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

Número sessió 06/2016 

Caràcter Ordinari 

Dia 15 de novembre de 2016 

Hora: 9’38 

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 9:38 hores, del dia 15 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. 
 
3.  Aprovació de documents comptables ADO-P 
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4. Llicències urbanístiques. 
 
5.-  Resolució d’instàncies i expedients administratius 
 
6.-  Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries 
 
7.- Assumptes sobrevinguts. 
 
8.-  Precs i Preguntes. 

 
 
3. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ. 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
 
És aprovada per unanimitat dels assistents, la minuta o acta de la sessió de la Junta de Govern Local  
del dia 8 de novembre 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 BOPB de data 10 de novembre de 2016, apareix publicat l’anunci de contractació de la 
Diputació de Barcelona, sobre “obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) 
dels habitatges de les persones grans de municipis menors de 300.000 habitants de la 
província de Barcelona. 
 

- En el DOGC núm. 7242 de data 08 de novembre de 2016, apareix publicada l’Ordre 
TSF/294/2016, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i 
suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. 
 

- En el DOGC núm. 7242 de data 08 de novembre de 2016, apareix inserida l’Ordre 
TSF/293/2016, de 26 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores del Premi 
Voluntariat. 
 

- En el DOGC núm. 7243 de data 09 de novembre de 2016, apareix publicada la Resolució 
TSF/2483/2016, de 28 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la 
concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, 
acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut 
mental. 
 

- En el DOGC núm. 7243, de data 09 de novembre de 2016, apareix publicada l’Ordre 
TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació. 
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- En el DOGC núm. 7244, de data 10 de novembre de 2016, apareix inserida la Resolució 

TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a 
la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació. 

 
- En el DOGC núm. 7245, de data 11 de novembre de 2016, apareix publicada la Resolució 

TSF/2506/2016, de 7 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria del XXIII Premi 
Voluntariat pe a l’any 2016. 

 
- En el DOGC núm. 4247, de data 15 de novembre de 2016, apareix inserida l’Ordre 

ARP/302/2016, de data 8 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa 
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). 

 
- En el DOGC núm. 4247, de data 15 de novembre de 2016, apareix publicada la Resolució 

TSF/2534/2016, de 10 de novembre, per la qual s’obre convocatòria per a l’any 2016 de les 
subvencions per a la realització d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció. 

 
- En el DOGC núm. 7247, de data  15 de novembre de 2016, apareix inserida l’Ordre 

TSF/301/2016, de 4 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització d’accions d’orientació i acompanyament a la 
inserció. 
 

- Es dóna compte del decret d’alcaldia  núm. 0137/2016 de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
la despesa de 13.000,00 per atendre el venciment de novembre de 2016, del quadre 
d’amortització del préstec amb el Banc de Santander, corresponent al pagament a proveïdors 
de l’any 2012. 
 

- 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/2016/15 15/11/2016 120,07 € 

F/2016/16 15/11/2016 4.583,70 € 

F/2016/17 15/11/2016 11.743,39 € 
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3.2.- Aprovació de documents comptables P pressupost 2016. 
 
Proposades per l’Alcaldia – Presidència, són 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/2016/13 15/11/2016 6.052,60 € 

P/2016/14 15/11/2016 7.955,98 € 

P/2016/15 15/11/2016 2.383,20 € 

P/2016/16 15/11/2016 120,07 € 

P/2016/17 15/11/2016 11.743,39 € 

 
 
4. Llicències urbanístiques. 
 
Informades favorablement pels Serveis Tècnics municipals 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 Promotor/a Descripció / ubicació 

EG-0139-2016-URB M.T.S.A. Enderrocar barraca munyidora, obrir dues portes de 
garatge i arrebossar muntants i col·locar portes. 
Emplaçament: Ctra. d’Olvan, 34 

 
 
5.-  Resolució d’instàncies i expedients administratius 
 
5.1.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació d’una renúncia de concessió administrativa de dret 
funerari del cementiri municipal d’Olvan. 
 
Es presenta la següent  PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 
Procediment: Gestió de serveis públics 
  Extinció per renúncia de drets funeraris 
Tràmit:  Resolució expedient 
Expedient: EG-0182-2016-CEM 
 
1.  ANTECEDENTS: 
 

I. En data 5 de juliol de 2016 (RE núm. 681) el Sr. M.B.C., titular del DNI núm. 39.328.242J, veí 
de Gironella (08680), ha presentat una instància en el registre general de l’Ajuntament, 
en la que exposa  “que és propietari del nínxol n. 6 del Cementiri municipal d’Olvan i que 
des del 1982, aquest nínxol està buit” i en la que demana “fer la renúncia d’aquest 
nínxol”. 



 

JGL – sessió ordinària 15-11-2016 Pàgina 5 

 

 
II. Consta a l’expedient el títol original del dret funerari objecte de renuncia a nom de J.B.B., així 

com l’acta complementària de declaració de notorietat d’hereus abintestat, autoritzada 
pel Notari de Puig-reig, Sr. Francisco de Asis Cañada Oya en data 4 de novembre de 2014 
(núm. 950 del seu protocol), en la que acredita la condició d’hereu universal del Sr. 
M.B.C. 

 
III. En el Llibre de Registre municipal dels drets funeraris, consta inscrit el nínxol núm. 6 del 

Cementiri d’Olvan a favor de J.B.B., en el qual no hi consta inhumana la restes de cap 
persona, i per tant, es troba buit. 

 
IV. No hi ha constància que l’Ajuntament d’Olvan, tingui aprovat i vigent cap reglament del 

serveis funeraris o del cementiri municipal. 
 

V. En data 14 de maig de 2015 (RE núm. 349), l’esmentada persona va presentar una instància 
per la qual demanava “la possibilitat de vendre” el nínxol núm. 6.  

 
VI. Mitjançant providència de l’alcaldia – presidència de data 28 de juliol de 2016, s’ha incoat 

l’expedient administratiu EG-0182-2016-CEM. 
 

VII.  Per part de la Secretaria – intervenció municipal s’ha emès en data 9 de novembre de 2016, 
l’informe 0051/2016, pel qual s’indica la normativa aplicable i l’adequació de les 
actuacions a la mateixa, en termes d’informe – proposta, d’acord amb el que estableix 
l’article 175 del RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 

 
2. FONAMENTS DE DRET: 
 
1er.- Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 

(a) Procediment administratiu: 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú (LRJPAC) aplicable per raons temporals, tenint en 
compte la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 

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

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

 
(b) Règim local: 

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

local de Catalunya (TRLMC). 
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- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis. 

 
(c) Patrimoni: 

 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP). 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 

locals de Catalunya (RP). 
- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament de béns de les 

entitats locals, d’àmbit estatal i supletori del Reglament català. 
 

(d) Normativa de serveis funeraris de Catalunya: 
 
- Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris. 
- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària 

– mortuòria. 
- Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que regula, amb 

caràcter supletori, els serveis funeraris municipals. 
 

(e) Normativa de serveis funeraris de caràcter estatal: 
 
- Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat. 
- Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de policia sanitària – 

mortuòria.  
- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de policia sanitària 

– mortuòria. 
 
2on.-  Sobre els drets funeraris. 
 
El dret funerari es configura com un dret d’ús privatiu d’un bé de domini públic, subjecte a concessió 
administrativa d’ús, amb caràcter temporal, tal i com estableix l’article 57 del Decret 336/1988, 
doncs està constituït per l’ocupació directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera 
que en limita o n’exclou la utilització per part d’altres persones interessades. 
 
Cal tenir en compte que la concessió dels drets funeraris no és una autèntica concessió d’un serveis 
públic municipal, ni la autorització concreta d’una propietat privada sobre els nínxols o les 
sepultures, sinó que el titular del dret funerari, adquireix un dret administratiu per via de concessió 
administrativa atorgada per l’administració municipal, donat que es tracta d’un <mecanisme jurídic> 
en virtut del qual es permet al seu titular l’enterrament i la facultat de conservar les restes del seus 
familiars per temps determinat en el lloc on descansen. 
 
3er.- Sobre la renúncia de drets. 
 
La renuncia als drets en general, que tenen incidència en els drets funeraris, està regulada als articles 
90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú ( LRJPAC) aplicable per raons temporals; la qual ha d’ésser 
acceptada de pla per la Corporació Municipal i declarar finalitzat l’expedient (art. 91.2 LRJPAC). 
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L’acceptació de la renúncia implica la necessitat de declarar extingit el dret funerari de referència. 
 
4t.- Sobre la petició de vendre el nínxol. 
 
Els drets funeraris, en tant que concessió administrativa no suposa per al seu titular la possibilitat de 
disposar del nínxol concedit per a incloure’l en el tràfic mercantil, ja que els béns de servei públic són 
inalienables (art. 7 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre – RP -). 
 
5è.- Òrgan competent. 
 
L’òrgan competent per a resoldre aquesta petició és l’Alcaldia – Presidència, en virtut d’allò que 
estableix l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. No 
obstant això, aquesta competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant 
decret d’Alcaldia 1/2015, de 15 de juny, publicat al 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.-  ACCEPTAR LA RENÚNCIA  formulada en data 5 de juliol de 2016 (RE núm. 681/2016) pel Sr. 
M.B.C., titular del DNI núm. 39.328.242J, veí de Gironella (08680); a la CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
del nínxol núm. 6 del CEMENTIRI MUNICIPAL D’OLVAN, en base als antecedents de fet i fonaments 
de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta PROPOSTA D’ACORD. 
 
Segon.- DECLARAR EXTINGIDA la concessió administrativa del dret funerari corresponent al nínxol 
núm. 6 del Cementiri municipal d’Olvan; sens dret a indemnització. 
 
Tercer.- EFECTUAR les anotacions que corresponguin al Llibre Municipal de Registre de drets 
funeraris. 
 
Quart.- DECLARAR finalitzat l’expedient EG-0182-2016-CEM i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
Cinquè.- DONAR DE BAIXA a la persona concessionària al padró fiscal de la taxa de conservació de 
drets funeraris, la gestió i recaptació de la qual, correspon a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 
de la Diputació de Barcelona per delegació d’aquest Ajuntament. 
 
Sisè.- NOTIFICAR el present ACORD a la persona interessada als efectes legals oportuns.  
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
5.2.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació d’una renúncia de concessió administrativa de dret 
funerari del cementiri municipal d’Olvan. 
 
Es presenta la següent  PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 
 
 



 

JGL – sessió ordinària 15-11-2016 Pàgina 8 

 

Procediment: Gestió de serveis públics 
  Extinció per renúncia de drets funeraris 
Tràmit:  Resolució expedient 
Expedient: EG-0184-2016-CEM 
 
1.  ANTECEDENTS: 
 
 

I. En data 1 de juliol de 2016 (RE núm. 663) la Sra. E.C.C., major d’edat, veïna de Berga (08600), 
i titular del DNI núm. 36.720.129-P; que actua en nom i representació de la Sra. R.C.C., 
en tant que tutora de la mateixa,  ha presentat una instància davant el registre general 
de l’Ajuntament, per la qual demana “la renúncia a la concessió administrativa del nínxol 
número 0227 del Cementiri municipal d’Olvan.” 
 

II. Consta a l’expedient el títol original del dret funerari objecte de renúncia a nom de J.C.S., així 
com còpia de l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència de la Sra. R.C.C., 
autoritzada pel notari de Puig-reig, Sr. Ramon Costa Fabra en data 22 de desembre de 
1999, per la qual l’esmentada persona fou instituïda hereva universal del Sr. J.C.S.. 

 

III. En el Llibre de Registre municipal dels drets funeraris, consta inscrit el nínxol núm. 227 del 
Cementiri d’Olvan a favor de J.C.S., en el qual hi consta inhumades les restes de dues 
persones, que hauran de ser traslladades a la fossa comuna. 

 

IV. No hi ha constància que l’Ajuntament d’Olvan, tingui aprovat i vigent cap reglament del 
serveis funeraris o del cementiri municipal. 

 

V. També ha presentat la persona interessada ha presentat còpia de l’ACTA d’acceptació del 
càrrec de TUTORA de la Sra. R.C.C., expedida pel Jutjat de Primera Instància 1 de Berga 
en data 16 de juny de 2010 (procediment d’incapacitació 290/2009, secció J) 

 

VI. No hi ha constància que l’Ajuntament d’Olvan, tingui aprovat i vigent cap reglament del 
serveis funeraris o del cementiri municipal. 

 

VII. Mitjançant providència de l’alcaldia – presidència de data 28 de juliol de 2016, s’ha incoat 
l’expedient administratiu EG-0184-2016-CEM. 

 

VIII. De conformitat amb les dades del programa de gestió tributària WTP de l’ORGT de la 
Diputació de Barcelona, al titular de la concessió no té cap deute pendent de la taxa de 
serveis funeraris de l’exercici 2016. 

 

IX.  Per part de la Secretaria – intervenció municipal s’ha emès en data 9 de novembre de 2016, 
l’informe 0053/2016, pel qual s’indica la normativa aplicable i l’adequació de les 
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actuacions a la mateixa, en termes d’informe – proposta, d’acord amb el que estableix 
l’article 175 del RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 

 
2. FONAMENTS DE DRET: 
 
1er.- Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 

(f) Procediment administratiu: 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú (LRJPAC) aplicable per raons temporals, tenint en 
compte la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 

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

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

 
(g) Règim local: 

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

local de Catalunya (TRLMC). 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 

serveis. 
 

(h) Patrimoni: 
 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP). 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 

locals de Catalunya (RP). 
- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament de béns de les 

entitats locals, d’àmbit estatal i supletori del Reglament català. 
 

(i) Normativa de serveis funeraris de Catalunya: 
 
- Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris. 
- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària 

– mortuòria. 
- Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que regula, amb 

caràcter supletori, els serveis funeraris municipals. 
 

(j) Normativa de serveis funeraris de caràcter estatal: 
 
- Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat. 
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- Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de policia sanitària – 
mortuòria.  

- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de policia sanitària 
– mortuòria. 

 
2on.-  Sobre els drets funeraris. 
 
El dret funerari es configura com un dret d’ús privatiu d’un bé de domini públic, subjecte a concessió 
administrativa d’ús, amb caràcter temporal, tal i com estableix l’article 57 del Decret 336/1988, 
doncs està constituït per l’ocupació directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera 
que en limita o n’exclou la utilització per part d’altres persones interessades. 
 
Cal tenir en compte que la concessió dels drets funeraris no és una autèntica concessió d’un serveis 
públic municipal, ni la autorització concreta d’una propietat privada sobre els nínxols o les 
sepultures, sinó que el titular del dret funerari, adquireix un dret administratiu per via de concessió 
administrativa atorgada per l’administració municipal, donat que es tracta d’un <mecanisme jurídic> 
en virtut del qual es permet al seu titular l’enterrament i la facultat de conservar les restes del seus 
familiars per temps determinat en el lloc on descansen. 
 
3er.- Sobre la renúncia de drets. 
 
La renuncia als drets en general, que tenen incidència en els drets funeraris, està regulada als articles 

90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú ( LRJPAC) aplicable per raons temporals; la qual ha d’ésser 

acceptada de pla per la Corporació Municipal i declarar finalitzat l’expedient (art. 91.2 LRJPAC). 

 

L’acceptació de la renúncia implica la necessitat de declarar extingit el dret funerari de referència. 

 
4t.- Sobre la petició de vendre el nínxol. 
 
Els drets funeraris, en tant que concessió administrativa no suposa per al seu titular la possibilitat de 
disposar del nínxol concedit per a incloure’l en el tràfic mercantil, ja que els béns de servei públic són 
inalienables (art. 7 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre – RP -). 
 
5è.- Òrgan competent. 
 
L’òrgan competent per a resoldre aquesta petició és l’Alcaldia – Presidència, en virtut d’allò que 
estableix l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. No 
obstant això, aquesta competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant 
decret d’Alcaldia 1/2015, de 15 de juny, publicat al 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 
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Primer.-  ACCEPAR LA RENÚNCIA  formulada en data 1 de juliol de 2016, la Sra. E.C.C., major d’edat, 
veïna de Berga (08600), i titular del DNI núm. 36.720.129-P; que actua en tant que TUTORA, en nom i 
representació de la Sra. R.C.C.; a la CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA del nínxol núm. 227 del CEMENTIRI 
MUNICIPAL D’OLVAN, en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part 
expositiva d’aquesta PROPOSTA D’ACORD. 
 
Segon.- DECLARAR EXTINGIDA la concessió administrativa del dret funerari corresponent al nínxol 
núm. 227 del Cementiri municipal d’Olvan; sens dret a indemnització. 
 
Tercer.- EFECTUAR les anotacions que corresponguin al Llibre Municipal de Registre de drets 
funeraris. 
 
Quart.- DECLARAR finalitzat l’expedient EG-0184-2016-CEM i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
Cinquè.- DONAR DE BAIXA a la persona concessionària al padró fiscal de la taxa de conservació de 
drets funeraris, la gestió i recaptació de la qual, correspon a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 
de la Diputació de Barcelona per delegació d’aquest Ajuntament, amb efectes a l’exercici 2017 i 
següents. 
 
Sisè.- NOTIFICAR el present ACORD a la persona interessada als efectes legals oportuns, significant-
los que podran assistir, si ho consideren convenient a l’acte de trasllat de les restes a la fossa 
comuna.  
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
5.2.- Aprovació, si s’escau, del canvi de nom de concessions administratives de drets funeraris del 
cementiri municipal d’Olvan, transmesos “mortis causa”. 
 
Es presenta la següent  PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 
Procediment: Gestió de serveis públics 
  Extinció per renúncia de drets funeraris 
Tràmit:  Resolució expedient 
Expedient: EG-0183-2016-CEM 
Quadre clas.: 05-01 
 
 
1.  ANTECEDENTS: 
 

X. En data 28 de juny de 2016 (RE núm. 646/2016)  la Sra. E.T.A., titular del DNI núm. 
36.719.905-Z, veïna d’Olvan (08611), ha presentat una instància en el registre general de 
l’Ajuntament, en la que exposa  “que vol fer el canvi de nom dels nínxols d’E.P.V. números 
21 i 22” del cementiri municipal d’Olvan; a la qual adjunta diferent documentació, en 
especial còpies del testament del causant (difunt marit) i d’acceptació d’herència. 
 

XI. Consta a l’expedient el títol original dels drets funeraris objecte de canvi de nom a favor del 
Sr. E.P.V., així com la còpia simple del testament atorgat per l’esmentada persona en 
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data 5 de febrer de 2001 davant el Notari de Puig-reig, Sr. Ramon costa i Fabra (número  
121 del seu protocol), per la qual anomena hereva universal a la seva esposa Sra. E.T.A..  

 

XII. També consta una còpia de l’escriptura d’acceptació i adjudicació d’herència, formalitzada 
per la Sra. E.T.A., davant la notària de Berga, Sra. Montserrat Moratilla Fernàndez en 
data 24-08-2016 (número 1301), en el qual la persona interessada accepta la seva 
condició d’hereva universal i dels béns relictes. 

 

XIII. En el Llibre de Registre municipal dels drets funeraris, consta inscrit els nínxols núm. 21 i 
22 del Cementiri d’Olvan a favor d’E.P.V., en el qual hi consten inhumades la restes de 
diferents persones. 

 

XIV. No hi ha constància que l’Ajuntament d’Olvan, tingui aprovat i vigent cap reglament del 
serveis funeraris o del cementiri municipal. 

 

XV. Mitjançant providència de l’alcaldia – presidència de data 28 de juliol de 2016, s’ha incoat 
l’expedient administratiu EG-0183-2016-CEM. 

 

XVI. De conformitat amb les dades del programa de gestió tributària WTP de l’ORGT de la 
Diputació de Barcelona, el titular de la concessió no té cap deute pendent per la taxa de 
prestació dels serveis del cementiri municipal.  

 

XVII.  Per part de la Secretaria – intervenció municipal s’ha emès en data 9 de novembre de 
2016, l’informe 0051/2016, pel qual s’indica la normativa aplicable i l’adequació de les 
actuacions a la mateixa, en termes d’informe – proposta, d’acord amb el que estableix 
l’article 175 del RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 

 

2. FONAMENTS DE DRET: 
 
1er.- Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 

(k) Procediment administratiu: 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú (LRJPAC) aplicable per raons temporals, tenint en 
compte la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 

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

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

 
(l) Règim local: 

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

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis. 

 
(m) Patrimoni: 

 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP). 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 

locals de Catalunya (RP). 
- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament de béns de les 

entitats locals, d’àmbit estatal i supletori del Reglament català. 
 

(n) Normativa de serveis funeraris de Catalunya: 
 
- Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris. 
- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària 

– mortuòria. 
- Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que regula, amb 

caràcter supletori, els serveis funeraris municipals. 
 

(o) Normativa de serveis funeraris de caràcter estatal: 
 
- Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat. 
- Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de policia sanitària – 

mortuòria.  
- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de policia sanitària 

– mortuòria. 
 
2on.-  Marc competencial. 
 
L’article 25.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix 
competències als municipi en matèria de “cementiris”. 
 
En aquests mateixos termes s’expressen els articles 66.3.j) 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, i l’article 38 del 
Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària – 
mortuòria. 
 
3er.- Sobre els drets funeraris. 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) estableix en el seu art. 79 
que “són béns de domini públic els destinats a un ús públic o servei públic”.  
 
El dret funerari es configura com un dret d’ús privatiu d’un bé de domini públic, subjecte a concessió 
administrativa d’ús, amb caràcter temporal, tal i com estableix l’article 57 del Decret 336/1988, 
doncs està constituït per l’ocupació directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera 
que en limita o n’exclou la utilització per part d’altres persones interessades. 
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Cal tenir en compte que la concessió dels drets funeraris no és una autèntica concessió d’un serveis 
públic municipal, ni la autorització concreta d’una propietat privada sobre els nínxols o les 
sepultures, sinó que el titular del dret funerari, adquireix un dret administratiu per via de concessió 
administrativa atorgada per l’administració municipal, donat que es tracta d’un <mecanisme jurídic> 
en virtut del qual es permet al seu titular l’enterrament i la facultat de conservar les restes del seus 
familiars per temps determinat en el lloc on descansen. 
 
4rt.- Sobre la transmissió de drets funerari “mortis causa”. 
 
 
D’acord amb l’article 50 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
policia sanitària – mortuòria de Catalunya, correspon a l’ajuntament, en tant que titular del 
cementiri, l’adjudicació dels diferents nínxols, fosses o mausoleus, per la qual cosa, també li 
correspon els canvis de nom i les renuncies; tenint en compte que s’adquireix un dret d’ús. 
 
El Reglament de Policia Sanitària –mortuòria estatal de 27 de juliol de 1974, estableix que 
“L’ajuntament és el competent per a les concessions de parcel·les i sepultures”.  
 
És doctrina consolidada la que entén que, en la regulació de les sepultures, conviuen drets privats i 
drets públics, ja que, juntament amb el dret a la “propietat privada” dels drets sobre els nínxols 
situats dins el cementiri municipal, i que està sotmès al dret privat, hi ha també la competència de 
l’Ajuntament sobre els cementiris municipals sotmesa al dret públic. 
 
La transmissió “mortis causa” al tractar-se d’un dret del titular de la sepultura, al finar aquest, el 
transmet (com qualsevol altre dels seus béns) a les persones hereves, de forma testada o intestats, 
és adir, sí el titular fineix havent atorgat testament, aquella persona que ha estat designada hereva 
universal, serà el qui adquirirà els béns del testador, sempre que s’accepta l’herència (com és el 
present cas).  
 
Així, la concessió administrativa d’un dret funerari podrà obtenir-se “mortis causa” per donació per 
causa de mort o mitjançant herència. 
 
4t.- Òrgan competent. 
 
L’òrgan competent per a resoldre aquesta petició és l’Alcaldia – Presidència, en virtut d’allò que 
estableix l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. No 
obstant això, aquesta competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant 
decret d’Alcaldia 1/2015, de 15 de juny, publicat al 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  formulada en data 28 de juny de 2016 (RE núm. 646/2016), per la Sra. 
E.T.A., titular del DNI núm. 36.719.905-Z, veïna d’Olvan (08611); i en aquest sentit, ATORGAR el 
CANVI DE NOM de les CONCESSIONS ADMINISTRATIVES dels nínxols núm. 21 i 22 del CEMENTIRI 
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MUNICIPAL D’OLVAN, per transmissió “mortis causa” del seu difunt marit, Sr. E.P.V., en base als 
antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta PROPOSTA 
D’ACORD. 
 
Segon.- PROCEDIR a efectuar les anotacions que corresponguin al Llibre Municipal de Registre de 
drets funeraris. 
 
Tercer.- EXPEDIR els nous títols concessionals dels drets funeraris a favor de la Sra. E.T.A.. 
 
Quart.- DONAR D’ALTA a la persona concessionària al padró fiscal de la taxa de conservació de drets 
funeraris, la gestió i recaptació de la qual, correspon a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la 
Diputació de Barcelona per delegació d’aquest Ajuntament. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present ACORD a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT) de la Diputació de Barcelona, als efectes legals oportuns.  
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
5.4.- Aprovació si s’escau, del conveni “tipus” d’adhesió al programa “anem al teatre” organitzat per la 
Diputació de Barcelona amb els ajuntaments, per als cursos 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20 a les 
comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el maresme, el Moianès i Osona. 
 
Es presenta la següent PROPOSTA DE LA TINENT D’ALCALDE – DELEGADA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
Procediment:  Relacions interadministratives. 

Conveni tipus d'adhesió al Programa Anem al teatre per als cursos 2016-2017, 2017-
2018, 2019-2020. 

Tràmit:  Aprovació expedient 
Òrgan:  Junta de govern Local 
Expt. Núm.:  EG-0048-2016-EDU 
 
1.Antecedents: 
 
I. A primers d’abril de 2016, es va rebre l’esborrany o minuta del conveni “tipus” d’adhesió al 
programa “Anem al teatre”, organitzat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els 
ajuntaments, per als cursos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020, a les comarques de l’Alt 
Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona. 
 
Aquest programa ofereix als alumnes d'educació infantil, primària i secundària, batxillerat i cicles 
formatius de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el 
Moianès i Osona, en horari escolar, espectacles de teatre, música, dansa i educació de la sensibilitat 
artística. 
 
III. Els espectacles de l'esmentat programa són d'una qualitat artística contractada, representats per 
companyies professionals i adequats a cada cicle escolar, i es representen en un aforament limitat.  
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IV. El programa es finança amb els ingressos dels alumnes que hi participen i els aportacions de 
l'Administració Local. La part de despeses que no quedi coberta amb els ingressos dels alumnes serà 
assumits entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d’Olvan  
 
V. En anteriors cursos escolars, l’Ajuntament d’Olvan ja havia formalitzat amb la Diputació de 
Barcelona, altres protocols i convenis d’adhesió al programa “anem al teatre”. 
 
VI.  Mitjançant Providència de l’Alcaldia de data 29 d’abril de 2016, es va incoar l’expedient i es va 
formalitzar el model de document administratiu per a l’adhesió al conveni tipus, sense perjudici 
d’efectuar la tramitació de l’expedient. 
 
VII. Consta a l’expedient la tramesa del document d’adhesió en data 10 de juny de 2016 (RS 
112/2016). 
 
VIII. En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 20 de juny de 2016, apareix inserit 
l’anunci de la Diputació de Barcelona (servei de contractació) pel qual s’efectua la licitació de la 
gestió del programa  “anem al teatre” de referència. 
 
IX. En data 4 d’agost de 2016 es va rebre (i) la notificació de la resolució de la Diputació de Barcelona, 
per la qual es constata l’adhesió de l’Ajuntament d’Olvan i (ii) dos exemplars del conveni tipus 
aprovat per ambdues parts per iniciar els tràmits de la seva formalització. 
 
X. La Secretaria – intervenció municipal ha emès l’informe núm. 0059/2016, en el que indica la 
normativa aplicable i l’adequació de les actuacions a la mateixa. 
 
XI. En el pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2016, existeix una consignació pressupostària 
a l’aplicació 323.22606 per atendre la despesa que suposarà aquest programa per enguany, tenint en 
compte la vinculació jurídica dels crèdits. 
 
2. Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 

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

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS). 

 Articles 66.3,c, d i f) 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 (TRLMC). 

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

 Articles 25.2 c), 31 i 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL). 

 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el 
reglament de desenvolupament de la Llei, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. 
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 La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i ratificada 
per instrument de 20 de gener de 1988. 

 Articles del 107 al 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).  

 
3.Conveni: 
 
Per articular jurídicament aquesta relació s’ha elaborat un conveni “tipus” d'adhesió per part de 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, a formalitzar entre la mateixa 
Diputació de Barcelona i els Ajuntament de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el 
Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona, en els quals està inclòs l'Ajuntament d’Olvan, al 
qual s’ha adherit aquest Ajuntament, però que cal convalidar les actuacions per donar seguretat 
jurídica. 
 
4.Tràmits que hauran de seguir-se: 
 
Els tràmits que hauran de seguir-se seran succintament els següents: 
 

a) Aprovació per part de l’Ajuntament de adhesió a l'esmentat protocol, per tal de que els 
alumnes dels centres escolars d’Olvan pugui participar en les activitats que es portaran a 
terme en aquest programa. 

 
b) Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública. 

 
c) Comunicació a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya de 

l'adhesió a l’esmentat protocol. 
 

d) Comunicació a  la Diputació de Barcelona dels acords adoptats i formalització del conveni 
“tipus”. 

 
5. Normativa aplicable als convenis de col·laboració o adhesions interadministratives. 
 
La normativa aplicable als convenis de col·laboració i protocols d’adhesió interadministrativa ve 
determinada bàsicament pels articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la 
Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, als 
articles del 107 al 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i a l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
El conveni “tipus” és una figura organitzativa en el qual té especial rellevància les tècniques de 
cooperació i col·laboració entre les diferents administracions públiques implicades regint el principi 
d’igualtat de les parts. 
 
 
 
6. Convalidació d’actuacions. 
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De conformitat amb allò que disposa l’article 67, en relació amb l’article 57, de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (LRJPAC), s’ha de procedir a: 
 

(i) Convalidar les actuacions portades a terme per l’alcaldia – presidència referents a 
l’adhesió al conveni “tipus” indicat, i  

(ii) Atorgar efectes retroactius a data 29 d’abril de 2016. 
 
 
7. Òrgan competent per a l’adopció de l’acord: 
 
L’òrgan competent per a resoldre aquesta petició és l’Alcaldia – Presidència, en virtut d’allò que 
estableix l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. No 
obstant això, aquesta competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant 
decret d’Alcaldia 1/2015, de 15 de juny, publicat al BOPB del dia 5 d’agost de 2015.  
 
En conseqüència de tot el que s’ha exposat, es proposta que per part de la JUNTA DE GOVERN 
LOCAL, sigui adoptat el següent  
 

ACORD 
 
Primer.- APROVAR l’expedient administratiu EG-0048-2016-EDU, referent a la formalització del  
conveni “tipus” d’adhesió al programa “anem al teatre”, organitzat per la Diputació de Barcelona en 
col.laboració amb els ajuntaments, per als cursos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020, a 
les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i 
Osona; CONVALIDANT així les actuacions portades a terme per l’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA, i 
ATORGANT efectes retroactius a data 29 d’abril de 2016; en base als antecedents de fet i fonaments 
de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta PROPOSTA D’ACORD. 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient i la minuta de conveni de referència al tràmit d’informació pública de 
conformitat amb allò que estableix l’article 86 de la Llei 30/1992de 26 de novembre (LRJPAC) 
aplicable per raons temporals, per un termini mínim de VINT DIES, mitjançant anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província i/o en el Diari Oficial de la Generalitat, en el tauler d’anuncis i a la seu 
electrònica (e-tauler) als efectes que totes les persones interessades puguin consultar-lo i formular 
les al·legacions que es considerin convenients. 
 
Tercer.-  DETERMINAR que finalitzat el termini d’informació pública, si no es produeixen al·legacions, 
ni reclamacions, l’expedient i el conveni de què porta causa, s’entendran aprovats DEFINITIVAMENT, 
sense necessitat d’un nou acord de l’òrgan competent, acreditant-se mitjançant certificació expedida 
per la Secretaria. 
 
Quart.- FACULTAR de la manera més àmplia que com en dret sigui possible, al President de la 
Corporació per a l’execució del present ACORD i per a la signatura dels documents que a l’efecte 
siguin necessaris. 
 
Cinquè.- PUBLICAR el contingut del Conveni objecte d’aprovació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, en 
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compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Sisè-  INSERIR els convenis formalitzats a la seu electrònica de la corporació per a facilitar l’accés de 
la ciutadania a la informació pública, a l’empara d’allò que disposa l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Setè.-ADQUIRIR el compromís d’incorporar al pressupost de la Corporació de cada anualitat de 
vigència del present conveni “tipus”, les dotacions pressupostàries per a fer front a les aportacions 
de l’Ajuntament previstes en el document jurídic de col.laboració esmentat (pacte 7è, lletra c). 
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
5.5..- Aprovació, si s’escau, de la formalització d’un conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal 
del Berguedà per a la prestació de serveis d’assistència tècnica (SAT). 
 
Es presenta la següent PROPOSTA  DE L’ALCALDIA  A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Procediment:  Relacions interadministratives. 

Conveni de col·laboració per a la prestació de serveis d’assistència tècnica C.C. 
Berguedà 

Tràmit:  Aprovació expedient 
Òrgan:  Junta de govern Local 
Expt. Núm:  EG-0188-2016-URB 
 
 
1.Antecedents: 
 

I. Per part del Consell Comarcal del Berguedà s’ha tramès la minuta o esborrany de conveni de 
col·laboració per a la prestació dels serveis d’assistència tècnica en matèria de serveis 
d’enginyeria i arquitectura, en el marc d’allò que estableix l’article 30 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya (TRLOCC). 
 

II. L’esmentat precepte (art. 30 TRLOCC) estableix que sense perjudici de les competències en 
que aquest àmbit correspon a les diputacions provincials, en cada comarca hi ha d’haver 
un servei de cooperació i d’assistència municipals encarregat d’assessorar als municipis 
que ho sol·licitin en matèria jurídica – administrativa, econòmica – financera i d’obres i 
serveis. 

 

III. L’Ajuntament d’Olvan té interès en subscriure el conveni de col·laboració, donat que no 
disposa actualment de serveis d’enginyeria, i la prestació dels serveis d’arquitectura s’ha 
de regularitzar des del punt de vista de la normativa aplicable. 
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IV.   Mitjançant Providència de l’Alcaldia de data 14 de novembre de 2016, es va incoar 
l’expedient i es va formalitzar el model de document administratiu per a l’adhesió al 
conveni tipus, sense perjudici d’efectuar la tramitació de l’expedient. 

 

V.  La Secretaria – intervenció municipal ha emès l’informe núm. 0055/2016, en el que indica la 
normativa aplicable i l’adequació de les actuacions a la mateixa. 

 
 
2. Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 

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

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS). 

 Articles 66.3,c, d i f) 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 (TRLMC). 

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

 Articles 25.2 c), 31 i 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL). 

 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el 
reglament de desenvolupament de la Llei, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. 

 La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i ratificada 
per instrument de 20 de gener de 1988. 

 Articles del 107 al 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).  

 
3.Conveni: 
 
Per articular jurídicament aquesta relació s’ha elaborat un conveni de col·laboració per part del 
Consell comarcal del Berguedà.   
 
En aquest conveni es preveu una contraprestació econòmica que haurà de fer front l’ajuntament 
d’Olvan, per la qual cosa, caldria incloure en els diferents pressupostos municipals mentre tingui 
vigència l’esmentat conveni. 
 
4.Tràmits que hauran de seguir-se: 
 
Els tràmits que hauran de seguir-se seran succintament els següents: 
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e) Aprovació per part de l’Ajuntament de adhesió a l'esmentat protocol, per tal de que els 
alumnes dels centres escolars d’Olvan pugui participar en les activitats que es portaran a 
terme en aquest programa. 

 
f) Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública. 

 
g) Comunicació a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya de 

l'adhesió a l’esmentat protocol. 
 

h) Comunicació al Consell comarcal del Berguedà i formalització del conveni. 
 
5. Normativa aplicable als convenis de col·laboració o adhesions interadministratives. 
 
La normativa aplicable als convenis de col·laboració i protocols d’adhesió interadministrativa ve 
determinada bàsicament pels articles: 
 

-  47 i següents de  la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
- 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals (ROAS), i 
- 107 al 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
 
El conveni  interadministratiu és una figura organitzativa en el qual té especial rellevància les 
tècniques de cooperació i col·laboració entre les diferents administracions públiques implicades 
regint el principi d’igualtat de les parts. 
 
En aquest sentit, el conveni pretén millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització 
conjunta de mitjans i serveis públics, i complir amb la normativa d’aplicació. 
 
6.- Àmbit pressupostari. 
 
El pacte segon del conveni preveu una contraprestació econòmica per la prestació dels serveis que es 
proposen per part del Consell Comarcal del Berguedà, en forma de preu públic. 
 
Per aquest motiu, els costos d’aquest servei caldrà imputar-los a les aplicacions pressupostàries de 
“capítol 2 de despeses” del pressupost de la corporació per a cada any de vigència del conveni de 
referència. 
 
7. Òrgan competent per a l’adopció de l’acord: 
 
L’òrgan competent per a resoldre aquesta petició és l’Alcaldia – Presidència, en virtut d’allò que 
estableix l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. No 
obstant això, aquesta competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant 
decret d’Alcaldia 1/2015, de 15 de juny, publicat al BOPB del dia 5 d’agost de 2015.  
 
En conseqüència de tot el que s’ha exposat, es proposta que per part de la JUNTA DE GOVERN 
LOCAL, sigui adoptat el següent  
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ACORD 
 
Primer.- APROVAR l’expedient administratiu EG-0188-2016-URB, referent a la formalització del  
conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis d’assistència tècnica en matèria de serveis 
d’enginyeria i arquitectura, en el marc d’allò que estableix l’article 30 del Decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya 
(TRLOCC); ; en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva 
d’aquesta PROPOSTA D’ACORD. 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient i la minuta de conveni de referència al tràmit d’informació pública de 
conformitat amb allò que estableix l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú (LPAC), per un termini mínim de VINT DIES, mitjançant anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província i/o en el Diari Oficial de la Generalitat, en el tauler d’anuncis i a la seu 
electrònica (e-tauler) als efectes que totes les persones interessades puguin consultar-lo i formular 
les al·legacions que es considerin convenients. 
 
Tercer.-  DETERMINAR que finalitzat el termini d’informació pública, si no es produeixen al·legacions, 
ni reclamacions, l’expedient i el conveni de què porta causa, s’entendran aprovats DEFINITIVAMENT, 
sense necessitat d’un nou acord de l’òrgan competent, acreditant-se mitjançant certificació expedida 
per la Secretaria. 
 
Quart.- FACULTAR de la manera més àmplia que com en dret sigui possible, al President de la 
Corporació per a l’execució del present ACORD i per a la signatura dels documents que a l’efecte 
siguin necessaris. 
 
Cinquè.- PUBLICAR el contingut del Conveni objecte d’aprovació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, en 
compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Sisè-  INSERIR els convenis formalitzats a la seu electrònica de la corporació per a facilitar l’accés de 
la ciutadania a la informació pública, a l’empara d’allò que disposa l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Setè.-ADQUIRIR el compromís d’incorporar al pressupost de la Corporació de cada anualitat de 
vigència del present conveni, les dotacions pressupostàries per a fer front a les aportacions de 
l’Ajuntament previstes en el document jurídic de col·laboració esmentat (pacte 2on). 
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
5.6.- Aprovació, si s’escau, de la memòria valorada de l’habitatge “casa del mestre”, situada a la 
Plaça de l’ajuntament núm. 5. 
 
Es presenta la següent PROPOSTA  DE LA REGIDORA DELEGADA DE L’ÀREA D’URBANISME 
 
Procediment:  Obra municipal ordinària. 

Memòria valorada obres de reparació habitatge “casa del mestre”. 
Tràmit:  Resolució expedient 
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Òrgan:  Junta de Govern Local 
Expt. Núm.:  EG-0194-2016-URB 
 
 
1. Antecedents: 
 

I. Per part de l’arquitecte Sr. J.V.R., s’ha elaborat una memòria valoració per a la realització de 
les obres de reforma de l’habitatge situat a la Plaça de l’Ajuntament número 5, coneguda 
com a “casa del mestre”, de titularitat municipal. 
 

II. L’import de l’actuació es de 7.100,73 €, més IVA (8.591,88 € IVA inclòs). 
 

III. La referència cadastral de l’immoble és 9668111DG0596N0001TP. 
 

IV. És necessari procedir a la incoació del corresponent expedient per a l’aprovació de 
l’esmentada memòria, d’acord amb la normativa d’aplicació.  

 
V. Mitjançant Providència de l’alcaldia de data 14 de novembre de 2016, s’ha incoat de 

referència. 
 

VI. En data d’avui, la Secretaria – intervenció municipal ha emès l’informe núm. 056/2016, que 
indica la normativa aplicable i l’adequació de les actuacions a la mateixa. 

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

 Articles 234 i següents 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 (TRLMC). 

 Articles 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS). 

 Articles 21.1.o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local (LRBRL). 

 Articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 Articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP). 

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques (LPAC) 

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

 
2on.- Les obres locals. 
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Tenen la consideració d'obres locals les que executin les Entitats Locals per a la prestació dels serveis 
de la seva competència, ja es tracti d'obres de nova planta, reforma, reparació, conservació o 
manteniment.  

Les classes d'obres locals poden ser d'urbanització i ordinàries. Es qualifiquen com a obres 
d'urbanització aquelles que tinguin aquest caràcter d'acord amb la legislació urbanística. Les altres 
obres locals es consideraran obres ordinàries, ja siguin executades amb els propis fons de l'Entitat 
Local o amb l'ajuda d'altres Ens Públics o de particulars 
 
3er.- Les obres de reforma. 
 
Les obres de reforma abasta, d’acord amb allò que estableix l’article 12 del ROAS, el conjunt d’obert 
de adequació de l’habitatge de referència, amb un pressupost de 8.591,88 € IVA inclòs. 
 
4rt.- Sobre la memòria valorada i el procediment d’aprovació.  
 
El ROAS no preveu cap procediment de tramitació per aprovar una “memòria valorada” , i per tant,  
es considera que s’ha de portar a terme la tramitació assimilable a un projecte tècnic. 

En aquest sentit, tal com estableix l'article 125 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els 
Projectes d'Obres hauran de referir-se obligatòriament a obres completes, entenent-se per tals les 
susceptibles de ser lliurades al servei corresponent, sense perjudici de les ulteriors ampliacions que 
posteriorment puguin ser objecte i comprendran tots i cadascun dels elements que siguin precisos 
per a la utilització de l'obra. 

En quant al procediment de tramitació, indicar que l’expedient  (i) s’ha d’aprovar per part de l’òrgan 
municipal competent, i (ii) sotmetre’ s al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies, i (iii) 
aprovació definitiva pel mateix òrgan competent. 
 
5è.- Òrgan competent per a l’adopció de l’acord: 
 
L’òrgan competent per a resoldre aquesta petició és l’Alcaldia – Presidència, en virtut d’allò que 
estableix l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. No 
obstant això, aquesta competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant 
decret d’Alcaldia 1/2015, de 15 de juny, publicat al BOPB del dia 5 d’agost de 2015.  
 
6è.- Declaració d’urgència en la tramitació de l’expedient. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú (LPAC), es considera que l’expedient s’ha de tramitar amb caràcter urgent, donat 
que les obres s’han d’executar i finalitzar durant l’exercici de 2015. 
 
En conseqüència de tot  el que s’ha exposat, aquesta regidoria – delegada té a bé proposar a la 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer.-  APROVAR la memòria valorada redactada per l’arquitecte Sr. J.V.R., col·legiat al COAC amb 
el número 20668-7, referent a les obres de reforma de l’habitatge situat a la Plaça de l’Ajuntament 



 

JGL – sessió ordinària 15-11-2016 Pàgina 25 

 

núm. 5 d’Olvan, coneguda com a “casa del mestre”, amb un pressupost de 8.591,88 € IVA inclòs; en 
base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta PROPOSTA 
D’ACORD. 
 
Segon.-  DECLARAR la urgència en la tramitació de l’expedient, en base a allò que disposa l’article 33 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú (LPAC). 
 
Tercer.- SOTMETRE l’expedient al tràmit d’informació pública, per un termini de 15 dies mitjançant 
anunci en el tauler d’anuncis, a la pàgina WEB de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per 
tal que qualsevol personal interessada pugui consultar-lo i formuli les al·legacions o reclamacions que 
consideri adients, donada la declaració d’urgència de l’expedient.. 
 
Tercer.-   DETERMINAR que en el supòsit que durant el termini d’informació pública no es 
presentessin reclamacions ni al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà DEFINITIU. 
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
5.7.- Aprovació, si s’escau, de l’adquisició directa de l’immoble situat a la Carretera de Berga num. 
5 de Cal Rosal. 
 
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA  A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Procediment:  Gestió patrimonial 
   Adquisició directa de béns immobles amb caràcter onerós 
Tràmit:   Resolució Expedient. 
Òrgan:   Junta de Govern Local 
Expedient núm.: EG-0008/2016-HIS 
Quadre clas.:  2-1-2 
 
1.- Antecedents: 
 

I. En data 27 de novembre de 2015, l’Ajuntament d’Olvan va formalitzar un contracte de 
lloguer amb opció de compra, amb l’entitat financera CATALUNYA BANC SA,  d’un 
immoble situat a la Carretera de Berga núm. 5 de Cal Rosal, dins el terme municipal 
d’Olvan. 

 
II. Aquest  contracte preveu com a termini per a exercir l’opció de compra 31 de març de 

2016, si bé s’ha prorrogat tàcitament fins a la data actual. 
 

III. Segons assenyala la Providència de l’Alcaldia, és d’interès per part d’aquest Ajuntament, 
procedir a exercir l’esmentada opció, i en aquest sentit, adquirir el bé immoble 
esmentat, amb la finalitat de destinar-lo a sala polivalent del nucli de població de CAL 
ROSAL, en la qual es portaran a terme diversos serveis i activitats de competència 
municipal. 

 
IV. El preu establert de l’opció de compra és de 50.000 € 

 
V. La finca objecte d’adquisició directa és la següent: 
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DESCRIPCIÓ: Entitat número Ú. Local comercial. Planta baixa, part de la finca urbana 
situada a Olvan, colònia  Rosal, Carretera de Manresa a Berga, núm. 5, a la que 
s’accedeix directament des de l’esmentada carretera, mitjançant una porta. Superfície: 
noranta-un metres i seixanta-tres decímetres quadrats. Llinda: davant, carretera de 
Manresa a Berga, en línia de 9 metres i 10 centímetres; dreta entrant, amb l’entitat 
número dos; esquerra, amb porció de terreny, pas comú i esquena amb porció de terreny, 
patí comú. La seva quota és de 20 enters per 100. 
 
INSCRIPCIÓ: Finca 583 d’Olvan. Tom 586. Llibre 12. Foli 128. Identificador únic de la finca 
(codi IDUFIR)  08020000397339 del Registre de la Propietat de Berga. 

 
VI. La referència cadastral de l finca és 6584102DG0568S0001HJ, segons la certificació 

cadastral incorporada a l’expedient. 
 

VII. Consta a l’expedient l’informe de valoració efectuat en data 11 de març de 2015 per 
l’arquitecte Sr. J.V.R., dels serveis tècnics municipals, segons el qual assenyala que el 
preu d’adquisició seria de 81.900,00 €. 

 
VIII. També consta a l’expedient la Certificació expedida per la Registradora de la Propietat de 

Berga, Sra. Francisca Hernández Jiménez de data 17 de març de 2016, segons la qual, la 
finca únicament tindria les càrregues de les afeccions fiscals (que no s’indiquen 
expressament) i les que puguin derivar-se del seu règim de propietat horitzontal. 

 
IX. En el pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2016, aprovat pel Ple de la 

Corporació en sessió del dia 8 de setembre de 2016;  hi figura l’aplicació pressupostària 
920.62200 (capítol VI d’inversions), amb una dotació de 50.000,00 € per a fer front a 
l’esmentada adquisició. 

 
X. El bé immoble de referència és propietat de CAIXA DE MANRESA, que fou absorbida per 

CATALUNYA BANC SA, i aquesta última ha estat adquirida i integrada dins el GRUP del 
Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). 

 
XI. Figura a l’expedient la MEMÒRIA de l’alcaldia en què justifica la necessitat i conveniència 

de l’adquisició, les finalitats a la que es pretén destinar l’immoble i el procediment 
d’adjudicació. 

 
XII. La Secretaria – intervenció municipal, ha emès l’informe 060/2016, que indica la 

normativa aplicable i l’adequació de les actuacions a la mateixa. 
 
2.- Fonaments de dret: 
 
1er.- Capacitat jurídica per adquirir i posseir béns per part dels ens locals. 
 
Els Ens Locals tenen capacitat jurídica plena per adquirir i posseir tota classe de béns i drets i per 
posseir-los, i també per a exercir les accions i els recursos procedents en defensa del seu patrimoni. 

 
L'adquisició de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix el compliment de les normes sobre 
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contractació de béns i drets de patrimoni local.  
 
De conformitat amb l’article 4.1.p) del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), queden exclosos de l’àmbit del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, els contractes de compravenda, donació, permuta, 
arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, que tindran sempre el caràcter 
de contractes privats i es regiran per la legislació patrimonial. 

 
La legislació patrimonial a què ens hem de remetre és a la legislació patrimonial catalana, i amb 
caràcter específic, al que disposa l’article 206.3 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, en concordança amb l’article 
30 del Reglament del patrimoni dels ens locals, Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
2on.- Normativa aplicable. 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment comú (LRJPAC), aplicable per raons temporals, tenint en compte el que 
estableix la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú (LPAC). 

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

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del  règim local (LRBRL). 
- Articles 52.2.p), 53.1.q) i 206 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC). 
- Article 30 del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 

d’octubre (RP). 
- Article 116.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 

públiques (LPAP). 
- Article 4.2 del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP)  
- Art. 165 del 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). 
 
3er.- Adquisició directa de béns immobles. 
 
En el cas dels béns immobles o de drets sobre aquests béns, l'adquisició requereix també la valoració 
pericial d'un tècnic o tècnica local.  

 
Es pot fer l'adquisició directa de béns immobles si ho requereixen les peculiaritats dels béns, les 
necessitats del servei a satisfer o les limitacions del mercat immobiliari, tal i com determinen els 
articles 206.3 del TRLMC i 116.4 de la LPAP.  
 
4t.- Àmbit pressupostari i percentatge d’adquisició sobre el recursos ordinaris del pressupost. 
 



 

JGL – sessió ordinària 15-11-2016 Pàgina 28 

 

Per atendre la despesa que suposa l’adquisició d’aquest bé immoble, xifrat en 50.000,00 €, és 
disposa de consignació a l’aplicació pressupostària 920.62200 del pressupost de la corporació per a 
l’exercici de 2016. 
 
Els recursos ordinaris del pressupost de 2016 (Capítols 1 a 5, menys contribucions especials i quotes 
urbanístiques) ascendeixen a  883.134,29 €, per la qual cosa, el cost d’adquisició suposa un 5,66 % 
sobre aquest recursos ordinaris. 
 
5è.- Òrgan competent per a provar l’expedient. 
 
Tenint en compte les dades indicades a l’apartat anterior i de conformitat amb allò que estableix la 
disposició addicional segona del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), és l’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA, l’òrgan 
competent per a resoldre l’expedient. 
 
No obstant això, en el marc del cartipàs municipal per al mandat 2015-2019, l’Alcaldia – Presidència, 
mitjançant Decret núm. 1/2015, de 15 de juny, es va delegar aquesta atribució a la Junta de Govern 
Local.  
 
En conseqüència de tot el què  s’ha exposat, aquesta Alcaldia – Presidència té a bé proposar que per 
part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, sigui adoptat el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- APROVAR l’expedient administratiu número EG-0008-2016-HIS, que fa referència a 
l’adquisició directa del bé immoble amb caràcter onerós corresponent a la Carretera de Berga núm. 5 
de Cal Rosal, inscrit al Registre de la Propietat de Berga amb les dades següents: Finca 583 d’Olvan. 
Tom 586. Llibre 12. Foli 128. Identificador únic de la finca (codi IDUFIR)  08020000397339 del 
Registre de la Propietat de Berga; de conformitat amb els antecedents de fet i fonaments de dret que 
figuren a la part expositiva d’aquesta PROPOSTA D’ACORD. 
 
Segon.-  ADQUIRIR  l’immoble esmentat pel procediment d’adjudicació directa previst a l’article 
206.3 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 (TRLMC). 
 
Tercer.- ADJUDICAR al BANC DE BILBAO VIZCAYA ARGENTÀRIA SA, l’adquisició de l’immoble de 
referència, en tant que titular del mateix, per adquisició i integració de CATALUNYA BANC SA, que va 
absorbir CAIXA DE MANRESA. 
 
Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 50.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
920.62200 del pressupost de la corporació per a l’exercici de 2016. 
 
Cinquè.-  NOTIFICAR el present ACORD a la persona jurídica propietària de l’immoble, i procedir a la 
signatura del contracte mitjançant escriptura pública davant notari. 
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 



 

JGL – sessió ordinària 15-11-2016 Pàgina 29 

 

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 
núm. 7/2016  

Relació de 
LIQUIDACIONS/REBUTS 

núm. 6/2016 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 

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   1.588,00 1.588,00 

2016 31301 Pista poliesportiva     0,00 

2016 32100 Taxa llicències urbanístiques 101,68   101,68 

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   340,00 340,00 

  
TOTALS 101,68 1.928,00 2.029,68 
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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 deu hores i cinquanta-vuit minuts, de 
la qual cosa s’estén la present acta. 
 
       L’ALCALDE – PRESIDENT            EL SECRETARI – INTERVENTOR 


