, 1
de Cal Rosal, terme Municipal d’Olvan, en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren
a la part expositiva d’aquesta PROPOSTA D’ACORD.
Segon.- DETERMINAR que la placa de la Llicència de gual permanent municipal concedida està
identificada amb el núm. 045.
Tercer.- PRENDRE RAÓ de l’autoliquidació núm. 71/2017, per import de 18,03 €, a càrrec del
subjecte passiu Sr. J.À.F.M., que inclou la taxa de llicència de guals, sense perjudici de les facultats
de comprovació tributària de l’administració municipal.
Quart.- NOTIFICAR el present acte administratiu a les persones interessades als efectes legals
oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.6.- Aprovació, si s’escau, de l’autorització d’una llicència de gual a la Plaça de
l’Ajuntament núm.2 d’Olvan.
Es presenta la següent PROPOSTA DE LA REGIDORA – DELEGADA DE L’ÀREA D’URBANISME.
Procediment:
Tràmit:
Òrgan:
Expedient:
Quadre Clas.:

Llicències i autoritzacions
Llicència de Gual (Ocupació del Domini Públic)
Resolució expedient
Junta de Govern Local
EG-068-2017-GUA
06-06-01-01

1. Antecedents:
VI. En data 3 de febrer de 2017, la Sra. M.M.M.S., titular del DNI núm.40.969.871V, va
presentar davant el registre general de l’ajuntament, una sol·licitud de llicència de gual
per al garatge de l’immoble situat a la Plaça de l’Ajuntament núm. 2 D’OLVAN.
VII.

La referència cadastral de la finca de referència és 9768028DG0596N0001RP.

VIII.

Mitjançant Providència de l’Alcaldia – Presidència de data 3 de febrer de 2017 ,
incoat l’expedient administratiu.

s’ha

IX. En data 21 de març de 2017, aquesta secretaria – intervenció va emetre l’informe número
049-2017, pel qual s’indica la normativa aplicable i l’adequació de les actuacions a la
mateixa.
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X. Consta a l’expedient, l’informe tècnic emès en data 18 d’abril de 2017 per l’arquitecte
superior Sr. Jordi Valls Rota, amb caràcter favorable a la concessió del gual permanent
sol·licitat.
2. Fonaments de dret:
1er.- Legislació aplicable.
La Legislació aplicable és la següent:



Els articles 53.1.r) i 218 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya (TRLMC).



Els articles 55 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya,
aprovat per Decret 336/1998, de 17 d’octubre (RP).



Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
(LPAP).



Els articles 75 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 1372/1986, de 13 de juny (RB).



Els articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis ens locals de Catalunya (ROAS)



L'article 9 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat per Decret
de 17 de juny de 1955 (RS), de caràcter supletori.



L'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.



Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les
voreres (...).

2on.- L’ús del domini públic
L'ús del domini públic per a la instal·lació d'un gual es defineix com a ús comú especial normal i se
subjecta a Llicència, ajustada a la naturalesa del domini, als actes de la seva afectació i obertura a
l'ús públic i als preceptes de caràcter general.
El gual és una zona de la via pública reservada per al pas de vehicles a través de la vorera, la qual
requereix llicència o autorització municipal. Així, es considera “gual permanent” la disponibilitat
d’ús d’una porció de la via pública per a permetre el lliure accés de vehicles a places d’aparcament
ubicades fora de la mateixa.
3er.- Àmbit competencial.
D’acord amb allò que estableix l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LRBRL), el municipi exercirà, en tot cas, competències en els termes de la
legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, entre d’altres, en matèria d’ordenació del
trànsit de vehicles i persones a les vies urbanes.

4rt.- Òrgan competent.
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La competència per atorgar llicències correspon a l'Ajuntament, llevat dels casos previstos en la
legislació vigent.
A nivell d'Administració local, la competència per a l'atorgament d'autoritzacions i llicències correspon
a l'Alcalde-President, però en el nostre cas, aquesta competència fou delegada a la Junta de Govern
Local, segons la Resolució núm. 1/2015, de 19 de juny.
En conseqüència de tot el que s’ha exposat, es proposa a la JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció del
següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a favor de la Sra. M.M.M.S., titular del DNI núm. 40.969.871-V, la llicència de
gual del garatge de l’immoble amb referència cadastral 9768028DG0596N0001RP i situat a la Plaça de
l’Ajuntament núm. 2 d’Olvan, en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part
expositiva.
Segon.- DETERMINAR que la placa de la Llicència de gual municipal concedida està identificada
amb el núm. 037.
Tercer.- PRENDRE RAÓ de l’autoliquidació núm. 70/2017, per import de 18,03 €, a càrrec del
subjecte passiu Sra. M.M.M.S., que inclou la taxa de llicència de guals, sense perjudici de les
facultats de comprovació tributària de l’administració municipal.
Quart.- NOTIFICAR el present acte administratiu a les persones interessades als efectes legals
oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.7.- Aprovació, si s’escau, de la presa de coneixement d’un règim de comunicació
D’activitat d’acampada a la finca “LES VINYES”
Es presenta la següent PROPOSTA DE LA REGIDORA – DELEGADA DE L’ÀREA D’URBANISME.
Procediment:
Tràmit:
Expt. Núm.:

Exercici d’activitats
Zona d’acampada finca “LES VINYES”
Règim de comunicació
2011 – Les vinyes – Cal Mariano

1.- Antecedents:
I. A les dependències municipals s’ha trobat constància de l’expedient administratiu de l’any 2011,
referent a la ZONA D’ACAMPADA de la finca “LES VINYES”, de la propietat de CAL MARIANO, el
titular de la qual és el Sr. J.V.G. i la titularitat dels terrenys és el Sr. J.V.G..
II. En aquest expedient, hi figuren diversos documents de la FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL de
Barcelona, en els que a través de FAX, comuniquen a l’Ajuntament la realització de diferents
campaments a la zona d’acampada de LES VINYES, dins el terme municipal d’Olvan.
III. En la fitxa que tenen inserida a la WEB l’entitat que gestiona aquests espais, consta que hi ha
unes “instal·lacions fixes” de 3 dutxes, 2 WC, espai de cuina amb aigua corrent i nevera i
electricitat.
IV. Per Providència de l’Alcaldia – Presidència de data 5 de desembre de 2016, es va iniciar un
expedient administratiu de disciplina d’activitats, amb la finalitat que aquesta activitat de “zona
d’acampada” queda sotmesa al règim d’intervenció administrativa dels articles 84 i següents de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i demés normativa sectorial
aplicable. El règim d’intervenció administrativa és el de “comunicació prèvia”.
V. Consta a l’expedient administratiu de referència, la documentació aportada per la persona
promotora de l’activitat que inclou un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Sr. Eduard Brascó
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Díaz, col·legiat al COAC amb el núm. 683671. Aquest projecte tècnic inclou la descripció de
l’emplaçament, els serveis higiènics, els subministraments i el sistema de recollida de residus, així
com també un “Pla bàsic d’autoprotecció”.
VI. Figuren a l’expedient els informes tècnics següents:
(i)

Informe de l’arquitecte Sr. Jordi Valls Rota de data 30 de març de 2017 (RI n.
58/2017), pel qual s’indica que l’activitat d’acampada és una activitat de lleure i
d’esbarjo que es desenvolupa a l’aire lliure i també és un activitat d’utilitat pública i
d’interès social, que seria compatible amb el planejament, segons l’article 97.e) de
les Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic d’Olvan i segons l’article 47.4 de
la Llei d’urbanisme (D.Leg. 1/2010, del 3 d’agost).

(ii)

Informe de l’enginyer municipal de data 31/03/2017 (RI n. 053/2017), en el qual
s’informa favorablement l’activitat projectada, amb inclusió de condicions o
mesures a la mateixa. En aquest informe s´assenyala que “en qualsevol moment es
garanteixen i compleixen les prescripcions de determina el Decret 267/2016, de 5
de juliol, així com les Recomanacions tècnics per als terrenys d’acampada d’acord
amb la Circular 01/2017, de la Direcció General de Joventut”.

(iii)

Informe de l’enginyer municipal de data 5 de maig de 2017 (RI núm. 093/2017), en
el que, entre d’altres qüestions, assenyala que
(a)

l’ajuntament encarregui una analítica de les aigües de la bassa, per tal de
determinar si la fossa sèptica té un bon comportament o ple contrari provoca
una contaminació sobre el medi. L’analítica s’haurà d’encarregar a una entitat
independent,

(b)

La persona interessada haurà d’aportar els comprovants de la gestió del
buidat de les aigües de la fosa sèptica.

(c)

En relació amb la barana que voreja la bassa, s’aporti una solució ferma i
segura per a la senyalització de l’espai.

VII. En data 1 de novembre de 2016, ha entrat en vigor el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les
activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys i que deroga el Decret
137/2003, de 10 de juny, vigent fins ara.
VIII. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, atorga als municipis diverses competències, entre
elles la protecció del medi ambient, residus, abastament d’aigua potable, i tractament d’aigües
residuals, prevenció i extinció d’incendis.
2.- Fonaments de dret.
1er.- Normativa aplicable.
Conforme a allò establert a l’article 13.1.b) de la Llei 16/2015, de 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, les activitats econòmiques de baix risc estan subjectes al
règim de comunicació prèvia. El titular, o la persona que li representi, ha de posar en
coneixement de l'Administració pública competent l'inici de l'activitat mitjançant una comunicació
prèvia, en els termes establerts per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha d'anar acompanyada pel
projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per
accedir a l'exercici de l'activitat signat per un tècnic competent, i pel certificat del tècnic
competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat.
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La Legislació aplicable és la següent:


Els articles 6, 7 i 13 de la Llei 16/2015, de 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 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya.



L'article 20.3 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.



Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPAC).



Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure de les quals



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



Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i

participen menors de 18 anys.

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).

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 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.

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.”

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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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 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.- 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 de zona
d’acampada efectuada en data 9 de març de 2017 (RE núm. 473) pel Sr. J.V.G., titular del NIF
núm. 77.741.730 M, veí de Gironella (08680) i domiciliat a l’Avinguda Catalunya núm. 28, 3er,
2na., referent a l’activitat que a continuació es detalla:
-

Activitat comunicada:
Emplaçament:

-

Referència cadastral:
Coordinades UTM:
Zona d’acampada i jocs:
Capacitat màxima:
Entitat organitzadora:
Classificació del sòl:
Ús urbanístic:

ZONA D’ACAMPADA A L’AIRE LLIURE
LES VINYES – Cal Codina de Pursals
Terme municipal d’Olvan
08143A002000540000BD
X:0408876, Y: 4654940
1.000 m2
30 persones.
Fundació Escolta Josep Carol de Barcelona.
Sòl no urbanitzable (SNU).
compatible amb el planejament vigent.

de conformitat amb la documentació tècnica aportada per la persona interessada i la Fundació
escola Josep Carol de Barcelona; en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a
la part expositiva d’aquesta PROPOSTA D’ACORD.
Segon.- ESTABLIR que l’exercici d’aquesta activitat queda CONDICIONADA al compliment de les
següents PRESCRIPCIONS:
(a)

Completar el PLA BÀSIC D’AUTOPROTECCIÓ abans de l’inici de l’activitat i d’acord
amb les característiques de la mateixa.

(b)

Resoldre la situació de la bassa i la fosa sèptica, aportant (els comprovants de la
gestió del buidat d’aquestes aigües.

(c)

Execució d’una barana que ofereixi una millor protecció en front dels riscos
previsibles i que s’adeqüi a l’entorn, mitjançant la presentació de la documentació
tècnica necessària i la petició de la llicència urbanística municipal.

(d)

Aportar el justificant de la comunicació a la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.

(e)

Anualment, l’entitat organitzadora haurà d’aportar la documentació de la pòlissa
Pàgina 18

d’assegurança i el rebut vigent que cobreixi l’activitat de referència, el permís de la
propietat i l’equip de persones dirigents de les activitats i persona responsable.
Tercer.- ENCOMANAR als SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS la realització d’una actuació de
verificació, control i inspecció, amb l’objectiu de comprovar que es compleixen les PRESCRIPCIONS
imposades a l’apartat anterior i la normativa d’aplicació, aixecant-se l’ACTA corresponent que
s’incorporarà a l’expedient de què porta causa.
Quart.- CONTRACTAR la realització d’una anàlisi de l’aigua de la bassa a una empresa externa
especialitzada, per tal de determinar sí la fossa sèptica té un bon comportament o pel contrari
provoca una contaminació sobre el medi. El resultat de l’esmentada analítica podrà implicar
l’adopció de noves mesures i/o condicions a l’exercici de l’activitat per a la protecció del medi
ambient, que haurà de portar a terme el seu titular.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada, a l’Oficina Jove del Consell comarcal
del Berguedà i a la Direcció General de Joventut als efectes legals oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.8.- Aprovació, si s’escau, de la devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres
d’arranjament del Camí de Valldaura.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
Procediment:
Disposició:
Tràmit:
Expt. Núm.:
Quadre Clas.:

Devolució de la Garantia Definitiva Contracte Obres
Providència
Incoació d’expedient
2015 – Licitació Camí de Valldaura
01-04-06-01

1. Antecedents i consideracions:
I. En data 16 de febrer de 2017, l’empresa Pasquina, S.A, amb CIF A-08798852, va
presentar instància (RE 297/2017) al Registre General d’aquest Ajuntament, sol·licitant
el retorn de l’aval dipositat en el seu moment, com a garantia definitiva en el contracte
d’obres anomenat “Camí de Valldaura”, per a la seva cancel·lació.
II. Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2014, es va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, per a l’execució de l’obra
de “pavimentació del Camí de Valldaura”.
III.

Per acord de la Junta de Govern Local de 17 març de 2015 es va adjudicar la
contractació esmentada a l’empresa Pasquina, S.A amb CIF A-08798852 i en data 17
de març de 2015 se li va notificar l’acord d’adjudicació.

IV. En data 24 de març de 2015, la societat mercantil PASQUINA SA va formalitzar a la
Tresoreria Municipal, la garantia definitiva mitjançant AVAL BANCARI de CATALUNYA
CAIXA per import de 3.107,82 €, inscrit al REGISTRE D’AVALS de l’entitat amb el
núm. 00223668.
V. En data 24 de març de 2015,
l’empresa Pasquina, S.A,
definitiva, mitjançant aval
amb el número 00223668,

l’Ajuntament d’Olvan va formalitzar el contracte a favor de
amb CIF A-08798852, la qual va constituir la garantia
de Catalunya Caixa, inscrit en el Registre Especial d’Avals
per un import de 3.107,82€

VI. El certificat final d’obra va ser expedit en data 8 de maig de 2015.
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VII.
VIII.

L’acta de recepció va ser expedida en data 8 de maig de 2015.
Figura a l’expedient l’informe emès en data 28 de febrer de 2017 (RI núm. 33/2017)
que indica la normativa aplicable i l’adequació de les actuacions a la mateixa.

IX. L’expedient ha estat sotmès al tràmit d’audiència a la persona interessada i al tràmit
d’informació pública previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
15 de març de 2017, sense que s’hagin presentat al·legacions i/o reclamacions, segons
queda acreditat per certificació expedida per la Secretaria – Intervenció de data 13-042017.
X. Consta a l’expedient els informes emesos per l’arquitecte Sr. Jordi Valls Rota de data 17 de
març i 26 d’abril de 2017, pels quals s’assenyala que (i) les obres es troben en bon
estat de conservació i (ii) la liquidació del contracte, d’acord amb la factura presentada,
és de 75.209,35 € (iva inclòs); per la qual cosa, informa favorablement la devolució de
la garantia de referència.
2. Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:
-

-

Els articles 102, 235 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
L'article 65 i 169 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMC).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LPAC).
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC).
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

2on.- Sobre el termini de garantia.
El Plec de Clàusules Administratives Particulars del present contracte, estableix en el seu article 31
un termini de garantí D’UN ANY, a comptar des de la data de recepció de les obres, atenent a la
naturalesa i complexitat d'aquestes, no podent ser inferior a un any, excepte en casos especials.
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les
obres.
3er.- Devolució i cancel·lació de les garanties.
En virtut de l'article 102 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la garantia no es retorna o cancel·la fins que no
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte de què
es tracti, o fins que es declari la resolució del contracte sense culpa del contractista.
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no resulten
responsabilitats s’ha de retornar la garantia constituïda o cancel·lar l’aval o assegurança de caució.
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4rt.- òrgan competent
La competència per a la contractació pública i la devolució d’avals correspon a l’Ajuntament, llevat
dels casos previstos en la legislació vigent.
En el present supòsit, l’òrgan competent correspon a la JUNTA DE GOVERN LOCAL, ja sigui per
delegació de l’Alcaldia – Presidència, mitjançant Decret 1/2015, de 19 de juny (publicat al BOPB de
data 5 d’agost de 2015), ja sigui per delegació del Ple segons acord del dia 26 de juny 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 efectuada en data 16 de febrer de 2017 (RE núm. 297/2017), per
la societat mercantil PASQUINA SA, titular del CIF núm. A-08798852, amb domicili fiscals a la
Carretera C-1411 (actualment C16Z) PK 92 (08611) d’Olvan, i en aquest sentit, AUTORITZAR la
devolució de la garantia definitiva formalitzada en data 24-03-2015, per import de 3.107,82 €,
mitjançant AVAL BANCARI de Catalunya Caixa, per a garantir l’acompliment del contracte
d’execució de les obres de “l’arranjament del camí de Valldaura”; en base als antecedents de fet i
fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta PROPOSTA D’ACORD.
Segon.- APROVAR la liquidació del contracte de les obres de referència, que ascendeix a
75.209,35 €, segons l’informe tècnic de data 26-04-2017 (RI núm. 087/2017).
Tercer.- PROCEDIR a la devolució de la garantia definitiva per import de 3.107,82 €, mitjançant
la devolució de l’aval bancari de Catalunya Caixa (actualment BBVA), deixant-ne constància a
l’expedient i a la comptabilitat municipal.
Quart.- NOTIFICAR el present ACORD a la persona interessada als efectes legals oportuns, amb
indicació dels recursos pertinents.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
6.- Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries
6.1.- Aprovació de llistes cobratòries pressupost 2017, actualment prorrogat del 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

Relació
d'AUTOLIQUIDACIONS
núm. 5

Concepte

Relació de
LIQUIDACIONS
núm. 7

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

0,00
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2017

29000

Impostos sobre constr. Inst. i obres

0,00

2017

30000

Taxa servei d'abastament d'aigua

0,00

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

0,00

2017

31301

Pista poliesportiva

0,00

2017

32100

Taxa llicències urbanístiques

2017

32500

Expedició de documents

2017

32900

Llicència d'obertura d'establiments

2017

33100

Taxa per entrada de vehicles (Guals)

0,00

2017

33500

Taxa taules i cadires via pública

0,00

2017

33700

0,00

2017

33900

Aprofitament sòl, vol i subsòl
Taxa utilització sala actes, ateneu i
altres

2017

33901

Parades, mercats i fires

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

525,13

525,13

60,10

60,10

8,50

8,50

0,00
108,00

108,00

0,00

TOTALS

68,60

633,13

701,73

6.2.- Donar compte de l’aprovació de llistes cobratòries 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
0107/2017
0107/2017
0107/2017

Llista cobratòria
4/2017
5/2017
6/2017

Data relació
28/4/2017
28/4/2017
28/4/2017

Import €
625,54
1.739,24
543,20

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.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les una hores i disset minuts, de la
qual cosa s’estén la present acta.
L’ALCALDE – PRESIDENT

EL SECRETARI – INTERVENTOR

(signat digitalment al marge)

(signat digitalment al marge)
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