AJUNTAMENT D'OLVAN
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
1. IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

Número
sessió

5/2017

Caràcter

Ordinari

Dia

31 d’octubre de 2017

Hora:

18:47

Lloc:

Sala de Govern

Ubicació

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 18:47 hores, del dia 31
d’octubre 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
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4. Llicències urbanístiques.
5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
6.- Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries
7.- Assumptes sobrevinguts.
8.- Precs i Preguntes.

3. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
És aprovada per unanimitat dels assistents, la minuta o acta de la sessió de la Junta de
Govern Local del dia 09 de maig 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. 7368 de data 12 de maig de 2017, apareix publicada L’ORDRE
ARP/82/2017, de 4 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores del
Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a.

-

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant comunicació telemàtica de data 17 de maig de 2017 (RE909/2017),
ens tramet l’escrit signat entre la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme i la Diputació de Barcelona, de data 10 de maig de 2017, o ens
demanen la nostra col·laboració i ajuda en l’elaboració del Pla Director urbanístic
Vies Blaves Barcelona.

-

En el DOGC núm. 7371 de data 17 de maig de 2017, apareix inserida la
RESOLUCIÓ ARP/1037/2017, de 8 de maig, per la qual es dóna publicitat a
l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de
les subvencions per a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2017
(ref. BDNS 345927).

-

En el DOGC núm. 7371 de data 17 de maig de 2017, apareix publicada la
RESOLUCIÓ GAH/1039/2017, de 12 de maig, per la qual s’obre la convocatòria
per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva,
de les subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de
tipologia residencial per a l’any 2017 (ref. BDNS 346293).
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-

En el DOGC núm. 7375 de data 23 de maig de 2017, apareix inserida L’ORDRE
EMC/93/2017, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament
de plans de foment territorial del turisme.

-

En el DOGC núm. 7375 del dia 23 de maig de 2017, apareix publicada l’ORDRE
ARP/92/2017, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores del
Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària.

-

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant comunicació telemàtica de data 23 de maig
de 2017 (RE873/2017), ens notifiquen que el servei actualment existent a la
plataforma EACAT “GAH – Tramesa de convenis a DGAL (art. 309 ROAS)”
desapareix a partir del dia 19 i maig i, a partir d’aquesta data, es farà efectiva a
través del tràmit corresponent del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i
Exteriors i Transparència, consistent en la tramesa d’aquests instruments de
col·laboració i cooperació al Registre de convenis.

-

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a
través de correu ordinari (RE 996/2017), ENS FA ARRIBAR UN DISTINTIU QUE
ENS ACREDITA COM A Ajuntament amb FUE (finestra única empresarial), per a
ser exposat al nostre consistori, en els espais d’atenció a la ciutadania.

-

En el DOGC núm. 7378, del dia 26 de maig de 2017, apareix inserida la
RESOLUCIÓ TES/1149/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l’Acord del
Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les
bases d’una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses
extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua
destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució
d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera
immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua, i la delegació en la
Direcció de les facultats per a l’aprovació de les corresponents convocatòries i per
resoldre l’atorgament de les subvencions.

-

En el DOGC núm. 7378, de data 26 de maig de 2017, apareix publicada la
RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l’Acord del
Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les
bases d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització
d’inversions per a l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes que
beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les facultats per a
l’aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l’atorgament de les
subvencions.

-

En el DOGC núm. 7378, de data 26 de maig de 2017, apareix inserida la
RESOLUCIÓ TES/1146/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l’Acord del
Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les
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bases de les convocatòries de subvencions adreçades als ens locals per a la
instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de
sanejament en baixa, i la delegació en la Direcció de les facultats per a
l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les
subvencions.
-

En el DOGC núm. 7378, del dia 26 de maig de 2017, apareix publicada la
RESOLUCIÓ TES/1145/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l’Acord del
Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua per la qual s’aproven les
bases d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització
d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la
instal·lació de comptadors, i la delegació en la Direcció de les facultats per a
l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les
subvencions.

-

En el DOGC núm. 7379, de data 29 de maig de 2017, apareix inserida l’ORDRE
ARP/97/2017, de 24 de maig per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries de les línies del Pla
d’assegurances agràries 2017.

-

En el DOGC núm. 7379 del dia 29 de maig de 23017, apareix publicada l’ORDRE
ARP/96/2017, de 24 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal
(ADF).

-

En el DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, apareix inserida l’ORDRE
TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2018.

-

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant comunicació telemàtica de data 31 de
maig de 2017 (RE1061/2017), ens informen sobres les ordres de subvenció de
de la publicació de les bases de la subvenció en el DOGC de 26 de maig i de que
properament es publicarà la convocatòria.

-

Des de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant correu ordinari ens van fer arribar exemplars del tríptic informatiu
“Gent Activa, Gent Feliç” i ens convidaven a difondre’n els consells.

-

L’Agència de Salut Pública de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant comunicació telemàtica de data 01 de junt de 2017(RE 1067/2017),
ens comuniquen que han activat el Protocol per a la vigilància i control de les
arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya i ens adjunten el circuit de
comunicació de casos de Chikungunya, Dengue i Zika.

-

La Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats de la Generalitat de
El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant comunicació telemàtica de data 02 de juny de 2017 (RE 1083/2017),
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ens comunica que en data 25 d’abril de 2017, s’ha publicat la Resolució d’11
d’abril de 2017, de la Direcció General de l’institut per a la Diversificació i Estalvi
de la Energia (IDAE), per la qual s’estableix la segona convocatòria del programa
d’ajuts per a actuacions de renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior
municipal.
-

L’Ajuntament d’Avià, ha presentat una instància via telemàtica al registre general
de l’ajuntament (RE 1971/2017), en la qual exposa “ El Ple de l’Ajuntament
d’Avià, en sessió de 25 de setembre, aprovà una declaració institucional per
impulsar l’activitat industrial del Berguedà” i sol·licita “que en prenguem
coneixement”.

-

En el BOE núm. 253 de data 20 d’octubre de 2017, apareix publicat el Real
Decreto 898/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la concessió directa de
subvencions per a la contractació de serveis d’accés de banda ampla fixa d’alta
velocitat a 30 megabits per segon.

-

En el BOPB de data 27 d’octubre de 2017, apareix inserit l’anunci de l’Ajuntament
d’Olvan, de l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per
a l’exercici 2018.

-

En el BOE NÚM. 261, de 28 d’octubre, apareix publicat el Reial Decret 944/2017,
de 27 d’octubre, pel qual es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar
compliment a les mesures dirigides al Govern i a l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d’octubre de 2017,
pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern, a l’empara de l’article 155
de la Constitució.

-

En el BOE NÚM. 262, de 28 d’octubre, apareix publicada l’ORDRE
INT/1038/2017, de 28 d’octubre per la qual es disposa el cessament del Sr. Josep
Lluís Trapero Álvarez en la plaça de la categoria de Major de l’Escala Superior del
Cos de Mossos d’Esquadra, per a la qual va ésser nomenat mitjançant Resolució
INT/774/2017, d’11 d’abril.

-

En el BOE NÚM. 261, de 28 d’octubre, apareix publicat el Reial Decret 946/2017,
de 27 d’octubre de convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya i de la
seva dissolució.

-

En el DOGC núm. 7484 de 30 d’octubre de 2017, apareix inserida la RESOLUCIÓ
TES/2519/2017, de 25 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord del Consell
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les bases
d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització
d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta i es deleguen en
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la Direcció les facultats per a l’aprovació de les corresponents convocatòries i per
resoldre l’atorgament de les subvencions.
-

L’Oficina del Cens Electoral mitjançant correu certificat i urgent de data 31
d’octubre de 2017 (RE 2103/2017), ens ha tramès la llista de meses electorals
per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2017, per tal de que la confirmem
o proposem canvis abans del dia 10 de novembre 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 2017,
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

Número de relació

Data relació

310/2017

F/2017/34

13/10/17

Import €
12.112,33€

310/2017

O/2017/33

13/10/17

12.067,55€

308/2017

F/2017/36

11/10/17

10.294,70€

308/2017

F/2017/33

11/10/17

10.294,70€

3.3.- Donar compte de l’aprovació documents comptables P pressupost 2017, 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

Número de relació

Data relació

309/2017

P/2017/36

13/10/17

Import €
10.294,70€

4. Llicències urbanístiques.
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En aquesta sessió de la Junta de Govern Local no es sotmeten a la seva consideració i
aprovació, llicències urbanístiques.
5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
5.1.- Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal per a l’exercici 2018
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Procediment: Gestió Tributària.
Aprovació calendari fiscal per a l’exercici 2018
Tràmit:
Òrgan:

Aprovació
Junta de govern Local

Quadre clas.: 02-04
1. Antecedents:
I. En data d’avui, 24 d’octubre de 2017 (RE 2056/2017), s’ha rebut una comunicació de
l’ORGT de la Diputació de Barcelona, referent als períodes de cobrament dels diferents
tributs municipals, així com la proposa de calendari fiscal a l’implementar per a l’exercici de
2018, amb la finalitat que sigui tramitat i aprovat per part de l’Ajuntament. El termini
màxim atorgat per l’ORGT per a aprovar el calendari fiscal és el proper dia 25 de novembre
de 2017.
II. El calendari fiscal que es proposa per part de l’ORGT és el següent:
Concepte Descripció
1

Data Inici Vol.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A

Data Fi Vol
/ Domi.

2/5/2018

5/7/2018

2/10/2018

3/12/2018

FRACCIÓ
1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A
FRACCIÓ

2

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

3/9/2018

5/11/2018

3

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA

1/3/2018

4/5/2018

10

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

17/09/2018

19/11/2018

11

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A
FRACCIÓ

2/5/2018

5/7/2018

11

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A
FRACCIÓ

3/9/2018

5/11/2018

12

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS -

2/5/2018

5/7/2018

1A FRACCIÓ
12

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 2A FRACCIÓ

3/9/2018

5/11/2018

16

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

2/5/2018

5/7/2018

95

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 4T

24/04/2018

25/06/2018
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TRIMESTRE 2017
95

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 1R

24/07/2018

25/09/2018

23/10/2018

27/12/2018

TRIMESTRE 2018
95

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 2N
TRIMESTRE 2018

III. Aquest Ajuntament té delegada la gestió tributària i de recaptació a favor de
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, mitjançant conveni de
data 23 de gener de 2004.
IV. És necessari procedir a aprovar el calendari fiscal proposat per l’ORGT, en els seus propis
termes.
2. Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:

— Article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
— Articles 24, 25 i 68 del Reglament General de Recaptació aprovat pel Reial decret
939/2005, de 29 de juliol.

— Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals de l'Ajuntament .

— Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
— Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

— Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
— Lles 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
2on.- Establiment del calendari fiscal.
L'establiment dels períodes de cobrança dels tributs municipals suposen una manifestació
dels principis d'autonomia local i d'acte organització de les entitats locals, i que correspon
exercir al titular d'aquests ingressos.
En aquest establiment caldrà ponderar la totalitat dels principis que informen l'ordenament
jurídic tributari i, de forma especial, els de justícia tributària però també els de eficiència i
eficàcia en la gestió dels ingressos de dret públic.
En aquest sentit, la confecció i establiment del calendari fiscal s’ha de vehicular d’acord amb
les directrius i la proposta presentada per l’ORGT, en virtut del conveni de delegació de
competències, fent especial rellevància als pagaments d’aquelles figures tributàries de
pagament fraccionat per rebuts domiciliats.
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3er.- Òrgan competent.
L’òrgan competent per aprovar el calendari fiscal és el Ple de la Corporació en virtut d’allò
que disposa l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local. No obstant això, el Ple de la Corporació, dins la configuració del cartipàs municipal per
al mandat 2015 – 2019, va delegar atribucions a favor de la Junta de govern local.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa que per part de la JUNTA DE
GOVERN LOCAL, sigui adoptat el següent
ACORD
Primer.APROVAR el CALENDARI FISCAL per a l’exercici de 2018, proposat per
l’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA de la Diputació de Barcelona en els seus propis
termes, i que és com a continuació es detalla:
Concepte

Descripció

Data Inici Vol.

Data Fi Vol
/ Domi.

1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A
FRACCIÓ

2/5/2018

5/7/2018

1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A
FRACCIÓ

2/10/2018

3/12/2018

2

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

3/9/2018

5/11/2018

3

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ

1/3/2018

4/5/2018

17/09/2018

19/11/2018

2/5/2018

5/7/2018

3/9/2018

5/11/2018

MECÀNICA
10

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

11

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS 1A FRACCIÓ

11

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS 2A FRACCIÓ

12

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 1A FRACCIÓ

2/5/2018

5/7/2018

12

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 2A FRACCIÓ

3/9/2018

5/11/2018

16

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

2/5/2018

5/7/2018

95

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 4T

24/04/2018

25/06/2018

24/07/2018

25/09/2018

23/10/2018

27/12/2018

TRIMESTRE 2017
95

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 1R
TRIMESTRE 2018

95

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 2N
TRIMESTRE 2018

en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta
proposta d’acord.
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Segon.- NOTIFICAR el present ACORD a l’ORGT de la Diputació de Barcelona, a través de la
plataforma informàtica WTP, i inserir-lo a la pàgina WEB de l’Ajuntament per a general
coneixement.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.2.- Presa de raó de Règim de comunicació d’habitatge d’ús turístic en sòl no
urbanitzable (SNU) – Cal Geperut
Es presenta la següent PROPOSTA DE LA REGIDORA – DELEGADA DE L’ÀREA
D’URBANISME
Àmbit:

Intervenció administrativa en l’exercici d’activitats.

Procediment:
Tràmit:
Expedient:

Llicències, autoritzacions i activitats comunicades
Règim de comunicació d’habitatge d’ús turístic en SNU.
EG-024-2017-ACT (gestiona 146/2017)

1.- Antecedents:
I.- En data 24 de gener de 2017, el Sr. A.C.P., titular del DNI núm. 77.741.382W, en tant
que propietari de la casa de pagès CAL GEPERUT, situada al terme municipal d’Olvan, va
presentar un instància al registre general de l’Ajuntament (RE105/2017) en la que formula la
comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic, i en la que acompanya la
següent documentació:
i.
ii.

Còpia de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació núm. CHB00070813001
Còpia escriptura d’inscripció d’excés de cabuda, declaració d’ampliació d’obra nova
acabada i compravenda

iii.

Còpia del DNI de la persona interessada

II.- Mitjançant providència de l’alcaldia de data 3 de febrer de 2017, s’ha incoat expedient
administratiu núm. EG-0024-2017-ACT (GESTIONA 146/2017) i es DISPOSA:
“Primer.- TENIR PER PRESENTADA la COMUNICACIÓ PRÈVIA efectuada en data 24
de gener de 2017 (RE núm. 105), pel Sr. A.C.P., titular del DNI núm. 77.741.382W,
en tant que propietari
de l’immoble anomenat CAL GEPERUT, dins el terme
municipal d’Olvan, per a destinar-lo a activitats d’habitatge d’ús turístic. (...).

III.- Consta a l’expedient informe tècnic emès en data 28 de febrer de 2017 (RI 031/2017)
per part de l’arquitecte Sr. Jordi Valls Rota (Col·legiat COAC núm. 20668-7), amb les
conclusions següents:
“...qualsevol habitatge familiar en sòl no urbanitzable és compatible urbanísticament
amb l’ús d’habitatge turístic. Tot i així, no seria demès, fer una consulta a urbanisme
per què es pronunciés respecte al tema plantejat”.
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IV.- En data 8 de març de 2017 (RS 134/2017) va sol·licitar-se a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, l’emissió d’un informe per tal de conèixer la seva
interpretació al respecte i adequar l’actuació municipal a la mateixa.
V.- Donat que la sol·licitud presentada pel Sr. A.C.P. en data 24 de gener de 2017 (RE
105/2017) no s’adequa al procediment, ja que no s’ajusta a la Llei 16/2015 de 21 de juliol,
en data 14 de juny de 2017 (RS 2017-S-RC-448), se’l va requerir per tal que aportes la
següent documentació:
1. Declaració responsable.
2. Certificat emès per un tècnic competent.
3. Memòria descriptiva de l’habitatge i plànols.
Així mateix se li fa avinent que té pendent d’aportar part de la documentació requerida en
data 8 de febrer de 2017 que consisteix en:
4. Documentació acreditativa del subministrament d’aigua potable, que compleixi els
controls sanitaris de la mateixa, aportant una analítica complerta que doni
conformitat al Decret 140/2003.
VI.- S’ha incorporat a l’expedient l’informe (RI núm. 0195/2017) emès en data 11 d’agost
de 2017, per l’arquitecte Sr. Jordi Valls Rota (Col·legiat COAC núm. 20668-7) exposant que:
“ La Comissió Territorial d’Urbanisme no ha fet arribar l’informe sol·licitat per
l’ajuntament, però amb contactes mantinguts, considera que si l’habitatge està
legalment implantat, l’ús d’habitatge turístic és compatible urbanísticament, segons
l’article 47.8bis del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC).
La masia de Cal Geperut figura al catàleg de Masies del POUM d’Olvan, pendent
d’aprovació, per tant es pot considerar que l’habitatge està legalment implantat per
la seva antiguitat.
Entenc que l’habitatge familiar en sòl NO urbanitzable és compatible urbanísticament
amb l’ús d’habitatge turístic, segons Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC).”
VII.- En data 6 de setembre de 2017 (RE 2017-E-RC-1742), el Sr. A.C.P. ha donat resposta
al requeriment efectuat per aquest ajuntament en data 14 de juny de 2017 (RS 2017-S-RC448) aportant:
1. Comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic.
2. Declaració responsable.
3. Certificat emès per l’arquitecte tècnic Sr. Joan Fígols i Pujols.
4. Memòria descriptiva de l’habitatge i plànols anomenada “documentació tècnica
per a l’adequació d’un habitatge d’ús turístic” redactada per l’arquitecte tècnic Sr.
Joan Fígols i Pujols en data Agost 2017.
5. Analítica complerta del subministrament d’aigua potable efectuada per l’empresa
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Adiquímica.
6. Notificació de la Resolució adoptada pel Consell Comarcal del Berguedà en data 7
de juny de 2017 autoritzant l’abocament mitjançant camió cisterna de les aigües
residuals provinents de l’A.C.P. al municipi d’Olvan a l’EDAR de Berga.
7. Contracte de serveis per manteniment d’extintors i equips contra incendis.
8. Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació núm. CHB00070813001.
VIII.- Consta a l’expedient l’informe tècnic emès per l’Enginyer Municipal en data 20
d’octubre de 2017 efectuant les següents consideracions:
“En el punt 15.2 de la Memòria s’indica que l’inici de la xarxa de canonades de
fontaneria partirà des de la connexió amb la xarxa municipal soterrada.
D’acord amb la informació present a l’ajuntament no hi ha subministrament de xarxa
municipal d’aigua i per tant, es demana que s’aclareixi el tipus de subministrament
així com la concessió i autorització per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.
La resta de documentació es considera correcte per al desenvolupament de
l’activitat.”
2.- Antecedents:
1er.- Sobre els habitatges d’us turístic.
Els habitatges d'ús turístic tenen la consideració d'empreses turístiques d'allotjament, i
requereixen la corresponent declaració responsable de compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent. D'aquesta manera, es garanteix una qualitat mínima exigible, i
s'equiparen a la resta d'allotjaments turístics que necessiten dels permisos o llicències
pertinents per desenvolupar la seva activitat.
El títol habilitant per a l'exercici de l'activitat d'habitatge d'ús turístic, l'atorga l'ajuntament
del municipi on està ubicat l'habitatge. Els ajuntaments poden establir procediments de
control periòdic d'aquesta activitat en els termes, els terminis i les condicions que estableixin
en les ordenances respectives. En cas que resultin desfavorables, els controls periòdics,
poden comportar l'extinció d'aquest títol.
2on.- Legislació aplicable.
La legislació aplicable és la següent:
-

Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

-

d’urbanisme de Catalunya (TRLUC).
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa.
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 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i
d'habitatges d'ús turístic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
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-

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.
Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic d’Olvan.
Normativa tributària i ordenances fiscals.

-

També caldrà tenir en compte la Circular Interpretativa de la Direcció General de
Turisme, sobre l’obligació de fer constar el número d’inscripció en el Registre de
Turisme de Catalunya, de 12 de març de 2014.

3er.- Concepte d’habitatge d’ús turístic.
És aquell que és ofert, sencer, pel seu propietari, directa o indirectament, a tercers, a canvi
d'un preu, per períodes de temps iguals o inferiors a 31 dies. Ha d'estar legalitzat per
l'ajuntament corresponent.
4er.- Modalitat de règim d’intervenció administrativa en les activitats d’habitatge
d’ús turístic.
Per a legalitat un habitatge d’ús turístic s'ha de posar en coneixement, de l'ajuntament
corresponent, l'inici de l'activitat mitjançant la presentació d'una declaració responsable,
tal i com estableix l’ANNEX 1, Lletra I, Codi 552 de la Llei 16/2015 de simplificació
administrativa, en la qual s'ha de declarar:





Les dades d'identificació de l'habitatge i del seu titular.
Que disposa de la cèdula d'habitabilitat.
Que compleix els requisits establerts per la normativa vigent, i que es compromet a
mantenir el seu compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

La regulació de la declaració responsable està establerta a l’article 69.1 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre (LPAC), que estableix:
Article 69. Declaració responsable i comunicació.
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per declaració responsable el document subscrit
per un interessat en què manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els
requisits establerts a la normativa vigent per obtenir el reconeixement d’un dret o
facultat o per al seu exercici, que disposa de la documentació que així ho acredita, que la
posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es compromet a
mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de temps inherent
al reconeixement o exercici esmentat.
Els requisits a què es refereix el paràgraf anterior han d’estar recollits de manera
expressa, clara i precisa en la declaració responsable corresponent. Les administracions
poden requerir en qualsevol moment que s’aporti la documentació que acrediti el
compliment dels requisits esmentats i l’interessat l’ha d’aportar.
(...)
3. Les declaracions responsables i les comunicacions permeten el reconeixement o
exercici d’un dret o bé l’inici d’una activitat, des del dia de la seva presentació, sense
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perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les
administracions públiques.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la comunicació es pot presentar dins d’un
termini posterior a l’inici de l’activitat quan la legislació corresponent ho prevegi
expressament.
4. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o
informació que s’incorpori a una declaració responsable o a una comunicació, o la nopresentació davant l’Administració competent de la declaració responsable, la
documentació que, si s’escau, sigui requerida per acreditar el compliment del que s’ha
declarat, o la comunicació, determina la impossibilitat de continuar amb l’exercici del
dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància d’aquests fets,
sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.
Així mateix, la resolució de l’Administració pública que declari aquestes circumstàncies
pot determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ
al reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de l’activitat corresponent, així com la
impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de
temps determinat per la llei, tot això de conformitat amb els termes establerts a les
normes sectorials aplicables.
(...).”
I l’article 35 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, que estableix:
Article 35. Declaració responsable
1. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per declaració responsable el document
subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que
compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al
reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la
documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el
compliment durant la vigència d'aquest reconeixement o exercici.
2. La declaració responsable ha d'incloure les dades relatives a la identificació de qui
la subscriu i els requisits a què es refereix l'apartat 1, que s'han de fer constar, en
cada cas, de manera expressa, clara i precisa.
3. Sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la legislació
sectorial, la presentació de la declaració responsable en el marc d'un procediment
administratiu faculta l'administració pública competent per a verificar la conformitat
de les dades que s'hi contenen.
5è.- Àmbit Urbanístic.
A l’article 47 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (TRLUC) es regula el règim del sòl
no urbanitzable.
D’acord amb el seu apartat 8.bis, l’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge
familiar legalment implantat”.
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D’acord amb l’informe tècnic (antecedent VI) “la masia de Cal Geperut figura al catàleg de
Masies del POUM d’Olvan, pendent d’aprovació, per tant es pot considerar que l’habitatge
està legalment implantat per la seva antiguitat”.
6è.- Òrgan competent.
L’òrgan competent és l’Alcaldia – Presidència, en els termes dels articles 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 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 local de Catalunya.
No obstant, en el marc del cartipàs municipal, aquesta atribució fou delegada a la Junta de
Govern Local, mitjançant decret d’alcaldia 1/2015, de 19 de juny , publicat en el BOPB del
dia 5 d’agost de 2015.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, aquesta Regidoria – delegada té a bé proposar a
la JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- TENIR PER PRESENTADA la DECLARACIÓ RESPONSABLE efectuada en data 24
de gener de 2017 (Re núm. 105/2017) pel Sr. A.C.P., titular del DNI núm. 77.741.382W, en
tant que propietari de l’immoble anomenat CAL GEPERUT, situat en sòl no urbanitzable
(SNU) dins el terme municipal d’Olvan, per a destinar-lo a activitat d’HABITATGE D’ÚS
TURÍSTIC, en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part
expositiva d’aquesta Resolució.
SEGON.- PROCEDIR a notificar al REGISTRE DE TURISME DE CATALUNYA la present
declaració responsable, per tal d’assignar-li un número d’inscripció (NIRC), el qual haurà de
constar en tota mena de publicitat on es comercialitzi l’habitatge.
TERCER.- CONDICIONAR l’exercici de la present activitat a:
a) Garantir les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
b) Estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva
ocupació, i en perfecte estat d’higiene.
c) L’habitatge no podrà ser ocupar amb més places que les indicades a la cèdula
d’habilitat, que haurà de renovar-se, i per tant, tenir-se vigent, mentre duri
l’exercici de l’activitat, en els termes previstos a la normativa reguladora
sectorial.
d) Facilitar a l’Ajuntament, a les persones usuàries i al veïnatge un telèfon per
atendre i resoldre de manera immediata consultar i incidències relatives a
l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
e) Garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.
f) Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les
persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana.
g) Donar compliment a la normativa que dicta l’administració per a l’exercici de
l’activitat i en l’àmbit urbanístic reguladora dels usos, per tal que l’activitat sigui
compatible amb el planejament urbanístic.
h) Recaptar l’impost sobre les estades en establiments turístic (IEET).
i) Donar compliment a la normativa reguladora dels habitatges d’ús turístic,
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actualment, el Decret 159/2012, de 20 de novembre.
j) Disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, que s’ha d’exhibir en
un lloc visible el rètol informatiu de la disponibilitat dels mateixos.
k) Complir en tot moment, els requisits establerts per la normativa vigent per a
accedir al seu exercici, i que se’n mantindrà el compliment durant l’exercici de
l’activitat.
QUART.- ESTABLIR que els efectes de la presentació de la declaració responsable són els
següents:
1) L’exercici de l’activitat es porta a terme sota l’exclusiva responsabilitat de les
persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a
l’administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.
2) La Declaració no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el
domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes
contraris a l’ordenament vigent.
3) La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document
serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà del termini d’un mes
per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici de les responsabilitats a les quals
s’hagués de fer front, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini
de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de
fer front.
4) L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el
compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati
algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de
dos mesos que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per
a les persones, els béns o el medi ambient. Aquest procediment d’esmena és
independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en
els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment
específic.
CINQUÈ: ENCOMANAR als serveis tècnics municipals que realitzin les tasques de
comprovació procedents de la declaració responsable esmentada anteriorment, aixecant
l’acta corresponent, la qual serà incorporada a l’expedient.
SISÈ: APROVAR la liquidació tributària número 160/2017, per import de 180,05 €,
corresponent a la taxa d’actuacions de comprovació en expedients de canvis d’ús d’edificis i
instal·lacions, excepte a ús residència per import de 150,00€ i la taxa per expedició de
llicències i autoritzacions per import de 30,05€.
SETÈ: 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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5.3.- Aprovació, si s’escau, de la declaració de crèdits incobrables – fallits – formulada
per l’ORGT de la Diputació de Barcelona
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Procediment:

Gestió Tributària
Recaptació executiva - Declaració de crèdits incobrables – fallits

Tràmit:
Expedient:
Quadre Classif.:

Informe secretaria – intervenció
EG-0083-2017-HIS
03-04-03

1. Antecedents:
I. En data 23 de gener de 2004, l'Ajuntament d’Olvan, la Diputació de Barcelona i
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, van formalitzar un Conveni de
delegació de competències en l'àmbit de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de
dret públic municipal.
II. D'acord amb les clàusules de l’esmentat conveni, l'exercici de les facultats delegades
s'ajustarà als procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió
tributària que estableixen les normes jurídiques següents: Text Refós de la Llei d'Hisendes
Locals, Llei General Tributària i Reglament General de Recaptació; així com també
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos.
III. L’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, corresponent a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, fou publicada en el BOP en data
11/01/2017.
IV. En data 27 d’octubre de 2015 (RE núm. 820), la Unitat del Bages-Berguedà de l'ORGT, ha
presentat davant d'aquest Ajuntament la documentació referent a propostes de fallits, d'acord
amb les següents relacions:
Nº Relació
15001

Concepte
tributari
Cementiri
Imp.

15001

15001

Terrenys
Urbans

Terrenys

Import

P.G., A.

12,63 €

C.F., J.

60,46 €

Gran Via Berga, SL

15,03 €

Inc.

Valor

Imp.
Valor

Subjecte passiu

Inc.

Urbans
15002

IBI

Belaber 2000, SL
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15002

IVTM

Contracts, SCCL

250,48 €

15002

IVTM

M.G., J.M.

197,66 €

15003

IVTM

Catalunya Moviments, SL

1.836,84 €
Total

2.524,69 €

V. L’esmentada proposta s’emmarca dins l’àmbit de la gestió tributària i de recaptació, que
porta a terme l’ORGT per delegació d’aquest Ajuntament, d’acord amb el conveni indicat a
l’antecedent I.
VI. Mitjançant Providència de l'Alcaldia de data 31 de març de 2017, s'ha incoat l'expedient
EG-0083-2017-HIS, la finalitat del qual és l'aprovació de les declaracions de crèdits
incobrables.
VI. Per part de Secretaria – Intervenció s'ha emès l'informe jurídic de data 31 de març de 2017
(RI núm. 051/2017) que indica la normativa aplicable.
2. Fonaments de dret:
1r.- Normativa aplicable
La normativa aplicable és la continguda als preceptes jurídics següents:




Arts. 66 a 69, 76 i 173 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).
Arts. 61 a 63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament

General de Recaptació (RGR).

Arts. 92 i següents

de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de

l'ORGT.


Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic

municipals de l'Ajuntament d’Olvan, publicada al BOPB del dia 31/12/2005.

BASES d’execució del pressupost per a l’exercici de 2017, actualment prorrogat del
2016.
2n.- Consideració de deutor fallit i de crèdit incobrable.
Es consideraran fallits aquelles persones obligades tributàries que en relació amb la recaptació
dels seus deutes per part de la Hisenda Pública, s’ignora l’existència de béns o drets
embargables o realitzables per al seu cobrament.
La seva regulació es troba a les diferents normes tributàries indicades a l'apartat anterior, entre
d'altres, l'article 61 del RGR que assenyala el següent:
“Artículo 61 Concepto de deudor fallido y de crédito incobrable
1. Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se
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ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del
débito. En particular, se estimará que no existen bienes o derechos embargables
cuando los poseídos por el obligado al pago no hubiesen sido adjudicados a la
Hacienda pública de conformidad con lo que se establece en el artículo 109.
Asimismo, se considerará fallido por insolvencia parcial el deudor cuyo patrimonio
embargable o realizable conocido tan solo alcance a cubrir una parte de la deuda.
La declaración de fallido podrá referirse a la insolvencia total o parcial del deudor.
Son créditos incobrables aquellos que no han podido hacerse efectivos en el
procedimiento de apremio por resultar fallidos los obligados al pago.
El concepto de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al
pago.
2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios,
la acción de cobro se dirigirá frente al responsable subsidiario.
Si no existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, estos resultan fallidos, el
crédito será declarado incobrable por el órgano de recaudación.
3. Sin perjuicio de lo que establece la normativa presupuestaria y atendiendo a criterios
de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, se determinarán por el Director
del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria las
actuaciones concretas que deberán realizarse a efectos de justificar la declaración de
crédito incobrable.”
Aquest article, en primer lloc, es determina per una part, quines persones obligades tributàries
han de considerar-se fallides i, per l'altre, què ha de considerar-se crèdits incobrables, establintse a més que la declaració de fallit podrà referir-se a la insolvència total o parcial de la persona
deutora.
En segon lloc, s'estableix que declarats fallits les persones deutores principals i els responsables
solidaris, l'acció de cobrament es dirigirà als responsables subsidiaris, i en cas de no existir o de
resultar també fallits el crèdit es declararà incobrable.

3r.-La declaració de fallit pot referir-se a la insolvència total o parcial
La declaració de fallit pot referir-se a la insolvència total o parcial del deutor, essent, per tant,
crèdits incobrables, aquells que no han pogut fer-se efectius en el procediment de
constrenyiment, per resultar fallits els obligats al pagament.
4t.- Revisió de fallits i rehabilitació de crèdits incobrables.
De conformitat amb allò que disposa l'article 63 del RD 939/2005, de 29 de juliol (RGR), l'òrgan
de recaptació, en aquest cas, l'ORGT de la Diputació de Barcelona, vetllarà la possible solvència
sobrevinguda de les persones obligades al pagament declarades fallides.
En el supòsit de produir-se aquesta circumstància, i que no s'hagi produït la prescripció,
procedirà la rehabilitació dels crèdits declarats incobrables, re-emprendre el procediment de
recaptació partint de la situació en què es troben en el moment de la declaració de crèdit
incobrable o de la baixa per referència.
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En els mateixos termes s'expressa l'article 173.2 de la Llei General Tributària (LGT).
5è.- Òrgan competent d'aprovació
De conformitat amb allò que disposa l’article 47 de la vigent Ordenança General de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, l’aprovació dels “crèdits
incobrables” correspon a l’Ajuntament.
L'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, d’acord amb allò que
disposa la BASES 46, 47 i 52 de les Bases d’execució del pressupost de la Corporació per a
l’exercici de 2017, actualment prorrogat del 2016.
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent:
ACORD:
Primer: APROVAR declarar com a crèdits incobrables les relacions trameses per l'Organisme
de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, Unitat del Bages-Berguedà, en
data 27 d’octubre de 2015 (RE núm. 820) que es detallen a continuació, d'un total de
2.524,69 €, en concepte de fallits per crèdits incobrables:
Nº Relació

Concepte

Subjecte passiu

Import

tributari
15001

15001

Cementiri

P.G., A.

12,63 €

Imp.
Inc.
Valor
C.F., J.
Terrenys

60,46 €

Urbans

15001

Imp.
Valor
Terrenys

Inc.
Gran Via Berga, SL

15,03 €

Urbans
15002

IBI

Belaber 2000, SL

151,59 €

15002

IVTM

Contracts, SCCL

250,48 €

15002

IVTM

M.G., J.M.

197,66 €

15003

IVTM

Catalunya Moviments, SL

1.836,84 €
Total

2.524,69 €

en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta
PROPOSTA D’ACORD.
Segon: INDICAR a l’ORGT de la Diputació de Barcelona, que de conformitat amb allò que
estableix l’article 63 del Reglament General de Recaptació, l’òrgan recaptatori vetllarà la
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possible solvència sobrevinguda de les persones obligades al pagament declarades fallides,
procedint-se en aquest cas, si no hi hagués prescripció, a la rehabilitació dels crèdits
declarats incobrables, prosseguint-se el procediment de recaptació des del moment processal
previ a la declaració de crèdit incobrable o baixa per referència.
Tercer: PROCEDIR a efectuar les anotacions comptables a la comptabilitat municipal,
derivades de l’adopció del present acord.
Quart: NOTIFICAR el present acord a la Unitat del Bages – Berguedà de l’ORGT de la
Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.4.- Aprovació, si s’escau, de la formulació d’un recurs d’apel·lació davant el TSJC a
contra la sentència número 214/2017 dictada pel JCA 7 BCN.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
Procediment:

Recurs d’Apel·lació contra sentència judicial

Tràmit:
Norma:
Expedient:

Aprovació expedient recurs apel.lació
Art. 54.3 RDLeg. 781/1986 (TRRL)
RCA – Agrupació Corts

1.- Antecedents:

I.

En data 24 d’octubre de 2017 (RE n. 2047/2017) s’ha rebut la notificació de la
sentència número 214/2017, dictada en data 13 d’octubre de 2017, pel JUTJAT
CONTENCIÓS – ADMINISTRATIU 7 DE BARCELONA, en el procediment ordinari
m. 130/2016-F, interposat per la societat mercantil AGRUPACIÓ CORTS SL contra
la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial de
l’Administració contra l’Ajuntament d’Olvan en data 26 de gener de 2015, pels
danys i perjudicis produïts a causa de la inactivitat de l’Ajuntament, en relació
amb el compliment del conveni urbanístic formalitzat per les parts en data 24 de
juny de 2006.

II. En aquesta Sentència es disposa:
“Que debo ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE el presente recurso contencioso
– administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad
AGRUPACIÓ CORTS SL contra el AYUNTAMIENTO DE OLVAN y


Declaro la anulación de la desestimación presunta de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por la entidad Agrupació Corts SL
contra el Ayuntamiento de Olvan en fecha de 26 de enero de 2015 , por
los daños y perjuicios a causa de la inactividad del Ayuntamiento en
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relación al cumplimento del convenio urbanístico suscrito por las partes
en fecha 24 de junio de 2006.


Condeno al Ayuntamiento de Olvan al pago a la entidad recurrente en
concepto de indemnización por daños y perjuicios por el daño
emergente de la cantidad de 1.055.938,31 euros.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y la comunes por
mitad.”
III.

En aquesta mateixa sentència, notificada a la representació legal de l’Ajuntament
el dia 25 d’octubre de 2017, s’atorga a les parts un termini de 15 dies per tal de
formular recurs ordinari d’apel·lació, en els termes regulats a l’article 85 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa –
Administrativa.

IV. Per part del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona, s’ha tramés un
correu electrònic de data 26 d’octubre de 2016, que després d’analitzar la
sentència de referència, assenyala que “així les coses, al nostre parer hi ha base
jurídica per combatre la sentència i perquè el TSJ pugui revocar-la, en el sentit
que l’Ajuntament assumeixi només els costos directes del conveni (100.000
euros + 63.399,60 + IVA + interessos)”.
V. La Secretaria – intervenció municipal ha emès l’informe núm. 0262/2017 de data
d’avui, en els termes de l’article 54.2 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel que fou aprovat el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en
matèria de Règim Local.

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

Llei Orgànica 6/1985, del Poder Judicial.
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa –
Administrativa.

-

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

-

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text

-

Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
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2on.- Sobre la sentència dictada i la possibilitat de recorre-la en apel·lació.
L’article 54 .3 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que fou aprovat el Text
Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, disposa:
Artículo 54
3. Los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los
bienes y derechos de las Entidades locales deberán adoptarse previo dictamen
del Secretario, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de
un Letrado.
Per part de l’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona, que és qui ha portat a terme la
defensa dels interessos de l’Ajuntament, indiquen que hi ha arguments jurídics per a
combatre la sentència anteriorment referida, i que aquesta,
interessos municipals.

resulta perjudicial pels

L’article 68 .1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
disposa:
Artículo 68.
1. Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para
la defensa de sus bienes y derechos.
3er.- Sobre la representació processal.
L’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, del Poder Judicial, disposa:
3. La representación y defensa de las Comunidades Autónomas y las de los entes
locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de
dichas Administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les
represente y defienda.

4rt.- Exercici d’accions.
L’article 53 .1, lletra k, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que fou aprovat el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa:
53.1 El alcalde o alcaldesa es el presidente o presidenta de la corporación y tiene, en
todo caso, las atribuciones siguientes:
k. Ejercer acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las
materias de su competencia y también cuando éstas hayan sido delegadas a
otro órgano y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del pleno. En
este último supuesto tiene que darse cuenta al pleno en la primera sesión que
éste convoque para su ratificación.
En els mateixos termes s’expressa l’article 21.1.K de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
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de les bases del règim local.
Aquesta atribució fou delegada a la Junta de Govern Local, mitjançant decret 1/2015 de 19
de juny (publicat al BOPB de 05-08-2015).
Existeixen els motius d’urgència considerant que el termini per a la interposició del recurs
d’apel·lació finalitza el proper dia 16 de novembre de 2017.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, aquesta ALCALDIA – PRESIDÈNCIA té a bé
proposar a la JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.-

INTERPOSAR

RECURS

D’APEL.LACIÓ

contra

la

sentència

número

214/2017,dictada el dia 13 d’octubre de 2017, pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 130/2016-F, interposat per la societat
mercantil AGRUPACIÓ CORTS SL contra la desestimació presumpta de la reclamació de
responsabilitat patrimonial de l’Administració contra l’Ajuntament d’Olvan en data 26 de
gener de 2015, pels danys i perjudicis produïts a causa de la inactivitat de l’Ajuntament, en
relació amb el compliment del conveni urbanístic formalitzat per les parts en data 24 de juny
de 2006, així com la personació d’aquesta Administració davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, nomenant al senyor FRANCISCO JAVIER MANJARIN ALBERT,
Procurador dels Tribunals, com a representant d’aquest Ajuntament i al senyor JOAN
CARLES VELASCO PARRA, Lletrat del Serveis d’Assistència Jurídica de la Diputació
de Barcelona, com a director de la defensa jurídica en el recurs d’apel·lació de referència.
SEGON.- COMUNICAR el present ACORD al Servei d’Assistència Jurídica de la Diputació de
Barcelona.
TERCER.- INFORMAR al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri de l’adopció
del present ACORD.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.5.- Aprovació, si s’escau, del 2on i 3er termini de la quota “0” de la O.UA5.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
Procediment:

Gestió Urbanística
Liquidació i recaptació quotes urbanístiques

Tipologia:
Expedient:
Tràmit:

Quota “0”, 2on i 3er termini - OUA5
2013 quotes urbanístiques O-UA-5
Informe jurídic.

1. Antecedents de fet:
I.

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 25 de març de 2013, va prendre
entre d’altres, l’acord de
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(i) aprovar l’aplicació i liquidació de la primera quota o quota zero, en tant que
cobrament anticipat, de conformitat amb el compte de liquidació
provisional que s’inclou en el projecte de reparcel·lació de la OUA5, que
inclou les despeses de redacció dels documents tècnics, entre d’altres, el
del projecte de reparcel·lació, la seva modificació i el projecte
d’urbanització, així com les despeses d’inscripció al registre de la
propietat, i
(ii) aprovar el padró corresponent a les liquidacions de cobrament anticipat de la
quota “0”, i
II. També s’inclou en aquesta quota zero, els imports de les indemnitzacions a favor de
les persones incloses en el projecte de reparcel·lació que no són objecte
d’obtenció de finca resultant i per tant, se’ls compensa econòmicament.
III. El sistema d’actuació d’aquest polígon de gestió urbanística és el de COOPERACIÓ.
IV. La Junta de Govern Local, en diferents acords, s’ha modificat el padró de titulars de
quotes i alhora, s’ha aprovat la liquidació individualitzada de cadascuna de les
finques resultants (JGL de data 13/05/2013); fixant-se tres terminis de
pagament, en els termes següents:
1r. Termini:
2on. Termini:

del 15 de juny de 2013 al 15 de juliol de 2013.
del 15 de novembre de 2013 al 15 de desembre de 2013.

3er. Termini:

del 15 d’abril de 2014 al 15 de maig de 2014.

V. Consta a l’expedient administratiu que únicament s’ha posat al cobrament el primer
termini; no havent-se trobat constància de la gestió i el cobrament dels terminis
2on i 3er.
VI. Tampoc no s’ha trobat constància del pagament de les indemnitzacions previstes en
la liquidació provisional de referència a favor d’aquelles persones que formant
part de la comunitat reparcel·latòria, no han obtingut finca resultant havent-seles de compensar econòmicament.
VII. Tampoc no consta acreditat a l’expedient que les persones propietàries s’hagin
constituït en Associació administrativa de propietaris, prevista a l’article 139.2
del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (TRLUC).
VIII.

Per part de la Secretaria - intervenció municipal s’ha emès l’informe número
0263/2017 de data 31 d’octubre de 2017, que indica la normativa aplicable i
l’adequació de les actuacions a la mateixa.

2. Fonaments de dret:
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1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions

-

públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), segons allò que
estableix la disposició transitòria tercera de la 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).

-

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).

-

-

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), en especial, els articles 119, 120 i 139 a
141.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

-

d’urbanisme (RLUC), en especial, els articles 149, 180 a 182.
Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes
complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre
inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP).
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT).
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de
Recaptació (RGR).

-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’Hisendes Locals.

-

2on.- Necessitat d’efectuar el cobrament del segon i el tercer termini de la quota
zero.
Tenint en compte que l’Ajuntament d’Olvan s’ha fet càrrec de les despeses esmentats, i que
resta pendent d’efectuar els pagaments de les indemnitzacions previstes en la liquidació
provisional de referència, és necessari procedir al cobrament del segon i el tercer termini de
la quota zero indicada, amb la finalitat de regularitzar aquesta situació.
3er.- Sobre les quotes d’urbanització.
Les quotes d’urbanització tenen caràcter públic i responent al compliment d’una activitat
pública d’interès general: l’execució del planejament urbanístic i el compliment de fer-se
càrrec de les despeses d’urbanització. En conseqüència no se’ls pot atribuir naturalesa civil.
El Tribunal Suprem, en sentència de la Sala Primera del Civil 26/2015, assenta la base que
per a reclamar aquests deutes cap recórrer a la via de constrenyiment en matèria de
recaptació.
En el sistema de COOPERACIÓ, les persones propietàries aporten el sòl de cessió obligatòria i
l’administració executa les obres d’urbanització, amb càrrec a aquestes, i amb aquesta
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finalitat, els exigirà el pagament de les quotes d’urbanització corresponent.
Les quotes d’urbanització no tenen el caràcter de tributs, sinó d’ingressos de dret públic de
naturalesa parafiscal, així s’ha pronunciat de forma reiterada la jurisprudència, entre d’altres,
podem sitar la Sentència del Tribunal Suprem d’11 de juliol de 2007..
La consideració de les quotes d’urbanització com a prestació de caràcter públic no tributària,
atribueix als Ajuntaments, com
a Administració urbanística actuant, a emprar les
prerrogatives tributàries establertes en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
tributària (LGP), la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) i del
Reglament General de Recaptació (RGR) entre les que es troba el cobrament de les quotes,
tant en període voluntari de cobrança com de constrenyiment. Així s’estableix expressament
a l’article 2.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Hisendes Locals:
“2.2. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de
derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la
hacienda de las entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado
anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la
hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos
administrativos correspondientes.”
5è.- òrgan competent.
L’òrgan competent és l’alcaldia – presidència, de conformitat amb els articles 53.1.s) del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril i 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
En aquest sentit, mitjançant Decret d’alcaldia 1/2015, de 19 de juny, es va delegar a la Junta
de govern local “qualsevol altra competència assignada al municipi i que no atribueixin a
altres òrgans municipals”.
En conseqüència del què s’ha exposat, es proposa a la JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció
del següent
ACORD

Primer.- APROVAR el següent PADRÓ corresponents a les liquidacions del SEGON i TERCER
TERMINI del compte de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL del projecte de reparcel·lació del Polígon
d’actuació urbanística referit a l’àmbit de la OUA5, en els termes següents:
2on termini primera quota o quota “zero”.
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GESTIÓ QUOTA 0

COMPTE LIQUIDACIÓ - QUOTA 0

Adjudicataris

%

%

Finques

Adjudicaci

Resultants

% Drets

ó UHV

2on termini

Diferència
Adjudicaci
ó
Base

P.V.C.

3,36

2

4,94

-1,57

quota

1.006,73

211,41

1.218,14

3,36

1.004,97

211,04

1.216,01

3

3,61

1.082,14

227,25

1.309,39

4

4,37

1.309,02

274,89

1.583,91

10

3,28

981,23

206,06

1.187,29

11

7,75

2.320,51

487,31

2.807,82

6.697,87

1.406,55

8.104,42

Ajuntament d'Olvan

1

Total

IVA 21%

(2+3+4+10
+11)

22,37

(Sagàs 10 Promocions SL)

17,69

4,68

5

3,52

1.054,76

221,50

1.276,26

8

54,03

16.176,75

3.397,12

19.573,87

ANIDA OPERACIONES SINGULARES
SAU

17.231,5
(5+8)

57,55

N.L.S.

-1,36

20.850,1

1

3.618,62

3

6

3,17

950,02

199,50

1.149,52

9

10,36

3.101,72

651,36

3.753,08

(6+9)
P.C.F. (Hereus J.F.C.)

58,91

13,53

13,27

0,27

4.051,74

850,87

4.902,61

3,18

4,26

-1,08

953,45

200,22

1.153,67

0,00

0,00

7

H.R.P.

-

0,00

0,63

-0,63

F.C.O.

-

0,00

0,31

-0,31

0,00
29.941,3

TOTAL

100,00

100,01

0,00

0

0,00
36.228,9

6.287,67

7

La quantia a liquidar a les persones titulars de finques resultants llevat l’Ajuntament, serà de
28.124,55 €

3er. termini primera quota o quota “zero”.
GESTIÓ QUOTA 0

COMPTE LIQUIDACIÓ - QUOTA 0

Adjudicataris

%

%

Finques

Adjudicaci

Resultants

% Drets

ó UHV

3er termini

Diferència
Adjudicaci
ó
Base

P.V.C.

Ajuntament d'Olvan

1

3,36

2

4,94

-1,57

IVA 21%

Total
quota

1.006,73

211,41

1.218,14

3,36

1.004,97

211,04

1.216,01

3

3,61

1.082,14

227,25

1.309,39

4

4,37

1.309,02

274,89

1.583,91

10

3,28

981,23

206,06

1.187,29
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11

7,75

2.320,51

487,31

2.807,82

6.697,87

1.406,55

8.104,42

(2+3+4+10+
11)
(Sagàs 10 Promocions SL)

22,37

17,69

4,68

5

3,52

1.054,76

221,50

1.276,26

8

54,03

16.176,75

3.397,12

19.573,87

ANIDA OPERACIONES SINGULARES
SAU

17.231,5
(5+8)

N.L.S.

57,55

-1,36

20.850,1

1

3.618,62

3

6

3,17

950,02

199,50

1.149,52

9

10,36

3.101,72

651,36

3.753,08

(6+9)
P.C.F. (Hereus J.F.C.)

58,91

7

13,53

13,27

0,27

4.051,74

850,87

4.902,61

3,18

4,26

-1,08

953,45

200,22

1.153,67

0,00

0,00

H.R.P.

-

0,00

0,63

-0,63

F.C.O.

-

0,00

0,31

-0,31

0,00
29.941,3

TOTAL

100,00

100,01

0,00

0

0,00
36.228,9

6.287,67

7

La quantia a liquidar a les persones titulars de finques resultants llevat l’Ajuntament, serà de
28.124,55 €

SEGON.- DETERMINAR que les quotes assenyalades, tenen el caràcter de provisional i a
compte de la liquidació definitiva dels costos d’urbanització, indemnitzacions i compensacions
a efectuar en la Unitat d’Actuació O-UA5.
TERCER.- NOTIFICAR individualment les liquidacions derivades d’aquest padró. Si no
s’efectués el pagament de les quotes d’urbanització en el termini indicat, es procedirà la
recaptació del deute en via de constrenyiment, segons disposen els articles 96.1 i 97 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC), segons allò que estableix la disposició transitòria
tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LPAC) , i els
articles 161 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
QUART.- REQUERIR a les persones propietàries de cada una de les finques relacionades en
el padró de les LIQUIDACIONS del SEGON i TERCER TERMINI de la primera quota o QUOTA
ZERO del Compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació de la Unitat
d’Actuació O-UA5, perquè dins del termini establert a l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, procedeixin a ingressar les quantitats a satisfer per les
inversions previsibles a realitzar en els propers mesos.

Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.6.- Aprovació, si s’escau, de la programació oficial i despeses derivades dels actes
previstos per a la festa de la Castanyada d’Olvan 2017
Es presenta la següent PROPOSTA DEL 1ER TINENT D’ALCALDE – DELEGAT DE L’ÀREA
DE CULTURA
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Procediment:

Festa de la Castanyada d’Olvan 2017
Expedient administració d’aprovació de la programació oficial i
despeses derivades dels actes previstos.

Tràmit:

Aprovació expedient

Expt. Núm.:
Quadre Clas.:

EG-399-2017-CUL (GESTIONA 365/2017)
12-01

I. Antecedents de fet:
I. En data 31 d’octubre de 2017, el tinent d’alcalde delegat de l'Àrea de Cultura ha proposat
la incoació d'un expedient administratiu la finalitat del qual sigui l'aprovació, si s'escau:
1) la realització de la Festa de la <Castanyada d’Olvan 2017>.
2) el programa oficial dels actes que es portaran a terme per aquesta festa, que
tindrà lloc el proper dia 1 de novembre de 2017, a les 17’00 hores, al local municipal
de l’ATENEU.
3) les despeses corresponents a les activitats i actes programats per la <Castanyada
d’Olvan 2017>, que té el següent pressupost:
Panellets al Ballarà
Castanyes
Coques i pa a Ca la Dolors
Embotit a Macedònia
Beures i parament al Domènec Roca
Altres despeses

210,00 €
100,00 €
58,00 €
45,00 €
150,00 €
37,00 €

-----------------TOTAL.............................. 600,00 €
===============================
4) imputar les despeses al pressupost de la corporació per a l’exercici de 2017, en
concret a l’aplicació pressupostària 338.22621 , tenint en compte que es tracte de
contractes menors.
II. A l'esmentada comunicació s'adjunta el programa de la < Festa de la Castanyada d’Olvan
2017> que s'ha elaborat des de l'Àrea de Cultura.
III. Mitjançant Providència de l'Alcaldia de data 31 d’octubre de 2017, s'ha incoat l'expedient
EG-399-2017-CUL (GESTIONA 365/2017).
IV. En el pressupost de la corporació per a l'exercici 2017, existeixen diverses consignacions
pressupostàries per a fer front a les despeses que es puguin derivar de la festa de la
Castanyada d’Olvan 2017, i que són les següents:
Aplicació pressupostària

Concepte

Dotació / Import
€
actual

338.22621

Festes
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V. L’Ajuntament té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial (núm. de pòlissa 000000086949245) formalitzada a través del Consorci Català
pel Desenvolupament Local, amb la corredoria Ferrer&Ojeda, amb la companyia ZURICH
Insurance plc, sucursal d’Espanya.
VI. Per part de la Secretaria – Intervenció s’ha emès l’informe núm. 0264/2017, de data
d’avui, que indica la normativa aplicable i la situació pressupostària de les despeses.
2. Fonaments de dret:
1r.- Normativa aplicable:
La normativa aplicable està constituïda per les següents normes jurídiques:
a) Normativa de procediment administratiu:



Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

b) Normativa de contractes del sector públic:




Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament



General de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2016, sobre contractació pública i per la qual es deroga la directiva



2004/18/CE.
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública (DOGC 7133 de data 02/06/2016), validat per Resolució
250/XI del Parlament de Catalunya (DOGC 7167 de data 21/0/2016)

c) Normativa de règim local:



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.



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, que resultin vigents i
no siguin contraris a la normativa de contractes del sector públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

d) Normativa de patrimoni:
◦

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
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◦
◦

Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals de Catalunya.
Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, Reglament de Béns de les Entitats
Locals.

e) Normativa de seguretat pública:



Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.
Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya.

f) Normativa d'activitats recreatives, espectacles públic i protecció civil:







Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics
i les activitats recreatives.
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles
públics i activitats recreatives.
Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.
Decret 82/2010, de 29 de juny, de 29 de juny, en tot allò que no s’oposi al
Decret 30/2015, de 3 de març.
Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

g) Normativa d'hisenda i pressupostos:



Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer



del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals.
Llei Orgànica 2/2002, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.


Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Bases d’execució del pressupost.
h) Normativa de propietat intel·lectual:


Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de Propietat intel·lectual.

i) Normativa de cultura:


Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i
tradicional i de l'associacionisme cultural

2on.- Àmbit competencial.
Des del punt de vista competencial, els municipis tenen competències en diverses matèries
que engloba les Fires i Festes Populars.
En primer terme cal citar la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
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(LRBRL), que en el seu article 25, quan regula les competències <pròpies> esmenta les
següents:
25.2.i) Fires; 25.2.l) ocupació del temps lliure i 25.2.m) Promoció de la cultura.
Per la seva banda, el 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), estableix com a competències
municipals a l'article 66, entre d'altres, les següents:
66.3. g) Fires i 66.3.n) Les activitats culturals i l'ocupació del lleure.
En l'àmbit sectorial de cultura, espectacles i activitats recreatives, cal fer referència a les
normes següents:
a) Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de
l'associacionisme cultural;
en el seu article 2 defineix el concepte de cultura popular i
tradicional, i en el seu articles 3 en regula les actuacions de foment per part de les
administracions públiques de Catalunya, entre elles, les de les corporacions locals, i
b) Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives, que en el seu article 13 regula les competències municipals en aquest
àmbit
Per tant, es pot concloure aquest apartat, indicant que la realització de FESTES POPULARS, com
és la Festa de la Castanyada, és una competència municipal “pròpia”, d'acord amb la normativa
indicada anteriorment.
3er.- Normativa de contractació pública:
En aquest àmbit de contractació pública, cal assenyalar que als articles 23.3, 111, 138.3 i
156.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de contractes dels sector públic (TRLCSP), fan referència als contractes menors.
L'article 111 del mateix text legal assenyala:
“1. En els contractes menors definits en l'article 138.3, la tramitació de l'expedient
només exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura
corresponent, que haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament
d'aquesta llei estableixin.”
L'article 138.3 in fine del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), estableix que es
consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 18.000,00 euros (més IVA).
4rt.- Òrgan competent per a resoldre l'expedient:
L'aprovació de l’expedient és competència de l’Alcaldia – Presidència, en subjecció a allò que
disposa l’article 51 i l’apartat 1er. de la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes dels sector
públic (LCSP), i 53.1.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Aquesta competència, però, ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant
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Decret 1/2015, de 19 de juny.
10è.- Aspectes econòmics i financers:
Per atendre les depeses proposades pel tinent d’alcalde - delegada de l'Àrea de Cultura i
Festes, que s'han incorporat al present expedient, ascendeixen a 600,00 €, existint
consignació pressupostària a l’aplicació 338.22621 del pressupost de la corporació per a
l’exercici de 2016.
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.-

APROVAR

l'expedient

administratiu

núm.

EG-399-2017-CUL

(GESTIONA

365/2017), per la realització de la Festa de la <Castanyada d’Olvan 2017>; en base als
antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta proposta.
Segon.- APROVAR el Programa Oficial d'Actes dels actes que es portaran a terme per
aquesta festa, a celebrar el proper dia 1 de novembre de 2017, a les 17’00 hores, al local
municipal de l’ATENEU, que s'adjunta com a ANNEX I.
Tercer.- APROVAR les despeses corresponents a les activitats i actes programats per la
<Castanyada d’Olvan 2017> per import de 600,00 Euros.
Quart.- DETERMINAR que el present ACORD tindrà els efectes de formalització del contracte
i de suport comptable en les fases AD.
Cinquè.- AUTORITZAR les despeses de 600,00 € amb càrrec a l'aplicació 338.22621 del
pressupost de la corporació per a l'exercici 2017.
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:
En aquesta sessió de la Junta de Govern Local no es sotmeten a la seva consideració i
aprovació, llistes cobratòries .
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:
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Núm. Decret

Llista cobratòria

Data relació

Import €

300/2017

13/2017

6/10/17

42,50€

300/2017

16/2017

6/10/17

239,80€

300/2017

17/2017

6/10/17

345,44€

304/2017

14/2017

11/10/17

25,00€

304/2017

18/2017

11/10/17

2.295,14€

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 vint hores i deu minuts, de
la qual cosa s’estén la present acta.

Document signat electrònicament al marge per:
L’ALCALDE – PRESIDENT

EL SECRETARI – INTERVENTOR

Martí Orriols i Soler

Josep Maria Molins Penina
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