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

Número sessió 05/2016 

Caràcter Ordinari 

Dia 8 de novembre de 2016 

Hora: 9’27 

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 9:27 hores, del dia 8 de novembre 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. 
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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 25 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: 

 
 

- En el DOGC núm. 7234 de data 26-10-2016, apareix publicada l’Ordre TSF/284/2016, de 24 
d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per 
a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més 
anys. 
 

- En   el  DOGC    núm.    7235   de   data   27-10-2016, apareix publicada la Resolució 
TSF/2392/2016, de 25 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 de les 
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries 
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya. 

 
- En el DOGC núm. 7236 de data 28-10-2016, apareix inserida la Resolució TSF/2403/2016, de 

27 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de 
subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei Públic d’ 
Ocupació de Catalunya. 

 
- En el BOPB núm. 022016019008 de data 31-10-2016, apareix publicada la Resolució l’objecte 

de la qual és aprovar les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
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- Per part del Tresorer Municipal, es dóna compte dels saldos bancaris dels comptes que 

l’Ajuntament té contractats en diferents entitats financeres a data 8 de novembre de 2016.  
 
 
3.  Aprovació de documents comptables ADO-P. 
 
3.1.- Proposta aprovació documents comptables ADO pressupost 2016. 
 
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: 
 

(a) Relacions ADO: 
 

Número de relació Data relació Import 

F/2016/14 08/11/2016 9.019,07 € 

 
 

(b) Relacions O: 
 

Número de relació Data relació Import 

O/2016/5 08/11/2016 2.383,20 € 

 
 
3.2.- Donar compte de l’aprovació de documents comptables P pressupost 2016. 
 
Per part de l’Alcaldia – Presidència, van ser aprovades les següents relacions de documents 
comptables d’ordres de pagament (docs. P) 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 

P/2016/12 02/11/2016 8.790,78 € 

 
 
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 
 



 

JGL – sessió ordinària 08-11-2016 

 Pàgina 4 

 

 
5.1.- CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL DE L’ATENEU I DIFERENTS BÉNS MOBLES. 
 
Es presenta la següent  PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 
 
Procediment:   Gestió patrimonial 

Autoritzar la utilització d’instal·lacions i la cessió d’ús de béns municipals 
Tràmit:   Resolució de l’expedient 
Òrgan:    Junta de Govern Local 
Quadre clas.:  1-3-1 
 
 
1. Antecedents de fet: 
 
I. Vista la instància presentada en data 28 d’octubre de 2016 (RE núm. 1550/2016), pel Sr. C.B.V., 
titular del DNI número 40.976.512-B, veí d’Olvan (CP 08611), en la que  demana poder utilitzar el 
local ATENEU d’Olvan el proper dia 26 de novembre de 2016, a les 23’00 hores, amb motiu d’una 
trobada familiar amb les necessitats materials i tècniques següents: 
 

 Taules 
 Cadires 
 1 Cassola 
 1 equip de so 
 Rems 
 Focs  

 
II. D’acord amb la documentació municipal, resulta que l’esmentat immoble és de titularitat 
municipal.  
 
III. L’esmentat equipament es destina a teatre, casal, cinema i resta d'activitats recreatives, culturals, 
esportives, d’espectacles i d’oci en general. 
 
IV. La utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, com és el cas del local 
ATENEU, resta subjecte al pagament de la taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 22. 
 
2. Fonaments de dret: 
 
1r.- Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 

 Llei 39/1995, 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. 



 

JGL – sessió ordinària 08-11-2016 

 Pàgina 5 

 

 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. 

 
2on.- Règim tributari de la utilització privativa de béns de titularitat municipal. 
 
De conformitat amb allò que assenyala l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per la 
utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, la utilització de l’ATENEU per 
part de persones físiques i jurídiques resta subjecte al pagament de la taxa, la quota tributària de la 
qual està prevista a l’article 6. 
 
Segons l’article 5 de la mateixa ordenança fiscal en el seu punt 2, diu textualment que “Gaudiran 
d’una bonificació del 50 per cent de la tarifa, els veïns del municipi”. 
 
En aquest sentit, indicar que la taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’autorització o concessió de la llicència. 
 
La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació (art. 9), i a més, la persona promotora dipositarà una 
fiança de 50 €, que li serà retornada una vegada comprovat l’estat del lloc utilitzat. 
 
Per tot això, aquesta ALCALDIA - PRESIDÈNCIA fent ús de les facultats que li confereixen els articles 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 53 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim municipal 
de Catalunya (TRLMC). 
 
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, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
sigui adoptat el següent 
 

ACORD 
 
Primer.-  ACCEDIR a la petició formulada en data 28 d’octubre de 2016 (RE núm. 1550/2016), pel Sr. 
C.B.V., titular del DNI número 40.976.512-B, veí d’Olvan (CP 08611); i en aquest sentit AUTORITZAR 
la cessió del local ATENEU d’Olvan el proper dia 26 de novembre de 2016, de les 23:00 hores del dia 
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26 a les 2:00 hores del dia 27 de novembre de 2016, amb motiu d’una trobada familiar amb les 
necessitats materials i tècniques següents: 
 

a) taules 
b) cadires 
c) 1 cassola 
d) 1 equip de so 
e) Rems 
f) Focs 

 
 en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d'aquesta 
resolució. 
 
Segon.- DETERMINAR que les persones organitzadores hauran de tenir cura de les instal·lacions i el 
material, a fi i efecte de deixar-les en perfectes condicions un cop finalitzada l’activitat. 
 
Tercer.- ESTABLIR que les persones organitzadores seran responsables enfront a tercers dels riscs 
derivats de l’ús i activitat, per la qual cosa, hauran de disposar d’una assegurança que cobreixi 
aquests riscos patrimonials i de responsabilitat civil. 
 
Quart.- REQUERIR a la persona interessada per tal que formuli i presenti davant d’aquest 
Ajuntament,  a l’autoliquidació tributària, per un import de 50 €, en els termes previstos a la 
normativa tributària i de recaptació. 
 
Cinquè.- IMPOSAR una fermança de 50 € a la persona o entitat organitzadora, que haurà de dipositar 
a la Tresoreria municipal amb caràcter previ a la utilització del bé; significant-se que la mateixa li serà 
retornada un cop comprovat l’estat del local. 
 
Sisè.-  NOTIFICAR aquest ACORD a la persona interessada, als efectes oportuns. 
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
5.2.- CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL DE L’ATENEU I DIFERENTS BÉNS MOBLES. 
 
Es presenta la següent  PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 
Procediment:   Gestió patrimonial 

Autoritzar la utilització d’instal·lacions i la cessió d’ús de béns municipals 
Tràmit:   Resolució de l’expedient 
Òrgan:    Junta de Govern Local 
Quadre clas.:  1-3-1 
 
 
 
1. Antecedents de fet: 
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I. Vista la instància presentada en data 28 d’octubre de 2016 (RE núm. 1549/2016), pel Sr. Q.J.F., 
titular del DNI número  41.736.923L, veí d’Olvan (CP 08611), que actua en nom i representació de 
l’AMPA DE L’ESCOLA D’OLVAN,  en la que  demana poder utilitzar el local ATENEU d’Olvan el proper 
dia 18 de desembre de 2016, de les 17:00 a les 22:00 hores, amb motiu de l’organització del joc de la 
QUINA per a la MARATÓ DE TV3,  amb les necessitats materials i tècniques següents: 
 

 Equip de so 
 Micròfon 
 20 taules 
 160 cadires 
 10 bancs 

 
II. D’acord amb la documentació municipal, resulta que l’esmentat immoble és de titularitat 
municipal.  
 
III. L’esmentat equipament es destina a teatre, casal, cinema i resta d'activitats recreatives, culturals, 
esportives, d’espectacles i d’oci en general. 
 
IV. La utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, com és el cas del local 
ATENEU, resta subjecte a la tributació de la taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 22, vigent al dia 
de la data. 
 
V. En data 11 d’octubre de 2016, a través de la plataforma EACAT, els Serveis territorials de joc i 
espectacles de la Generalitat de Catalunya, ha trames les CONDICIONS que han de complir la 
realització del joc de la quina (o quinto) per enguany, les dates de celebració del qual comprenen 
entre el dia 3 de desembre de 2016 i el 8 de gener de 2017, ambdós inclosos. 
 
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. 

 
2on.- Règim tributari de la utilització privativa de béns de titularitat municipal. 
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De conformitat amb allò que assenyala l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per la 
utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, la utilització de l’ATENEU per 
part de persones físiques i jurídiques resta subjecte al pagament de la taxa, la quota tributària de la 
qual està prevista a l’article 6. 
 
Segons l’article 5 de la mateixa ordenança fiscal , en el seu punt 1, estableix que “estaran exempts la 
celebració d’activitats culturals sense finalitat de lucre”. 
 
En aquest sentit, indicar que la taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’autorització o concessió de la llicència. 
 
En el present supòsit, donat que es tracta d’una entitat cultural que pretén portar a terme una 
activitat per a recaptar fons per a la marató de TV3 per al 2016, i per tant, en el marc de la solidaritat 
del municipi d’Olvan, s’ha d’aplicar l’exempció fiscal de la taxa, alhora que se l’allibera de la 
constitució de la fiança. 
 
Per tot això, aquesta ALCALDIA - PRESIDÈNCIA fent ús de les facultats que li confereixen els articles 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 53 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim municipal 
de Catalunya (TRLMC). 
 
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, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
sigui adoptat el següent 

ACORD 
 
Primer.-  ACCEDIR a la petició formulada en data 28 d’octubre de 2016 (RE núm. 1550/2016), pel Sr. 
Q.J.F., titular del DNI número  41.736.923L, veí d’Olvan (CP 08611), que actua en nom i representació 
de l’AMPA DE L’ESCOLA D’OLVAN; i en aquest sentit AUTORITZAR la cessió del local ATENEU d’Olvan 
el proper 18 de desembre de 2016,  amb motiu de l’organització del joc de la QUINA per a la 
MARATÓ DE TV3,  amb les necessitats materials i tècniques següents: 
 

 Equip de so 
 Micròfon 
 20 taules 
 160 cadires 
 10 bancs 
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 en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d'aquesta 
resolució. 
 
Segon.- DETERMINAR que les persones organitzadores hauran de tenir cura de les instal·lacions i el 
material, a fi i efecte de deixar-les en perfectes condicions un cop finalitzada l’activitat. 
 
Tercer.- ESTABLIR que les persones organitzadores seran responsables enfront a tercers dels riscs 
derivats de l’ús i activitat, per la qual cosa, hauran de disposar d’una assegurança que cobreixi 
aquests riscos patrimonials i de responsabilitat civil. 
 
Quart.- ATORGAR el benefici fiscal establert a l’article 5.1 de l’ordenança fiscal núm. 22 reguladora 
de la taxa per a la utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, així com 
l’alliberament de la fiança. 
 
Cinquè.-  CONDICIONAR la present AUTORITZACIÓ al compliment de les següents PRESCRIPCIONS: 

 
1a.- Per a  poder-lo realitzar, les entitats o persones organitzadores han de presentar una 
comunicació prèvia al Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a la Catalunya Central (polígon 
industrial Els Dolors, s/n -Palau Firal- de Manresa) que compleixi el que estableix l'article 11 
del Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o 
promocionals, aprovat pel Decret 397/2011, d'11 d'octubre. 
 
2a.-  En cap cas es podrà fer aquest joc fora de les dates esmentades. 
 
3a.- No es podran donar premis en metàl·lic i aquests hauran de ser d'escassa 
transcendència econòmica ja que, si no los així, el joc de la quina perdria el seu caràcter 
tradicional, social i d'esbarjo que el caracteritza i passaria a considerar-se un joc il·legal de 
caràcter lucratiu. 

 

Sisè.-  NOTIFICAR aquest ACORD a la persona interessada, als efectes oportuns. 
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
5.3.- CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL DE L’ATENEU. 
 
Es presenta la següent  PROPOSTA DE L’ALCALDIA  
 
  
 PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN 
 
Procediment:   Gestió patrimonial 

Autoritzar la utilització d’instal·lacions i la cessió d’ús de béns municipals 
Tràmit:   Resolució de l’expedient 
Òrgan:    Junta de Govern Local 
Quadre clas.:  1-3-1 
 
1. Antecedents de fet: 
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I. Vista la instància presentada en data 3 de novembre de 2016 (RE núm. 1608/2016), per la Sra.  
M.P.C. , que actua en nom i representació de L’ESCOLA PÚBLICA D’OLVAN,  amb seu social a la plaça 
de l’Ajuntament s/n (08611) d’OLVAN, i amb CIF núm. Q-58559686, en la que  demana poder utilitzar 
el local ATENEU d’Olvan els propers dies: 
 

- 17 i 24 de novembre de 2016, a la tarda (de les 15:00 a les 16:30 h). 
- 1 i 7 de desembre de 2016, a la tarda. 
- 14 i 15 de desembre de 2016, al matí (de 9:00 a 13:00 h.) i a la tarda. 

 
amb motiu la preparació i representació d’una obra de teatre per part dels alumnes de l’escola. 
 
II. D’acord amb la documentació municipal, resulta que l’esmentat immoble és de titularitat 
municipal.  
 
III. L’esmentat equipament es destina a teatre, casal, cinema i resta d'activitats recreatives, culturals, 
esportives, d’espectacles i d’oci en general. 
 
IV. La utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, com és el cas del local 
ATENEU, resta subjecte a la tributació de la taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 22, vigent al dia 
de la data. 
 
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. 

 
2on.- Règim tributari de la utilització privativa de béns de titularitat municipal. 
 
De conformitat amb allò que assenyala l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per la 
utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, la utilització de l’ATENEU per 
part de persones físiques i jurídiques resta subjecte al pagament de la taxa, la quota tributària de la 
qual està prevista a l’article 6. 
 



 

JGL – sessió ordinària 08-11-2016 

 Pàgina 11 

 

Segons l’article 5 de la mateixa ordenança fiscal , en el seu punt 1, estableix que “estaran exempts la 
celebració d’activitats culturals sense finalitat de lucre”. 
 
En aquest sentit, indicar que la taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’autorització o concessió de la llicència. 
 
En el present supòsit, donat que es tracta de l’ESCOLA PÚBLICA D’OLVAN,  s’ha d’aplicar l’exempció 
fiscal de la taxa, alhora que se l’allibera de la constitució de la fiança. 
 
Per tot això, aquesta ALCALDIA - PRESIDÈNCIA fent ús de les facultats que li confereixen els articles 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 53 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim municipal 
de Catalunya (TRLMC). 
 
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, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
sigui adoptat el següent 

ACORD 
 
Primer.-  ACCEDIR a la petició formulada en data 3 de novembre de 2016 (RE núm. 1608/2016), per 
la Sra.  M.P.C. , que actua en nom i representació de L’ESCOLA PÚBLICA D’OLVAN,  amb seu social a 
la plaça de l’Ajuntament s/n (08611) d’OLVAN, i amb CIF núm. Q-58559686, en la que  demana poder 
utilitzar el local ATENEU d’Olvan els propers dies: 
 

- 17 i 24 de novembre de 2016, a la tarda (de les 15:00 a les 16:30 h). 
- 1 i 7 de desembre de 2016, a la tarda. 
- 14 i 15 de desembre de 2016, al matí (de 9:00 a 13:00 h.) i a la tarda. 

 
amb motiu la preparació i representació d’una obra de teatre per part dels alumnes de l’escola; en 
base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d'aquesta resolució. 
 
Segon.- DETERMINAR que les persones organitzadores hauran de tenir cura de les instal·lacions i el 
material, a fi i efecte de deixar-les en perfectes condicions un cop finalitzada l’activitat. 
 
Tercer.- ESTABLIR que les persones organitzadores seran responsables enfront a tercers dels riscs 
derivats de l’ús i activitat, per la qual cosa, hauran de disposar d’una assegurança que cobreixi 
aquests riscos patrimonials i de responsabilitat civil. 
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Quart.- ATORGAR el benefici fiscal establert a l’article 5.1 de l’ordenança fiscal núm. 22 reguladora 
de la taxa per a la utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic, així com 
l’alliberament de la fiança. 
 
Cinquè.-  NOTIFICAR aquest ACORD a la persona interessada, als efectes oportuns. 
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
5.4.- Aprovació, si escau, d’atorgament de permisos, llicències i vacances al personal al servei de la 
Corporació. 
 
Sr. Secretari es presenta la següent  PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA A LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
Procediment: Gestió de Recursos Humans. 
 Permisos i vacances del personal 
Tràmit: Aprovació 
Òrgan: Junta de govern local 
Quadre clas.: 01-06-07 
 
1.- Antecedents: 
 
I.  Vistes les peticions individuals formulades pels empleats i empleades d’aquest Ajuntament que a 
continuació es detallen , en les que demanen permisos per diferents motius, així com vacances, 
durant els següents dies: 
 

Nom i cognoms empleat/da Dates Motiu/concepte 

S.P.N. 25-11-2016 
05-12-2016 
27-12-2016 
30-12-2016 
02-01-2017 

Assumptes personals 

 
II. L’atorgament dels permisos i vacances del personal al servei de la corporació, s’ha d’efectuar, 
d’acord amb les disponibilitats dels serveis i tenint en compte la legislació aplicable. 
 
III. Aquest Ajuntament no disposa en l’actualitat de conveni col·lectiu de personal subjecte al règim 
laboral, ni acords sobre condicions de treball del personal funcionari. 
 
2.- Fonaments de dret: 
 
 
1er.- Normativa aplicable. 
 
La normativa aplicable és la determinada en les normes següents: 
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a) Personal funcionari: 
 

- Arts. 48 i 49 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). 

- Art. 148 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les corporacions locals. 

 
b) Personal laboral: 

 
- Art. 51, en relació amb les articles  48 i 49 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 

30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (TREBEP). 

- Arts. 3.3, 37 i 38 de l’Estatut dels treballadors, text refós aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (TRET). 

- Art. 177 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós  de les disposicions vigents en matèria de règim local (TRRL). 

 
2on.- Tipologia de permisos. 
 
 Els permisos del personal al servei de la Corporació són de diferent tipologia. En el supòsit que fossin 
per visita mèdica, tindran caràcter remunerat sempre que es tracti de la sanitat pública; ja que 
altrament, si es tractés de visita mèdica privada, el temps del permís haurà de ser recuperat. 
 
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 

Primer.- CONCEDIR els següents permisos i vacances al personal al servei de la corporació municipal 
que a continuació es detallen: 
 

Nom i cognoms empleat/da Dates Motiu/concepte 

S.P.N. 25-11-2016 
05-12-2016 
27-12-2016 
30-12-2016 
02-01-2017 

Assumptes personals 

 
en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta 
proposta d’acord. 
 
Segon.- DETERMINAR que els dies laborables que s’han de treballar a la tarda per a complimentar la 
jornada setmanal de 37,50 hores, s’han de recuperar dins el mateix mes. 
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Tercer.- ESTABLIR que els permisos per visita mèdica tindran caràcter remunerat sempre que es 
tracti de la sanitat pública, ja que altrament, si es tractés de visita mèdica de caràcter privat, el temps 
de duració del permís haurà de ser recuperar dins també del mateix mes.   
 
Quart.- SIGNIFICAR que els permisos concedits poden ser modificats o revocats per raó d’interès 
públic i necessitats dels serveis. 
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
5.5.- Resolució de l’expedient núm. II-2010, promogut per BERGUEDÀ OFF ROAD SL per al centre 
d’activitats d’esbarjo i esportives a l’aire lliure (INDÒMIT CENTRE D’AVENTURA).  
 
Es presenta la següent PROPOSTA DE LA REGIDORA – DELEGADA DE L’ÀREA D’URBANISME A LA 
JUNTA DE GOVERN 
 
Procediment:   Autoritzacions i llicències 

Llicència d’activitats 
Tràmit:   Resolució de l’expedient 
Òrgan:    Junta de Govern Local 
Expedient:  II-2010 (Indòmit centre d’aventura) 
Quadre clas.:  06-08-04 
 
1. Antecedents de fet: 
 
I. En data 28 de maig de 2010 (Re núm. 454/2010), el Sr. A.P.B., titular del DNI núm. 39.368.382-T, 
actuant en nom i representació de la societat BERGUEDÀ OFF ROAD SL, amb seu social al c/ Magí 
núm. 5 d’OLVAN (08611), en la que sol·licitava la llicència d’activitats corresponent a INDÒMIT 
CENTRE D’AVENTURA per a realitzar les activitats de CENTRE D’ACTIVITATS D’ESBARJO I ESPORTIVES 
A L’AIRE LLIURE que comprèn (i) rutes de quads, (ii) rutes vehicles 4x4, (iii) circuit de quads, (iv) 
segway, (v) paintball, (vi) BTT, (vii) tir amb arc, (viii) orientació, (ix) escalada, (x) tirolina, (xi) guiatges 
de natura, (xii) trekking, (xiii) estades d’estiu, (xiv) zona d’acampada, (xv) canoa – raft, i d’altres; amb 
presentació de diversa documentació tècnica i de la societat mercantil que representa. 
 
II. L’emplaçament de l’activitat, d’acord amb la documentació tècnica aportada per la persona 
interessada i que consta a l’expedient núm. II-2010, és la següent: INDÒMIT Centre d’Aventura, Finca 
CAL GIMONÈS (antiga granja Badia). 08611- Olvan, Coordenades UTM: X-409.503  -  Y: 4.657.375 
 
III. En data 26 d’abril de 2011, l’arquitecte municipal Sr. F.B.B., emet informe indicant que: 
 

“D’acord amb les Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades definitivament per la C.U.B. 
en data 8-JUL-92, publicat al D.O.G.C. 23-OCT-92, els terrenys assenyalats a l’encapçalament 
(referents a INDÒMIT CENTRE D’AVENTURA) corresponen a SÒL NO URBANITZABLE d’interès 
agrícola i en part SÒL NO URBANITZABLE normal. 
(...) 
Tanmateix, per tal de poder obtenir la llicència d’activitat, cal tenir informe favorable de la 
pròpia activitat, i per altra banda, requereix prèviament la informació pública per 
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l’ajuntament, per un termini de vint dies, i requereix l’informe favorable previ de la comissió 
territorial d’urbanisme.” 

 
IV. En data 29 de novembre de 2011, l’arquitecte municipal Sr. F.B.B., emet un nou informe indicant 
que: 

“...Tipus d’activitat sol·licitada: Activitat d’interès Públic. Correspon a activitat col·lectiva 
d’educació en el lleure i esbarjo. 
Es pot donar tràmit a l’expedient segons allò establert en l’article 48 del Test Refós de la Llei 
d’urbanisme 1/2010, de 3 d’agost.”. 

 
IV. L’expedient  s’ha sotmès al tràmit d'informació pública pel període d'un mes mitjançant la 
publicació d'edictes de convocatòria d'aquesta al BOP de Barcelona de data 11 de gener de 2012, al 
diari Regió 7 de data 30 de desembre de 2011, sense que s'hagin presentat al·legacions segons 
consta en el certificat emès pel secretari municipal de data 10 de març de 2014. 
 
V. Consten a l’expedient els informes dels organismes sectorials següents: 
 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya que, en data 31 de març del 2014, emet informe 
manifestant que l'actuació proposada no afecta cap jaciment paleontològic o punt d'interès geològic. 
 
- Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació 
que, en data 16 de març de 2012, emet informe amb una sèrie de consideracions. 
 
- Serveis Territorials a la Catalunya Central de l'Àrea del Medi Natural del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que, en data 27 de març de 2012, emet 
informe manifestant que no es de preveure efectes significatius a la biodiversitat territorial, la 
permeabilitat ecològica i el patrimoni natural, amb una sèrie de consideracions, entre elles, que cal 
especificar i descriure les activitats a realitzar dintre de la finca, per tal de poder valorar si aquestes 
activitats poden afectar algun valor natural de la parcel·la o per tal de definir les mesures correctores 
a realitzar. 
 
- Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia,  Pesca, 
Alimentació i Medi Natural que, en data 11 de gener de 2013, emet informe favorable. 
 
- Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat que, 
en data 13 de maig de 2013, emet informe en el sentit següent: 

 
- Caldrà donar compliment a les consideracions de !'informe emès per I ‘Agència 

Catalana de l'Aigua. 
 
- Caldrà restituir la imatge formal aparent anterior així com la funcionalitat i valors 

agrícoles de l’àmbit per tal de donar compliment als objectius de protecció definits per 
una zona protegida d’interès agrícola. 

 
- Caldrà substituir els elements de la zona de paintball (pneumàtics, palets, bidons ) per 

altres elements que s'integrin paisatgísticament a la zona rural (troncs, fustes, pedres, 
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bales de palla, etc.). A més, caldrà preveure mesures per tal de millorar la qualitat 
paisatgística de l'edifici de magatzem, atenent la manca d'integració que presenta en 
l'actualitat. 

 
- Un cop finalitzat l'exercici de l’activitat de paintball, caldrà retirar la malla que 
envolta els camps de joc per tal de permetre la circulació de les espècies faunístiques 
presents. Així mateix, caldrà que les pilotes de paintball siguin biodegradables i no afectin als 
microorganismes existents. 
 

-  Agència Catalana de l'Aigua que, en data 2 de març de 2012, emet informe manifestant que per a 
la realització de l'activitat caldrà l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua per a la realització 
d'obres en zona de policia de lleres, i fa una sèrie de consideracions. 
 
- Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat que, en data 12 de 
març de 2012, emet informe manifestant que res no s'oposa a l'aprovació de l'avantprojecte d'un 
centre d'activitats d'esbarjo i esportives a !'aire lliure. 
 
VI. A l'expedient consta que s'ha sol·licitat informe a la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge, i al 
Departament de Cultura, en data 17 de febrer de 2012, sense que consti a l'expedient que hagin 
estat emesos. 
 
VII. La Junta de Govern Local, en sessió d'11 de novembre de 2013, acorda l'aprovació prèvia del 
projecte i el tramet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, segons consta en el 
certificat emès pel secretari municipal, de 25 de novembre de 2013. 
 
VIII. En data 28 de novembre de 2014 (RE núm. 969/2014), la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, en sessió de 18 de novembre de 2014, va resoldre el següent: 
 

“Denegar l'aprovació definitiva, de conformitat amb l'article 48 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer, el Projecte en sòl no urbanitzable d'un centre d'activitats d'esbarjo i 
esportives a l'aire lliure a la finca de Cal Gimonès, d'Olvan, formulat per la societat Berguedà 
Off Road SL i tramés per l'Ajuntament, atès que la proposta s'implanta majoritàriament en 
sòl no urbanitzable especialment protegit que no admet aquest tipus d'usos.” 

 
IX. Contra l’esmentat acord, l’Ajuntament no va formular cap recurs en temps i forma, per la qual 
cosa, l’acte de la Comissió d’urbanisme és ferm i consentit per l’Ajuntament. 
 
2. Fonaments de dret: 
 
 
1r.- Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent: 
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 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, tenint en compte allò que estableix la Disposició transitòria 
tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LPAC). 

 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. 

 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya. 

 Decret 305/2006. Del 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, aplicable per raons temporals. 

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambientals de les activitats. 
 
2on.-  Planejament territorial i argumentari de la Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya 
Central per a denegar l’aprovació definitiva. 
 
Pel que fa al planejament territorial, segons el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, 
aprovat el 16 de setembre de 2008, l'àmbit forma part dels espais de protecció preventiva. 
 
Pel que fa al planejament urbanístic municipal, les Normes Subsidiàries d'Olvan, aprovades 
definitivament en data 8 de juliol de 1992, i el Text Refós de les normes urbanístiques del 2007, 
inclouen part dels sòls objecte d'aquest projecte en Sòl no urbanitzable especialment protegit, 
majoritàriament en Sòl d’interès agrícola, clau 1A, on s'hi admeten els usos agrícoles vinculats 
d'horta, així com les activitats vinculades, però no els usos industrials agropecuaris independents. 
 
Una petita part de l’àmbit es troba inclosa en el sòl qualificat segons les NNSS vigents, de no 
urbanitzable normal, que el conformen el negatiu de l'espai subjecte a processos d'urbanització i 
edificació i a una normativa urbanística protectora. En aquests sòls es permeten les instal·lacions i 
edificacions d'utilitat pública i interès social que calgui emplaçar en el medi rural. 
 
Pel que fa a la normativa urbanística, l'article 47.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que 
el sòl no urbanitzable pot esser objecte d'actuacions especifiques per a destinar-lo a les activitats o 
els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són 
d'interès públic, entre d'altres, les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en 
el lleure i d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i 
imprescindibles pera l'ús de que es tracti. 
 
En aquest sentit, l'article 48 del mateix tex legal estableix el procediment per a l'aprovació de 
projectes d'actuacions especifiques d'interès públic en sòl no urbanitzable. 
 
En referencia al projecte tècnic presentat, l'objecte d'aquest consisteix en la implantació d'un centre 
d'activitats d'esbarjo i esportives a l'aire lliure en el medi rural, a la finca anomenada Cal Gimonès. 
 
L'àmbit el conforma una finca de 5Ha en sòl no urbanitzable, en una zona molt propera al nord del 
nucli d'Olvan. 
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Es pretén implantar un centre col·lectiu de caràcter esportiu, cultural d'educació en el lleure i 
d'esbarjo que es desenvoluparà a l'aire lliure.  
 
Només part d'aquestes activitats es realitzaran directament a la finca esmentada, en concret: tir amb 
arc, paintball, zona d'acampada, circuit de quads infantil i zona d'aparcament. Es preveu l'adequació 
de dos edificacions existents per tal d'ubicar-hi la recepció-serveis, i el magatzem de material, amb 
una superfície total de 428,25m2.  
 
La documentació  presentada per la persona interessada, inclou l'Estudi d'impacte i integració 
paisatgística. 
 
Pel que fa a la valoració, la tramitació de l'expedient d'acord a l'article 48 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme s'entén adequada, atès que es tracta d'un activitat col· lectiva de caràcter esportiu, 
d'educació en el lleure i d'esbarjo que es desenvolupa a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions 
mínimes i imprescindibles, i no s'inclou en un Pla especial urbanístic. 
 
No obstant això, l'activitat que es proposa s'emplaça majoritàriament en sòls classificats de no 
urbanitzables especialment protegits, on només s'hi admeten usos vinculats bàsicament a l'activitat 
agrícola, de manera que les instal·lacions i edificacions d'utilitat pública i interès social només són 
admeses en el sòl no urbanitzable normal, per la qual cosa, considera la CTUCC que la proposta és 
incompatible amb el planejament vigent. 
 
Així mateix, s'indica també que la proposta planteja una zona d'acampada que segons el planejament 
vigent tampoc està expressament admesa, i que per tant hi resulta totalment incompatible. 
 
3er.-Impossibilitat d’atorgament d’autoritzacions municipals. 
 
Donat que no consta a la documentació de l’expedient quan va incoar-se o iniciar-se  el mateix, 
prenen com a referència el primer tràmit efectuat, que es correspon en data 26 d’abril de 2001, és 
d’aplicació allò que disposa l’article 48.3 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), segons la seva disposició transitòria 
dissetena. 
 
Altrament, per raons temporals, fora aplicable l’article 48.3 el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, tenint en compte la 
Disposició Transitòria Catorzena del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC) .  
 
En ambdós supòsits, que si bé difereixen la seva redacció, se’n dedueix que no poden atorgar-se les 
llicències o autoritzacions municipals relatives a l’actuació projectada, si no es produeix l’aprovació 
definitiva per part de la Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central. 
 
Per tant, s’han de denegar les llicències i autoritzacions demanades.  
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4rt.  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, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
sigui adoptat el següent 
 

ACORD 
 
Primer.-  DENEGAR la llicència municipal a la societat mercantil BERGUEDÀ OFF ROAD SL, amb seu 
social al c/ Magí núm. 5 d’OLVAN (08611), per a l’autorització d’usos i d’obres en sòl no urbanitzable, 
anomenat <INDÒMIT CENTRE D’AVENTURA> situat a la FINCA GIMONÈS d’OLVAN,  per a realitzar les 
activitats de CENTRE D’ACTIVITATS D’ESBARJO I ESPORTIVES A L’AIRE LLIURE, per ser incompatible 
amb el planejament;  en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part 
expositiva d'aquest ACORD, . 
 
Segon.- DENEGAR també la llicència municipal ambiental, subjecte a la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de de prevenció i control ambientals de les activitats, donat que l’ús urbanístic on pretén 
portar a terme l’activitat és incompatible amb el planejament, la qual fou sol·licitada en data 28 de 
maig de 2010 (RE 454/2010). 
 
Tercer.- DENEGAR finalment, la llicència municipal d’obres que porta causa en les llicències 
municipals anteriors. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquest ACORD a la persona interessada i a la Comissió Territorial d’urbanisme de 
la Catalunya Central, als efectes oportuns. 
 
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. 
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Exercici 
Aplicació 
Pressupostària Concepte 

Relació 
d'AUTOLIQUIDACIONS  

núm. 5/2016 TOTAL € 

2016 11200 Impost Béns Immobles -  Rústega   0,00 

  11300 Impost Béns Immobles -  Urbana   0,00 

  11500 Impost Vehicles de Tracció Mecànica   0,00 

  11600 Impost sobre increment valor terrenys   0,00 

  13000 Impost Activitats Econòmiques   0,00 

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

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

  30200 Taxa recollida d'escombraries   0,00 

  30900 Taxa prestació serveis Cementiri   0,00 

  31100 Taxa prestació serveis assistencials   0,00 

  31200 Servei Escola Bressol   0,00 

  31301 Pista poliesportiva   0,00 

  32100 Taxa llicències urbanístiques 100,00 100,00 

  32500 Expedició de documents 9,00 9,00 

  32900 Llicència d'obertura d'establiments   0,00 

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

  33500 Taxa taules i cadires via pública   0,00 

  33700 Aprofitament sòl, vol i subsòl   0,00 

  33900 Taxa utilització sala actes, ateneu i altres 50,00 50,00 

  33901 Parades, mercats i fires   0,00 

  35000 Contribucions especials   0,00 

  36000 Vendes   0,00 

  39100 Multes   0,00 

  39300 Interessos demora   0,00 

  39610 Quotes d'urbanització   0,00 

  39900 Altres ingressos diversos   0,00 

  
TOTALS 159,00 159,00 

 
 
 
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. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les deu hores i trenta-dos minuts, de la 
qual cosa s’estén la present acta. 
 
       L’ALCALDE – PRESIDENT            EL SECRETARI – INTERVENTOR 


