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

Número
sessió

6/2017

Caràcter

Ordinari

Dia

14 de novembre de 2017

Hora:

18:37

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 18:37 hores, del dia 14 de
novembre 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:

-

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant comunicació telemàtica de data 6 de novembre de 2017
(RE2145/2017), l’EDICTE publicat al DOGC núm. 6960 de data 9 de setembre de
2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós
administratiu núm. 434/2009.

-

El conseller de territori i medi ambient del Consell Comarcal del Berguedà,
mitjançant comunicació telemàtica de data 6 de novembre de 2017 (RE
2144/2017), ens convoca a la reunió EDAR Cal Rosal, que tindrà lloc el dia 16 de
novembre al Consell Comarcal del Berguedà.

-

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant comunicació telemàtica de data 6 de
novembre de 2017 (RE 2143/2017),

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
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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

Import €

310/2017

F/2017/34

13/10/17

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.
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
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.
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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

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
Martí Orriols i Soler

EL SECRETARI – INTERVENTOR
Josep Maria Molins Penina
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