AJUNTAMENT D'OLVAN
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

1. IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

Número

7/2017

sessió
Caràcter

Ordinari

Dia

21 de novembre de 2017

Hora:

13:36

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 13:36 hores, del dia 21 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.
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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.

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

-

La Junta Electoral de Zona de Berga ha tramès l’ACTA del dia 2 de novembre de
2017, que entre d’altres, acorda delegar als secretaris/es dels diferents
Ajuntament la signatura de les citacions i notificacions als membres de les meses
electorals i el precintat d’urnes de conformitat amb l’article 2.3 del RD 605/99,
modificat per RD 1382/02.

-

En el BOPB de data 3 de novembre de 2017, apareix publicat l’EDICTE de la
constitució de la Junta Electoral Provincial de Barcelona per a les eleccions al
Parlament de Catalunya 2017.

-

En el BOPB de data 3 de novembre de 2017, apareix inserit l’EDICTE de la
constitució de la Junta Electoral de Zona de Berga, per a les eleccions al
Parlament de Catalunya 2017.

-

En el BOPB de data 10 de novembre de 2017, apareix publicat l’EDICTE dels
emplaçaments disponibles per propaganda electoral i els locals oficials i públics
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reservats per la realització gratuïta d’actes de campanya electoral, per a les
eleccions al Parlament de Catalunya 2017.
-

En el DOGC núm. 4798, de data 19 de novembre de 2017, apareix inserit
l’EDICTE de 18 de novembre de 2017, pel qual es fan públiques les candidatures
presentades davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona per a les eleccions
al Parlament de Catalunya 2017.

-

Per part del Tresorer municipal, es dóna compte dels saldos bancaris dels
comptes que l’Ajuntament té contractats en diferents entitats financeres a data
21 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.
4. Llicències urbanístiques.
Informades favorablement per l’arquitecte superior Sr. Jordi Valls Rota (COAC 20.668-7) i
proposades per la regidora – delegada de l'Àrea d'Urbanisme i/o per l'Alcaldia - Presidència,
es resolen els expedients vinculats a llicències urbanístiques que a continuació es relacionen:
Número
expedient
EG-396-2017-URB

(GESTIONA 362/2017)

Promotor/a

M.L.S.–C.M.

Descripció / ubicació
Obra: Rejuntar escullera (existent) amb sorra
i ciment
Emplaçament: Finca La Tor
Classificació: sòl no urbanitzable (SNU)

5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
5.1.- Aprovació, si s’escau, de la contractació per a la prestació dels serveis de
redacció dels plans d’autocontrol de les piscines municipals d’Olvan i de Cal Rosal
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Àmbit:

Contractació administrativa

Procediment:

Prestació serveis de redacció dels Plans d’autocontrol de les piscines
municipals d’Olvan i de Cal Rosal

Tipologia:
Expedient:
Tràmit:
Òrgan:

Contracte menor
EG-298-2017-HIS (Gestiona 252/2017)
Resolució expedient
Junta de Govern Local

1.- Antecedents
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I.

Per part de l’Alcaldia – Presidència, la regidora delegada de l’Àrea d’esports i
l’enginyer, ha estat proposada la contractació de la redacció dels plans
d’autocontrol de les piscines municipals d’Olvan i de Cal Rosal per a l’estiu 2017.

II.

En aquest sentit, s’indica la necessitat d'aquesta ajuntament de contractar la
prestació del servei consistent en la redacció dels PLANS D'AUTOCONTROL de les
PISCINES D'OLVAN i de CAL ROSAL, segons consta la normativa aplicable, per
tant, considerant convenient efectuar aquesta contractació d’aquest servei per
part d’una empresa i/o professional extern especialitzat.

III.

S’ha elaborat la documentació acreditativa de definició de l’objecte del contracte,
tal i com disposa l’article 13 del RDleg. 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).

IV.

Codi CPV 71300000-1.

V.

L'import del present contracte ascendeix a la quantia de 300,00 €, al que
s'addicionarà 21% d'Impost sobre el Valor Afegit, la qual cosa suposa un total de
363,00 €.

VI.

Per atendre aquesta despesa existeix una consignació suficient a l’aplicació
pressupostària 920.22706 del pressupost de la corporació per a l’exercici 2017.

VII.

Mitjançant Providència de l’Alcaldia – Presidència de data 29 d’agost de 2017, s’ha
incoat d’ofici el present expedient administratiu.

VIII. La Secretaria – intervenció municipal ha emès un informe en data 30 d’agost de
2017, 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.

IX.

L’enginyer municipal Sr. Xavier Roses Obradors, va emetre en data 22 de setembre
de 2017, un informe tècnic pel qual s’indica que la documentació aportada es
considera idònia i suficient.

X.

Figura a l’expedient el document comptable de retenció de crèdit (RC).

2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable
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La normativa reguladora és la continguda a les normes jurídiques següents:


Els articles 10, 111, 138 i Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de



L'article 72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.



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.
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les

novembre.



Administracions Públiques.



La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les




administracions públiques de Catalunya.
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la Bases del Règim Local.
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.

2n.- Naturalesa jurídica de la contractació.
Essent l'objecte contractual la redacció d’una documentació tècnica consistent en l'elaboració
dels “plans d'autocontrol” de les piscines municipals d'Olvan i Cal Rosal, 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 serveis.
Tenint en compte el que determina l'article 10 del TRLCSP, el qual assenyala el següent:
“Són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents
en el desenvolupament d’una activitat o adreçades a l’obtenció d’un resultat diferent
d’una obra o un subministrament. Als efectes de l’aplicació d’aquesta Llei, els contractes
de serveis es divideixen en les categories enumerades a l’annex II.”
En cap cas els contractes menors podran tenir una durada superior a un any, ni ser objecte
de pròrroga (article 23 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
De la mateixa manera, en els Contracte Menor no es podrà dur a terme la revisió de preus,
segons disposa l'article 89.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i en cap cas s'exigirà formalització
del contracte (article 156.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic).
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
AJUNTAMENT D'OLVAN
Plaça Ajuntament, s/n, Olvan. 08611 (Barcelona). Tel. 938250013. Fax: 938228685

AJUNTAMENT D'OLVAN
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 serveis - (...)”
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.
També s’ha de deixar constància que les diferents adquisicions efectuades fins al moment,
indicades a l’antecedent IV d’aquest informe, ascendeixen a 363,00€, (IVA inclòs), amb la qual
cosa, s’està actuant en conjunt dins la tipologia de “contractes menors” assenyalada anterior
(inferior a 18.000 euros en conjunt de tots els expedients).
5è.- Òrgan competent.
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 addiciona 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 (TRLCSP), 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
Decret 1/2015, de 15 de juny, publicat en el BOPB del dia 5 d’agost de 2015, sense perjudici de
la facultat d'avocació prevista a l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú i 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
6è.- Tramitació de l’expedient
De conformitat amb allò que disposen els articles del 109 al 111 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), els expedients de contractació podran ser ordinaris, urgents o d'emergència
(esdeveniments catastròfics, situacions de perill o risc greu, etc.).
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Així, el procediment ordinari és l’habitual, llevat de la concurrència dels supòsits d’urgència o
emergència.
La tramitació dels expedients amb caràcter urgent tenen la seva regulació continguda a l'article
112 de l'esmentat text legal.

Aquesta disposició legal permet la tramitació urgent dels expedients de contractació "la
necessitat de la qual respongui a una necessitat que no es pot aplaçar o l'adjudicació de la qual
convingui accelerar per raons d'interès públic". Aquestes són les causes taxades la concurrència
de les quals, en cada cas, haurà de raonar l'òrgan de contractació (en aquest supòsit la Junta de
Govern Local) en l'acord de declarar la urgència que, a més, haurà de constar necessàriament a
l'expedient de contractació.
La qualificació d'un expedient administratiu com a urgent implica la reducció dels terminis a la
meitat (art. 112 TRLCSP).
El procediment a seguir serà el següent:
A. Per Providència de l'Alcaldia de data 17 / d’agost / 2017, es va assenyalar i va informar
sobre la necessitat de realitzar la contractació menor de redacció dels PLANS
D'AUTOCONTROL DE LES PISCINES MUNICIPALS D'OLVAN I DE CAL ROSAL PER A L’ESTIU
2017 expressant la seva justificació. Aquest document ha estat precedit de la proposta de
definició de l'objecte del contracte.
B. Per la Secretaria - intervenció s’acredita l'existència de crèdit suficient i adequat per
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte.
C. L'ALCALDE, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, adjudicarà el contracte, aprovarà la despesa, i sol·licitarà la
incorporació de la factura que farà les vegades de document contractual. Cal tenir en compte
la configuració del cartipàs municipal i el seu règim de delegació, així com les facultats
d'avocació indicades en aquest informe.
D. En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret 1619/2012, de 30 de
novembre, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició Addicional
Trentè Tercera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com la regulació sobre facturació
electrònica:
DIR3 Codi d'entitat

L01081445

DIR3 Òrgan de tramitació

L01081445

DIR3 Oficina comptable

L01081445

DIR3 Òrgan proponent

L01081445
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E. La Resolució d'Alcaldia serà notificada a l'adjudicatari dins del termini de deu dies a partir
de la data en què l'acte hagi estat dictat, i haurà de contenir el text íntegre de la resolució,
amb indicació de si és o no definitiu en la via administrativa, l'expressió dels recursos que
procedeixin, òrgan davant el qual haguessin de presentar-se i termini per interposar-los,
sense perjudici que l'adjudicatari pugui exercitar, si escau, qualsevol un altre que estimi
procedent de conformitat amb l'establert en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
7è.- Òrgan competent.
La competència per a resoldre el present expedient correspon a l'Alcalde-President, segons allò
que disposa l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 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, publicada en el BOPB del dia 5 d’agost de 2015.
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.- DECLARAR la forma de contracte «menor» per a la contractació del servei
consistent en la redacció dels “plans d’autocontrol de les piscines municipals d’Olvan i Cal
Rosal”, en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva
d’aquesta PROPOSTA D’ACORD.
Segon.- APROVAR l'expedient administratiu tramitat amb el número EG-298-2017-SEC
(GESTIONA 252/2017), per a la contractació del servei de referència.
Tercer.- ADJUDICAR directament el contracte a la societat mercantil AÏLLAMENTS I
INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., amb CIF número B60037561, i amb seu social a BERGA
(08600), al C/ Bernat Sala, número 68-B, Polígon Industrial La Valldan, de conformitat amb
les condicions tècniques ofertades pel licitador i que consten a l’expedient, per un import de
300,00 euros sense IVA, més el 21% d’IVA que són 63,00 euros, fent un total de 363,00
euros (IVA inclòs).
Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 363,00 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 920.22706 del pressupost de la corporació per a l’exercici 2017.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades en el termini de 15 dies,
als efectes legals oportuns.
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:
AJUNTAMENT D'OLVAN
Plaça Ajuntament, s/n, Olvan. 08611 (Barcelona). Tel. 938250013. Fax: 938228685

AJUNTAMENT D'OLVAN
Són aprovades per la JUNTA DE GOVERN LOCAL, les relacions de propostes d’ALTA de
LIQUIDACIONS
TRIBUTÀRIES
d’ingrés
directe,
així
com
l’acceptació
de
les
AUTOLIQUIDACIONS formulades per les persones contribuents sense prejutjar ni la base, ni
la quota del tribut o preu públic.
Aplicació
PressuposExercici
tària

Relació
AUTOLIQUIDACIONS
núm. 16

Concepte

2017

11200

2017

11300

2017

11500

2017

11600

2017

13000

2017

29000

2017

30000

2017

30200

2017

30900

2017

31100

2017

31200

Impost Béns Immobles Rústega
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Vehicles de
Tracció Mecànica
Impost sobre increment
valor terrenys
Impost Activitats
Econòmiques
Impostos sobre constr.
Inst. i obres
Taxa servei d'abastament
d'aigua
Taxa recollida
d'escombraries
Taxa prestació serveis
Cementiri
Taxa prestació serveis
assistencials
Servei Escola Bressol

2017

31301

Pista poliesportiva

2017

32100

2017

32500

Taxa llicències
urbanístiques
Expedició de documents

2017

32900

2017

33100

2017

33500

2017

33700

2017

33900

2017

33901

Llicència d'obertura
d'establiments
Taxa per entrada de
vehicles (Guals)
Taxa taules i cadires via
pública
Aprofitament sòl, vol i
subsòl
Taxa utilització sala actes,
ateneu i altres
Parades, mercats i fires

2017

35000

Contribucions especials

2017

36000

2017

39100

2017

Relació de
LIQUIDACIONS núm.
21

24,00 €

104,80 €
20,50 €

TOTAL
-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

24,00 €
-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

104,80 €
20,50 €

145,00 €

-

€

-

€

145,00 €
-

€

-

€

-

€

Vendes

-

€

Multes

-

€

39300

Interessos demora

-

€

2017

39610

Quotes d'urbanització

-

€

2017

39900

Altres ingressos diversos

-

€

2017

54100

Ingressos patrimonials
lloguers
TOTALS

-

€

165,50 €

128,80 €

294,30 €
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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 catorze hores i set 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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