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

Número sessió 04/2016 

Caràcter Ordinari 

Dia 25 d’octubre de 2016 

Hora: 9’36 

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 9:36 hores, del dia 25 d’octubre de 2016 
es reuneixen sota la presidència de l'Il·lm. Sr. Martí Orriols Soler, prèvia convocatòria a l'efecte, les 
persones anotades anteriorment, a l'objecte de celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern Local.  
 
Pel Sr. Secretari - Intervenció es comprova que existeix el quòrum legal que preveuen els articles 
46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 98.c) del Decret 
legislatiu de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMC) i 90 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 
 
 
Acte seguit, el Sr. President declara oberta la sessió i s'entra a tractar els assumptes inclosos a l'ordre 
del dia: 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
 
2.  Qüestions prèvies. 
 
3.  Aprovació de documents comptables ADO-P 
 
4. Llicències urbanístiques. 
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5.-  Resolució d’instàncies i expedients administratius 
 
6.-  Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries 
 
7.- Assumptes sobrevinguts. 
 
8.-  Precs i Preguntes. 

 
 
3. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ. 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
 
És aprovada per unanimitat dels assistents, la minuta o acta de la sessió de la Junta de Govern Local  
del dia 18 d’octubre de 2016, i 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 Consell Comarcal del Berguedà ha fet tramesa de la convocatòria de l’assemblea d’alcaldes 

que tindrà lloc el proper dia 26 d’octubre de 2016, a les 17’00 hores a l’Ajuntament de 
Vilada. 
 

- En el DOGC núm. 7228 de data 18 d’octubre de 2016, apareix inserida la Resolució 
TSF/2298/2016, de 3 d’octubre, d’ampliació de termini per a presentar sol·licituds de la 
convocatòria prevista a la Resolució TSF/1642/2016, d’1 de juliol, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2016, de les subvencions destinades a les actuacions del programa 
Forma i Insereix. 
 

- En el DOGC núm. 7232 de data 24 d’octubre de 2016, apareix inserida l’ordre ARP/279/2016, 
de 17 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladora dels ajuts per al tractament de la 
vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril. 
 

- En el DOGC núm. 7228, de data 16 d’octubre de 2016, apareix publicada l’ordre 
TSF/273/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a 
l’ocupació. 
 

- En el BOE núm. 257 de data 24-10-2016, apareix publicat el reial Decret 389/2016, de 22 
d’octubre, pel qual s’aprova el Pla Directora de la Xarxa de Parcs Naturals. 
 

- Per part del Tresorer Municipal, es dóna compte dels saldos bancaris dels comptes que 
l’Ajuntament té contractats en diferents entitats financeres a data 25 d’octubre de 2016.  
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3.  Aprovació de documents comptables ADO-P. 
 
3.1.- Proposta aprovació documents comptables ADO pressupost 2016, actualment prorrogat de 
l’exercici 2015. 
 
Proposades per l’Alcaldia – Presidència, són aprovades les següents relacions de documents 
comptables d’autoritzacions i disposicions de despesa i reconeixement d’obligacions (documents 
ADO) següents, 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: 
 

Número de relació Data relació Import 

F/2016/13 25/10/2016 12.397,36 € 

 
 
4. Llicències urbanístiques. 
 
En aquesta sessió de la Junta de govern local, no es sotmeten a la seva consideració i aprovació, si escau, 
expedients de llicències urbanístiques. 
 
 
5.-  Resolució d’instàncies i expedients administratius 
 
5.1.- Aprovació, si escau, de l’expedient EG-0169-2016-HIS referent a una reclamació de la taxa de 
subministrament d’aigua potable. 
 
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA 
 
Procediment:  Gestió tributària 
   Reclamació rebut taxa d’aigües. 
Tràmit:   Resolució expedient 
Expt.:   EG-0169-2016-HIS 
 
 
1.- Antecedents: 
 
I.  En data 2 d’agost de 2016 (RE núm. 657/2016) ha estat presentada una instància per part de la Sra. 
M.T.R.O., titular del DNI núm. 39.266.248G, veïna de Berga (08600), en la que exposa que “ens ha 
arribat el rebut de l’aigua del comptador núm. 46 del carrer Magí núm. 2 del municipi d’Olvan. Degut 
a què no es va realitzar la lectura del 4 trimestre 2015, ens ha arribat un rebut que ha fer saltar els 
trams de la taxa i del cànon de l’aigua”, i demana “que se’m regularitzi el rebut, ja que el preu que 
m’han cobrat és molt més elevat del què tocaria”. 
 
II.  En l’esmentada instància, adjunta còpia de la documentació tributària tramesa per l’ORGT de la 
Diputació de Barcelona, així com l’històric dels diferents rebuts dels trimestres anteriors, en els 
termes següents: 
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Període Lectura 
Consum 
anterior 

Lectura 
consum 
Actual 

M3 
facturats 

Import 
rebut € 

Data 
pagament 

4T 2014 618 651 33 30,96 01-04-2015 

1T 2015 651 682 31 28,34 01-07-2015 

2T 2015 682 705 23 19,58 01-10-2015 

3T 2015 705 728 23 19,58 04-01-2016 

4T 2015 728 728 0 15,17 01-04-2016 

1T 2016 728 808 80 173,31 Pendent 

 
III. Mitjançant providència de l’Alcaldia de data 23 d’agost de 2016, s’ha admès a tràmit l’esmentada 
sol·licitud i la documentació adjunta, i iniciar l’expedient administratiu per a la seva resolució. 
 
IV. La gestió tributària i de recaptació de la taxa reguladora de la prestació del servei d’aigua potable 
d’aquest municipi, ha estat delegada a favor de l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 
 
V.  En data d’avui, s’ha emès un informe per part del Tresorer municipal, en el qual es conclou que:  
 

“...es procedent accedir a la petició efectuada per la persona interessada, de forma que  
 

(i) El rebut corresponent al 4t trimestre de 2015 (referència ORGT 01012923-
0000000429) per import de 15,17 €, i que fou satisfet mitjançant domiciliació 
bancària en data 01-04-2016,  s’ha d’anul·lar per incorrecte i practicar-ne un de nou, 
per import de 31,18 €, d’acord amb el que s’ha indicat anteriorment. 
 

(ii) El rebut corresponent al 1t. Trimestre de 2016 (referència ORGT 
01012924/0000000429) per import de 170,31 €, s’ha d’anul·lar també per incorrecte, 
i practicar-ne un de nou, per import de 49,99 € 

 
havent-se de comunicar l’acte administratiu que corresponguin, tant a la persona interessada 
com a l’ORGT de la Diputació de Barcelona”. 

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

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
-  Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General de 

desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria 
de Revisió en Via Administrativa. 

-  Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i Inspecció Tributària i 
de Desenvolupament de les Normes Comunes dels Procediments d'Aplicació dels Tributs, 
aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol. 

- Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
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- L'article 21.1. f), s) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC), tenint en compte allò que estableix la 
Disposició Transitòria Tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú (LPA).  

- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (LRJPAPC). 

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

- Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic. 
- Bases d’execució del pressupost. 

 
 
2on.- Sobre la situació del rebut pendent de pagament i projecció de facturació. 
 
Donat que les dades sobre consums del  quart trimestre del 2015, resulta que aquest fou introduït al 
sistema com a consum  “0”, se’n dedueix que es va produir una errada en el procés de presa de 
lectures i en la seva introducció en el sistema informàtic per a l’elaboració del padró fiscal i dels 
rebuts que se’n deriven, als efectes d’aplicació de l’Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa 
del subministrament d’aigua potable. 
 
Així, en la presa de les lectures del primer trimestre del 2016, també se’n dedueix que incorpora els 
consums de dos trimestres, és a dir, del 4T2015 i del 1T 2016, amb un consum de 80 m3. 
 
Aquest consum de 80 m3 en un sol trimestre, implica, tal i com al·lega la persona interessada, un salt 
en els “trams” dels consums d’aigua i del cànon, que són més elevats que si s’hagués efectuat la 
lectura correcta del comptador. 
 
D’acord amb la hipòtesi plantejada que consta a l’informe de tresoreria, cal procedir a regularitzar la 
situació, tant des del punt de vista de gestió tributària, com de recaptació en la forma següent: 
 

(i) El rebut corresponent al 4t trimestre de 2015 (referència ORGT 01012923-0000000429) per 
import de 15,17 €, i que fou satisfet mitjançant domiciliació bancària en data 01-04-2016,  
s’ha d’anul·lar per incorrecte i practicar-ne un de nou, per import de 31,18 €, d’acord 
amb el que s’ha indicat anteriorment. 
 

(ii) El rebut corresponent al 1t. Trimestre de 2016 (referència ORGT 01012924/0000000429) per 
import de 170,31 €, s’ha d’anul·lar també per incorrecte, i practicar-ne un de nou, per 
import de 49,99 € 

 
Així, i en resum, els imports a anul·lar i els imports a liquidar i recaptar de nou, serien els següents: 
 

PERÍODE IMPORT FACTURAT IMPORT A FACTURAR DIFERÈNCIA 

4T 2015 15,17 € 31,18 € 16.01 € a ingressar 

1T 2016 170,31 € 49,99 € 120,32 € a donar 
de baixa 
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4t. Situació de recaptació del rebut corresponent al 1t. Trimestre de 2016 (referència ORGT 
01012924/0000000429) per import de 170,31 €. 
 
Aquest rebut no s’ha satisfet en període voluntari de cobrança per part de l’ORGT, trobant-se en 
aquest moments en situació de cobrament en via de constrenyiment, amb el recàrrec del 5 %, i per 
tant, amb un import pendent, a data d’avui, de 178,83 €. 
 
5è.- 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.- ACCEDIR a la petició efectuada en data 2 d’agost de 2016 (RE núm. 657/2016) ha estat 
presentada una instància per part de la Sra. M.T.R.O., titular del DNI núm. 39.266.248G, veïna de 
Berga (08600), en la que exposa que “ens ha arribat el rebut de l’aigua del comptador núm. 46 del 
carrer Magí núm. 2 del municipi d’Olvan. Degut a què no es va realitzar la lectura del 4 trimestre 
2015, ens ha arribat un rebut que ha fer saltar els trams de la taxa i del cànon de l’aigua”, i en la que 
demana “que se’m regularitzi el rebut, ja que el preu que m’han cobrat és molt més elevat del què 
tocaria”; i en aquest sentit: 
 

(a) DONAR DE BAIXA, i per tant ANUL·LAR el rebut girat per la prestació de servei de 
subministrament d’aigua potable, corresponent al 4t trimestre de 2015 (referència ORGT 
01012923-0000000429) per import de 15,17 €, per l’errada en la presa de la lectura del 
comptador, el qual fou satisfet mitjançant domiciliació bancària en data 01-04-2016, 
 

(b) PRACTICAR un nou rebut amb les següents dades: 
 

TAXA 4T TRIM 2015 - CONSUM 33 m3 

      

(1) TAXA SUMMINISTRAMENT D'AIGUA     

Consum mínim del període: 18     

Trams: m3 preu / m3 Total 

de 0 a 18 m3 18 0,38 6,84 € 

de + 18 a 60 m3 15 0,48 7,20 € 

de + de 60 m3  0,54 0,00 € 

  33  14,04 € 

      

(2) MANTENIMENT DE COMPTADOR   1,06 € 
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(3) REPERCUSIÓ CÀNON DE L'AIGUA     

Consum mínim del període: 18     

Trams:     

de 0 a 27 m3 27 0,3219 8,69 € 

de + 27 a 45 m3 6 0,7416 4,45 € 

de + 45 a 54 m3  1,854 0,00 € 

de + de 54 m3  2,9664 0,00 € 

  33  13,14 € 

      

IVA DE (1) (3) 10%  27,18 € 2,72 € 

IVA DE (2) 21%  1,06 € 0,22 € 

      

  TOTAL   31,18 € 

 
(c) PROCEDIR  a la compensació entre el rebut satisfet i el nou a liquidar, en els termes previstos 

normativament. 
 

(d) DONAR DE BAIXA i per tant, ANUL·LAR el rebut girat per la prestació de servei de 
subministrament d’aigua potable corresponent al 1t. Trimestre de 2016 (referència ORGT 
01012924/0000000429) per import de 170,31 €, també per incorrecte en la presa de la 
lectura del comptador. 
 

(e) PRACTICAR un nou rebut amb les següents dades: 
 

TAXA 1R TRIM 2016 - CONSUM 47 m3 

      

(1) TAXA SUMMINISTRAMENT D'AIGUA     

Consum mínim del període: 18     

Trams: m3 preu / m3 Total 

de 0 a 18 m3 18 0,38 6,84 € 

de + 18 a 60 m3 29 0,48 13,92 € 

de + de 60 m3  0,54 0,00 € 

  47  20,76 € 

      

(2) MANTENIMENT DE COMPTADOR   1,06 € 

      

(3) REPERCUSIÓ CÀNON DE L'AIGUA     

Consum mínim del període: 18     

Trams:     

de 0 a 27 m3 27 0,3219 8,69 € 

de + 27 a 45 m3 20 0,7416 14,83 € 

de + 45 a 54 m3  1,854 0,00 € 

de + de 54 m3  2,9664 0,00 € 

  47  23,52 € 
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IVA DE (1) (3) 10%  44,28 € 4,43 € 

IVA DE (2) 21%  1,06 € 0,22 € 

      

  TOTAL   49,99 € 

 
Segon.- PROCEDIR a regularitzar la gestió del cànon de l’aigua d’avant l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Tercer.- NOTIFICAR el present ACORD a la persona interessada i a l’ORGT de la Diputació de 
Barcelona, als efectes legals oportuns. 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
5.2.- Aprovació, si escau, de l’expedient EG-0170-2016-HIS referent a una reclamació de la taxa de 
subministrament d’aigua potable. 
 
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA. 
 
Procediment:  Gestió tributària 
   Reclamació rebut taxa d’aigües. 
Tràmit:   Resolució expedient 
Expt.:   EG-0170-2016-HIS 
 
1.- Antecedents: 
 
I.  En data 14 d’octubre de 2016 (RE núm. 1447/2016) ha estat presentada una instància per part del 
Sr. J.G.P., titular del DNI núm. 77.258.159D, veí d’Olvan (08611), en la que exposa que “un cop pagat 
el rebut de l’aigua del 1er. Trimestre de 2016 hem vist que la lectura correspon a la del 2on trimestre 
de 2016. Això fa que hagi saltat de tram de consum ”, i demana “que se’m regularitzi els rebuts 
corresponents al 1er. i 2on trimestre”. 
 
II.  En l’esmentada instància, adjunta còpia de la documentació tributària tramesa per l’ORGT de la 
Diputació de Barcelona, així com l’històric dels diferents rebuts dels trimestres anteriors, en els 
termes següents: 
 

Període Lectura 
Consum 
anterior 

Lectura 
consum 
Actual 

M3 
facturats 

Import 
rebut € 

Data 
pagament 

4T 2015 1701 1719 18 15,17 01/04/2016 

1T 2016 1719 1755 36 35,20 01/08/2016 

 
III. Mitjançant providència de l’Alcaldia de data 24 d’octubre de 2016, s’ha admès a tràmit 
l’esmentada sol·licitud i la documentació adjunta, i iniciar l’expedient administratiu per a la seva 
resolució. 
 
IV. La gestió tributària i de recaptació de la taxa reguladora de la prestació del servei d’aigua potable 
d’aquest municipi, ha estat delegada a favor de l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 
 
V.  En data d’avui, s’ha emès un informe per part del Tresorer municipal, en el qual es conclou que:  
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“...es procedent accedir a la petició efectuada per la persona interessada, de forma que  
 

(i) El rebut corresponent al 1r trimestre de 2016 (referència ORGT 
01012924/0000000318) per import de 35,20 €, i que fou satisfet mitjançant 
domiciliació bancària en data 01/08/2016,  s’ha d’anul·lar per incorrecte, tota vegada 
inclou la lectura del comptador del primer i del segon trimestre de 2016  i practicar-
ne un de nou, per import de 15,18 €, únicament corresponent a la lectura següent: 
anterior 1719 m3, actual 1737 m3 ( i no 1755 m3). 
 

(ii) Procedir a la devolució d’ingressos indeguts per import de 20,02 €.” 
 

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

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
-  Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General de 

desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria 
de Revisió en Via Administrativa. 

-  Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i Inspecció Tributària i 
de Desenvolupament de les Normes Comunes dels Procediments d'Aplicació dels Tributs, 
aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol. 

- Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

- L'article 21.1. f), s) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LPA).  
- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya (LRJPAPC). 
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 
- Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic. 
- Bases d’execució del pressupost. 

 
 
2on.- Sobre la situació del rebut pendent de pagament i projecció de facturació. 
 
2on.- Sobre les dades que consten al rebut del 1er trimestre de 2016. 
 
Segons consta al rebut de la taxa de subministrament d’aigua potable (referència de l’ORGT 
01012924/0000000318), corresponent al 1er. Trimestre de 2016, la lectura anterior del comptador 
era de 1719 m3, i l’actual era de 1755 m3, havent-se efectuat un hipotètic consum de 36 m3.  
 
Consultada la fitxa d’anotació de les lectures de comptadors, en el cas de referència hi consta el 
següent: 
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Data lectura Període Lectura anterior Lectura actual 

01-12-2015 4T 2015 1701 1719 

01-03-2016 1T 2016 1719 1737 

01-06-2016 2T 2016 1737 1755 

 
D’aquestes dades, se’n dedueix que la lectura facturada en el 1er trimestre de 2016, es correspon a 
la lectura del 2on trimestre de 2016, per la qual cosa s’ha de procedir a la seva regularització en els 
següents termes: 
 

(i) El rebut corresponent al 1r trimestre de 2016 (referència ORGT 01012924/0000000318) per 
import de 35,20 €, i que fou satisfet mitjançant domiciliació bancària en data 
01/08/2016,  s’ha d’anul·lar per incorrecte, tota vegada inclou la lectura del comptador 
del primer i del segon trimestre de 2016  i practicar-ne un de nou, per import de 15,18 €, 
únicament corresponent a la lectura següent: anterior 1719 m3, actual 1737 m3 ( i no 
1755 m3). 
 

(ii) Procedir a la devolució d’ingressos indeguts per import de 20,02 €. 
 
5è.- 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.- ACCEDIR a la petició efectuada en data 14 d’octubre de 2016 (RE núm. 1447/2016) ha estat 
presentada una instància per part del Sr. J.G.P., titular del DNI núm. 77.258.159D, veí d’Olvan 
(08611), en la que exposa que “un cop pagat el rebut de l’aigua del 1er. Trimestre de 2016 hem vist 
que la lectura correspon a la del 2on trimestre de 2016. Això fa que hagi saltat de tram de consum ”, i 
demana “que se’m regularitzi els rebuts corresponents al 1er. i 2on trimestre”; i en aquest sentit: 
 

(f) DONAR DE BAIXA, i per tant ANUL·LAR el rebut girat per la prestació de servei de 
subministrament d’aigua potable, corresponent al 1r trimestre de 2016 (referència ORGT 
01012924-0000000318) per import de 35,20 €, per l’errada en la lectura del comptador, 
doncs el consum factura correspon al 2n trimestre 2016 i no al primer que era de 1737m3, el 
qual fou satisfet mitjançant domiciliació bancària en data 01-04-2016, 
 

(g) PRACTICAR un nou rebut amb les següents dades: 
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TAXA 1R TRIM 2016 - CONSUM 18 m3 

      

(1) TAXA SUMMINISTRAMENT D'AIGUA     

Consum mínim del període: 18     

Trams: m3 preu / m3 Total 

de 0 a 18 m3 18 0,38 6,84 € 

de + 18 a 60 m3  0,48 0,00 € 

de + de 60 m3  0,54 0,00 € 

  18  6,84 € 

      

(2) MANTENIMENT DE COMPTADOR   1,06 € 

      

(3) REPERCUSIÓ CÀNON DE L'AIGUA     

Consum mínim del període: 18     

Trams:     

de 0 a 27 m3 18 0,3219 5,79 € 

de + 27 a 45 m3  0,7416 0,00 € 

de + 45 a 54 m3  1,854 0,00 € 

de + de 54 m3  2,9664 0,00 € 

  18  5,79 € 

      

IVA DE (1) (3) 10%  12,63 € 1,26 € 

IVA DE (2) 21%  1,06 € 0,22 € 

      

  TOTAL   15,18 € 

 
(h) PROCEDIR  a la devolució d’ingressos indeguts per un import de 20,02 € 

 
Segon.- PROCEDIR a regularitzar la gestió del cànon de l’aigua d’avant l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Tercer.- NOTIFICAR el present ACORD a la persona interessada i a l’ORGT de la Diputació de 
Barcelona, als efectes legals oportuns. 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
5.3.- Aprovació, si escau, de la cessió d’ús temporal de béns mobles municipals per activitat de 
l’AMPA. 
 
 
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA 
 
 
Procediment:   Gestió patrimonial 

Autoritzar la cessió d’ús de béns municipals 
Tràmit:   Resolució de l’expedient 
Òrgan:    Junta de govern local 
Quadre clas.:  1-3-1 
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1. Antecedents de fet: 
 
I. Vista la instància presentada en data 24 d’octubre de 2016 (RE núm. 1515/2016), per la Sra. C.B.A., 
titular del DNI número 39.358.612-T, veïna d’Olvan (CP 08611), que actua en nom i representació de 
l’AMPA de l’Escola d'Olvan, amb CIF G59390880, en la que  demana la cessió d’un bidó amb graella, 
propietat de l’Ajuntament d’Olvan,  per coure les castanyes, pel proper dia 27 d’octubre de 2016 
amb motiu de la festa de la castanyada a l’escola a partir de les 15h i fins a les 16:30h. 
 
2. Fonaments de dret: 
 
1r.- Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 

 Llei 39/1995, de 31 d’octubre, de  procediment administratiu comú. 

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

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

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

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

 Reial decret 1372/1982, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats 
locals, d’àmbit estatal i d’aplicació supletòria. 

 
3er.- Òrgan competent. 
 
L’òrgan competent per a resoldre l’expedient, és l’Alcaldia – Presidència en ús de les facultats que li 
confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) i 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim municipal de Catalunya (TRLMC). 
 
Aquesta competència però, fou delegada a la Junta de Govern Local mitjançant Decret 1/2015, de 15 
de juny, publicada en el BOPB del dia 5 d’agost de 2015. 
 
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, aquesta Alcaldia – Presidència té a bé proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- ACCEDIR a la petició formulada el 24 d’octubre de 2016 (RE núm. 1515/2016), per la Sra. 
C.B.A., titular del DNI número 39.358.612-T, veïna d’Olvan (CP 08611), en representació de l’AMPA 
de l’Escola d'Olvan amb CIF G59390880, i, en aquest sentit: 
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a)  AUTORITZAR la cessió d’ús temporal dels béns mobles següents: un bidó amb graella 
per a coure les castanyes, per al proper dia 27 d’octubre de 2016, de les 15’00 a les 16’30 
hores, al patí de l’escola d’Olvan,  

 
 en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d'aquesta 
resolució. 
 
Segon.- DETERMINAR que la persona organitzadora haurà de tenir cura del material, a fi i efecte de 
deixar-lo en perfectes condicions un cop finalitzada l’activitat, en el ben entès que si no ho fa així, es 
farà càrrec del cost del material espatllat. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, als efectes oportuns. 
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
5.4.- Aprovació, si s’escau, de la realització de la Festa de la Castanyada 2016. 
 
Es presenta la següent  PROPOSTA DEL TINENT D’ALCALDE – DELEGADA DE L’ÀREA DE CULTURA 
 
Procediment:  Festa de la Castanyada d’Olvan 2016 

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

Tràmit:   Aprovació expedient 
Expt. Núm.:  EG-0174-2016-CUL 

Quadre Clas.:  12-01 

I. Antecedents de fet: 

I. En data 25 d’octubre  de 2016, 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 2016>. 

2) el programa oficial dels actes que es portaran a terme per aquesta festa, que tindrà lloc el 
proper dia 1 de novembre de 2016, 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 
2016>, que té el següent pressupost: 

Panellets al Ballarà    210,00 € 
Castanyes     100,00 € 
Coques i pa a Ca la Dolors     58,00 € 
Embotit a Macedònia      45,00 € 
Beures i parament al Domènec Roca  150,00 € 
Altres despeses       37,00 €   
          ------------------ 
   TOTAL. ................................ 600,00 € 

    ================================== 

4) imputar les despeses al pressupost de la corporació per a l’exercici de 2016, en concret a 
l’aplicació pressupostària 338.22621 , tenint en compte que es tracte de contractes menors. 
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II. A l'esmentada comunicació s'adjunta el programa de la < Festa de la Castanyada d’Olvan 2016> que 
s'ha elaborat des de l'Àrea de Cultura. 

III. Mitjançant Providència de l'Alcaldia de data 25 d’octubre de 2016, s'ha incoat l'expedient EG-
0174-2016-CUL. 

IV. En el pressupost de la corporació per a l'exercici 2016, existeixen diverses consignacions 
pressupostàries per a fer front a les despeses que es puguin derivar de la festa de la Castanyada 
d’Olvan 2016, i que són les següents: 

 

Aplicació pressupostària Concepte Dotació / Import € 

actual 

338.22621 Festes 1.983,22 

 

 

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. 043/2016, 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) 
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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. 
◦ 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 
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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 (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 
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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 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-0174-2016-CUL, per la realització de la Festa de 
la <Castanyada d’Olvan 2016>; 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 2016, 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 2016> 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 2016. 
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
6.-  Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries 
 
Són aprovades per la JUNTA DE GOVERN LOCAL, les relacions de propostes d’alta de liquidacions 
tributàries d’ingrés directe, així com l’acceptació dels ingressos efectuats per autoliquidacions 
formulades per les persones contribuents, sense prejutjar la base ni la quota del tribut o preu públic que 
correspongui. 
 

Exercici 
Aplicació 
Pressupostària Concepte 

Relació de 
LIQUIDACIONS/REBUTS 

núm. 4/2016 TOTAL € 

2016 11200 Impost Béns Immobles -  Rústega   0,00 

2016 11300 Impost Béns Immobles -  Urbana   0,00 

2016 11500 Impost Vehicles de Tracció Mecànica   0,00 
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2016 11600 Impost sobre increment valor terrenys   0,00 

2016 13000 Impost Activitats Econòmiques   0,00 

2016 29000 Impostos sobre constr. Inst. i obres   0,00 

2016 30000 Taxa servei d'abastament d'aigua   0,00 

2016 30200 Taxa recollida d'escombraries   0,00 

2016 30900 Taxa prestació serveis Cementiri   0,00 

2016 31100 Taxa prestació serveis assistencials   0,00 

2016 34208 Servei Escola Bressol   0,00 

2016 31301 Pista poliesportiva   0,00 

2016 32100 Taxa llicències urbanístiques   0,00 

2016 32500 Expedició de documents   0,00 

2016 32900 Llicència d'obertura d'establiments   0,00 

2016 33100 Taxa per entrada de vehicles (Guals)   0,00 

2016 33500 Taxa taules i cadires via pública   0,00 

2016 33700 Aprofitament sòl, vol i subsòl   0,00 

2016 33900 Taxa utilització sala actes, ateneu i altres   0,00 

2016 33901 Parades, mercats i fires   0,00 

2016 35000 Contribucions especials   0,00 

2016 36000 Vendes   0,00 

2016 39100 Multes   0,00 

2016 39300 Interessos demora   0,00 

2016 39610 Quotes d'urbanització   0,00 

2016 39900 Altres ingressos diversos   0,00 

2016 54100 Ingressos patrimonials lloguers 680,00 680,00 

  
TOTALS 680,00 680,00 

 
7.- Assumptes sobrevinguts. 
 
En aquesta sessió de la Junta de govern Local no es presenten assumptes sobrevinguts. 
 
8.-  Precs i Preguntes. 
 
En aquest apartat no s’enregistra cap intervenció dels membres que formen la Junta de Govern, per 
la qual cosa no hi han precs i preguntes. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les deu hores i vint-i-tres minuts, de la 
qual cosa s’estén la present acta. 
 
       L’ALCALDE – PRESIDENT            EL SECRETARI – INTERVENTOR 


