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

Número sessió 08/2016 

Caràcter Ordinari 

Dia 29 de novembre de 2016 

Hora: 9:48 

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 9:48 hores, del dia 29 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 22 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: 

 
 

- Per part del Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona, mitjançant carta de data 03-11-
2016 (Re núm. 1774 de data 25-11-2016), s’ha comunicat la conveniència de la gestió i 
justificació de diverses subvencions incloses en el catàleg de serveis 2016. 
 

- En el DOGC núm. 7252, de data 22 de novembre de 2016, apareix inserida l’ORDRE 
TSF/310/2016, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització d’accions d’intermediació laboral per a la 
inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de 
col·locació. 

 
- En el DOGC núm. 7252, de data 22 de novembre de 2016, apareix publicada l’ORDRE 

TSF/311/2016, de 15 de novembre, per la que s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
destinats a subvencionar els desplaçaments de les persones joves inscrites a la Garantia 
Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en 
els Projectes Singulars. 
 

- En el DOGC núm. 7252, de data 22 de novembre de 2016, apareix publicada la RESOLUCIÓ 
TSF/2591/2016, de 18 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 de les 
subvencions per a la realització de les actuacions del programa d’accions d’intermediació 
laboral per a la inserció en el mercat de treball de les persones aturades en col·laboració amb 
agències de col·locació. 
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- En el DOGC núm. 7252, de data 22 de novembre de 2016, apareix inserida la RESOLUCIÓ 
TSF/2592/2016, de 16 de novembre, per la qual s’obre convocatòria, per a l’any 2016, per a 
la concessió dels ajuts destinats a subvencionar el desplaçament de les persones joves 
inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el 
Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars. 
 

- En el DOGC núm. 7252, de data 22 de novembre de 2016, apareix publicada l’ORDRE 
EMC/309/2016, de 15 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i 
desenvolupament industrial. 
 

- En el DOGC núm. 7252, de data 22 de novembre de 2016, apareix inserida la RESOLUCIÓ 
ARP/2600/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a 
l’any 2016, 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. 7253, de data 23 de novembre de 2016, apareix publicada la RESOLUCIÓ 
EMC/2605/2016, de 10 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per 
a la concessió d’ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació en transferència tecnològica 
dels desenvolupadors catalans de tecnologia. 
 

- En el DOGC núm. 7255, de data 25 de novembre de 2016, apareix inserida l’ORDRE 
TSF/315/2016, de 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la 
convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de 
cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes 
singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa aracoop. 

 

-  
- Per part del Tresorer Municipal, es dóna compte dels saldos bancaris dels comptes que 

l’Ajuntament té contractats en diferents entitats financeres a data 29 de novembre de 2016.  
 
 
3.  Aprovació de documents comptables ADO-P. 
 
En aquesta sessió ordinària de la Junta de Govern Local no es sotmeten a la seva consideració i 
aprovació s’ escau, de relacions de documents comptables ADO-P. 
 
 
4. Llicències urbanístiques. 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, no es presenten expedients de llicències urbanístiques per tal 
que siguin considerats i aprovats, si escau, per part de la Junta de Govern Local. 
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5.-  Resolució d’instàncies i expedients administratius 
 
5.1.- Aprovació, si s’escau, de la memòria valorada per a l’adequació d’un local per a farmaciola a 
la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament. 
 
Es presenta la següent PROPOSTA  DE LA REGIDORA DELEGADA DE L’ÀREA D’URBANISME 
 
Procediment:  Obra municipal ordinària. 

Memòria valorada obres d’adequació d’un local per a farmaciola a la planta baixa de 
l’Ajuntament. 

Tràmit:  Resolució expedient 
Òrgan:  Junta de Govern Local 
Expt. Núm.:  EG-0204-2016-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 d’adequació d’un local per a farmaciola a la planta baixa de l’Ajuntament. 
 

II. L’import de l’actuació es de 6.698,90 €, més IVA (8.105,67 € IVA inclòs). 
 

III. La referència cadastral de l’immoble és 9668108DG0596N0001TP. 
 

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 28 de novembre de 2016, s’ha incoat de 

referència. 
 

VI. En data d’avui, la Secretaria – intervenció municipal ha emès l’informe núm. 0073/2016, 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). 



 

JGL – sessió ordinària 29-11-2016 Pàgina 5 

 

 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. 
 
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 
d’adequació del local de referència, amb un pressupost de 8.105,67 € 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. 
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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 en el termini més breu possible, d’acord amb les indicacions 
de la Secció d’Ordenació Farmacèutica de la Generalitat de Catalunya. 
 
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 d’adequació d’un local per a farmaciola a la planta baixa de 
l’Ajuntament, amb un pressupost de 8.105,67 € 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), per la qual cosa els 
terminis de tramitació es redueixen a la meitat. 
 
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. 
 
5.2.- Aprovació, si s’escau, del conveni marc interadministratiu amb el Consell comarcal per a 
l’organització i finançament dels serveis socials, inclusió, ciutadania i immigració, igualtat i joventut – 
2016-2019. 
 
Es presenta la següent PROPOSTA  DE LA TINENT D’ALCALDE – DELEGADA DE L’ÀREA DE SERVEIS 
SOCIALS 
 
Procediment:  Relacions interadministratives. 

Conveni marc interadministratiu en matèria de serveis socials 2016 - 2019 
Tràmit:  Aprovació expedient 
Òrgan:  Junta de govern Local 
Expt. Núm:  EG-0206-2016-SSO 
 
 
1.Antecedents: 
 

I. Per part del Consell Comarcal del Berguedà s’ha tramès la minuta o esborrany de conveni de 
conveni marc interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà 
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i els Ajuntaments de la comarca per a l’organització i finançament dels serveis socials, 
inclusió, ciutadania i immigració, igualtat i joventut 2016-2019. 
 

II. L’objecte d’aquest conveni és articular els mecanismes de coordinació, cooperació i 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i els Ajuntaments de la comarca, 
per a la prestació i finançament dels serveis socials, i altres programes com “ciutadania i 
immigració”, “inclusió” , “joventut”. 

 

III. En aquest conveni s’estableixen, com cada any, les condicions que han de regir en aquesta 
col·laboració i cooperació. En ell es concreten les accions, les prestacions i el finançament 
en matèria de serveis socials i altres programes de benestar social, per aquest any 2016. 

 
IV. L’Ajuntament d’Olvan té interès en subscriure el conveni marc interadministratiu , en el marc 

d’allò que estableix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que configura el 
dret a l’accés de la ciutadania als serveis socials, com un dret subjectiu de caràcter 
universal que esdevé un principi bàsic del sistema públic d’atenció a les persones. 

 
V. Aquest conveni, segons assenyala la seva part expositiva,  també respon a les previsions 

contingudes en el contracte programa 2016-2019. 
 

VI. Mitjançant providència de l’alcaldia de data d’avui, s’ha incoat l’expedient de referència 
 

VII.  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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 Arts. 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
 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).  
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 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya. 
 Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència. 
 Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
 Llei orgànica 3/2007, del 22 març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
 Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontat l’emergència en l’àmbit de 

l’habitatge i la pobresa energètica. 
 
3.Conveni: 
 
Per articular jurídicament aquesta relació s’ha elaborat un conveni  marc  interadministratiu de 
col·laboració per part del Consell comarcal del Berguedà.   
 
En aquest conveni es preveu un seguit de contraprestacions econòmiques per les dues 
administracions actuants, 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: 
 

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 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. 
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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 CINQUÈ del conveni marc preveu les diferents contraprestacions econòmiques que venen 
determinades en les diferents fitxes annexes al conveni, i de les quals, se’n preveu el següent: 
 

(a) Fitxa 2.1. SAD SOCIAL: 
 

- Import subvencionat  pel CCBerguedà.......... 9.883,84 € 
- Aportació municipal.....................................  5.098,66 € 

 
Per aquest motiu, els costos d’aquest servei caldrà imputar-los a les aplicacions pressupostàries de 
“capítol 4 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  
 

ACORD 
 
Primer.- APROVAR l’expedient administratiu EG-0206-2016-SSO, referent a la formalització del  
conveni marc interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i els 
Ajuntaments de la comarca per a l’organització i finançament dels serveis socials, inclusió, ciutadania 
i immigració, igualtat i joventut 2016-2019 ; 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. 
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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 cinquè). 
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
6.-  Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries 
 
 
Són aprovades per la JUNTA DE GOVERN LOCAL, les relacions de propostes d’alta de liquidacions 
tributàries d’ingrés directe, així com l’acceptació dels ingressos efectuats per autoliquidacions 
formulades per les persones contribuents, sense prejutjar la base ni la quota del tribut o preu públic que 
correspongui: 
 

Exercici 
Aplicació 
Pressupostària Concepte 

Relació de 
LIQUIDACIONS 

núm. 8 

Relació 
d'AUTOLIQUIDA
CIONS  núm. 6 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 31200 Servei Escola Bressol     0,00 

2016 31301 Pista poliesportiva     0,00 

2016 32100 Taxa llicències urbanístiques 262,75   262,75 

2016 32500 Expedició de documents   6,00 6,00 

2016 32900 Llicència d'obertura d'establiments     0,00 
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2016 33100 Taxa per entrada de vehicles (Guals)     0,00 

2016 33500 Taxa taules i cadires via pública 108,00   108,00 

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 

  
TOTALS 370,75 6,00 376,75 

 
 
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 onze hores i vint-i-quatre minuts, de 
la qual cosa s’estén la present acta. 
 
       L’ALCALDE – PRESIDENT            EL SECRETARI – INTERVENTOR 


