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

Número sessió 09/2016 

Caràcter Ordinari 

Dia 20 de desembre de 2016 

Hora: 9:23 

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 9:23 hores, del dia 20 de desembre 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 29 de novembre de 2016, amb la següent esmena: 
 
A la pàgina 1,  

 
ON DIU: 

 
“A la sala de govern de la seu de l’Ajuntament d’Olvan, a les 9:48 hores, del dia 15 de 
novembre de 2016 es reuneixen...” 

 
 
 HA DE DIR: 
 

“A la sala de govern de la seu de l’Ajuntament d’Olvan, a les 9:48 hores, del dia 29 de 
desembre de 2016 es reuneixen...” 

 
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 del dia 16 de desembre de 2016, apareix inserit l’anunci de la Diputació de 
Barcelona, referent a l’aprovació del Programa complementari de finançament de les llars 
d’infants municipals per al curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 
 

- En el BOPB del dia 7 de desembre de 2016, apareix publicat l’anunci de la Diputació de 
Barcelona, d’aprovació de la concessió d’ajuts corresponents a la fase segona del programa 
complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016 del Pla “Xarxa de 
governs locals 2016-2019”. 
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- En el DOGC núm. 7259, de data 01-12-2016, apareix publicada la Resolució GAH/2720/2016, 
de 25 de novembre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió d’ajuts destinats al 
finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats públics de les 
administracions públiques locals. 
 

- En el DOGC núm. 7259, de data 01-12-2016, apareix publicada la Resolució TSF/2729/2016, 
de 24 de novembre, per la qual s’obre convocatòria anticipada, per a l’any 2017, en relació 
amb la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 

- En el DOGC núm. 7258, de data 30-11-2016, apareix inserida la Resolució GAH/2698/2016, de 
24 de novembre, de concessió de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017. 
 

- L’empresa ACCIONA medio ambiente de Sant Cugat del Vallès ha tramès un comunicat en 
data 16-12-2016 (RE 1876), que procediran a realitzar les tasques de manteniment sota les 
línies elèctriques per la prevenció d’incendis forestals. 
 

- Per part del Tresorer Municipal, es dóna compte dels saldos bancaris dels comptes que 
l’Ajuntament té contractats en diferents entitats financeres a data 20 de desembre de 2016.  

 
 
3.  Aprovació de documents comptables ADO-P. 
 
3.1.- 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/2016/23 20-12-2016 600,00 

P/2016/4 20-12-2016 764,21 

P/2016/25 20-12-2016 2.075,15 

 
 
3.2.- Donar compte de l’aprovació documents comptables P pressupost 2016, per Decret d’alcaldia. 
 
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia d’aprovació de les relacions de documents comptables de 
pagament (docs. P) que a continuació es detallen, 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: 
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Núm. Decret Número de relació Data relació Import € 

0159/2016 P/2016/20 13-12-2016 5.125,54 

0168/2016 P/2016/21 13-12-2016 69,84 

0169/2016 P/2016/22 13-12-2016 6.598,46 

 
3.3.- Donar compte de l’aprovació documents comptables  ADO pressupost 2016, per Decret 
d’alcaldia. 
 
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia d’aprovació de les relacions de documents comptables 
d’autoritzacions i disposicions de despesa i reconeixement d’obligacions (documents ADO) de que a 
continuació es detallen, 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: 
 
 

Núm. Decret Número de relació Data relació Import € 

0160/2016 F/2016/26 13-12-2016 6.598,46 

0161/2016 F/2016/27 13-12-2016 69,84 

0162/2016 F/2016/28 13-12-2016 3.138,89 

0163/2016 F/2016/29 13-12-2016 2.075,15 

0164/2016 F/2016/30 13-12-2016 600,00 

0165/2016 F/2016/31 13-12-2016 764,21 

0166/2016 F/2016/32 13-12-2016 2.212,01 

0167/2016 F/2016/33 13-12-2016 19,12 

 
 
 
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. 
 
 
5.-  Resolució d’instàncies i expedients administratius 
 
5.1.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient EG-0217-2016-HIS de resolució petició liquidació de 
factures. 
 
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Procediment: Gestió de tresoreria   
  Liquidació de factures – prescripció d’obligacions 
Tràmit:  Resolució expedient 
Expedient: EG-0217-2016-SEC 
 
1.  ANTECEDENTS: 
 

I. En data 27 d’octubre de 2016 (RE núm. 1548) el Sr. F.B.B., titular del DNI núm. 46.732.409C, 
veí de Barcelona (08006), ha presentat una instància en el registre general de 
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l’Ajuntament, en la que exposa que “s’ha sol·licitat en diverses ocasions el pagament de 
les factures 2014-36 a nom de F.B.B., i la factura A-1310 a nom de ARQ71 i Associats SLP, 
que aquestes factures s’adjunten a la instància juntament amb e-mails fent-ne la 
corresponent sol·licitud i no s’han liquidat” i en la que demana “es liquidin en la major 
brevetat possible”. 
 

II. En l’esmentada instància, adjunta còpia de les factures reclamades: 
 

- Factura d’honoraris núm. 2014-36, a nom de F.B.B. de data 3 de desembre de 2014, 
per import de 15.097,25 € (IVA inclòs), que com a “concepte” indica “honoraris de 
direcció obra centre de serveis rocarodona – Olvan fins a la suspensió indefinida 
d’obra – expt. 0948”. 

 
- Factura A-1310 d’ARQ 71 & associats SLP, de data 6 de maig de 2013, per import de 

13.084,41 € (IVA inclòs), que com a “concepte” indica “treballs tècnics i de 
representació gràfica del Projecte de Reparcel.lació del Polígon d’Actuació urbanística 
O-UA5 d’Olvan”.  

 i dels correus electrònics tramesos per a la seva pretesa reclamació de 5, 12 i 20 de juliol 
de 2016. 
 

III. No figura a les còpies de les factures reclamades el registre d’entrada de l’Ajuntament. 
 

IV. Mitjançant providència de l’Alcaldia – Presidència de data 21 de novembre de 2016, s’ha 
admès a tràmit l’esmentada sol·licitud i la documentació adjunta, i iniciar l’expedient 
administratiu EG-0217-2016-SEC. 

 
V. No s’ha trobat constància al programa de comptabilitat del SICALWIN que, a nom dels 

esmentats tercers, hi hagi les minutes d’honoraris o factures pels conceptes indicats, que 
s’hagin enregistrat com a factura, que s’hagin tramitat la seva aprovació i que s’hagin 
comptabilitzat les operacions anteriors. 

 
VI. No s’ha trobat constància al registre general de l’Ajuntament, de la presentació de les 

factures de referència. 
 

VII.  Tampoc no s’ha trobat constància, de la tramitació i aprovació dels expedients de 
contractació de les prestacions dels esmentats serveis; ni que s’hagi dictat un acte 
administratiu d’aprovació dels encàrrecs professionals. 

 
VIII.  El projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació núm. 5 delimitat per les NNSS de 

Planejament del municipi d’Olvan, fou presentat al maig de 2007 i aprovat per Decret 
d’Alcaldia de 17 de maig de 2007. 

 
IX. La direcció facultativa de l’obra Centre de Serveis Rocarodona, s’ha portat a terme des de 

l’octubre de 2011 fins a l’acord plenari de 30 de març de 2015 de la resolució contractual 
del contracte d’obres amb l’empresa adjudicatària del mateix. 
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X.  Per part de la Secretaria – intervenció municipal s’ha emès en data 13 de desembre de 2016, 
l’informe 0079/2016, pel qual s’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: 
 

(a) Procediment administratiu: 
 

- 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). 
 

(c) Normativa pressupostària: 
 
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 
- Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’hisendes Locals (LRLHL). 
- Bases d’execució del pressupost. 

 
2on.- Sobre les dades que consten a les factures presentades 
 
Segons les dades trameses per l’interessat, consta: 
 

FACTURA EMISSOR CONCEPTE IMPORT 
FACTURAT 

DATA FACTURA 

2016-36 F.B.B. Honoraris direcció obra Centre 
de Serveis Rocarodona-Olvan 
fins suspensió indefinica 
d’obra. Exp: 0948 

15.097,25 3 de Desembre 
de 2014 

A-1310 ARQ71 i 
Associats, SLP 

Treballs tècnics i de 
representació gràfica del 
projecte de reparcel·lació del 
polígon d’asctuació urbanística 
O-UA5 d’Olvan 

13.084,41 6 de Maig de 
2013 
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3er.- Sobre la presentació de factures transcorregut el termini de prescripció d’obligacions. 
 
L’institut de la <prescripció> és el mecanisme en virtut del qual es produeix, de manera anormal, 
l’extinció dels crèdits existents contra la corporació municipal, pel simple transcurs d’un període de 
temps, sense que el creditor exerciti el seu dret. 
 
La legislació aplicable està constituïda per la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària (LGP), l’article 25.1.a) de la qual estableix que “prescriurà als quatre anys el dret al 
reconeixement o liquidació per la hisenda pública”, en aquest cas la local, de tota obligació que no 
s’hagués sol·licitat amb la presentació dels documents justificatius (les corresponents factures), 
comptant-se el termini des de la data en què va finalitzar el servei o la prestació determinant de 
l’obligació o des del dia en què el dret hagués pogut exercir-se. 
 
Prescrita la possibilitat de liquidar o reconèixer, també ha de considerar-se prescrita l’acció d’exigir el 
pagament de les obligacions. I, l’apartat b) de l’esmentat article, amb referència al dret a exigir el 
pagament, fixa el mateix període, però comptat des de la data de notificació del reconeixement o 
liquidació de l’obligació. 
 
Així, l’article 25 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre (LGP), regula els efectes de la prescripció en 
l’àmbit de les obligacions de la hisenda pública. 
 
El seu fonament jurídic, o causa determinant, no és altre que el principi de seguretat jurídica que 
exigeix que el tràfic jurídic respongui a unes constants de fiabilitat i certesa, difícilment abastables sí 
determinades relacions jurídiques es troben en estat de pendència durant un període de temps 
dilatat. 
 
La prescripció extintiva o alliberadora de les obligacions de la hisenda pública es configura, en 
conseqüència, com un instrument legal en virtut del qual el transcurs de quatre anys determina que 
la hisenda pública s’oposi a l’exercici de les accions extemporànies, tant si de dites accions pretenen 
el reconeixement o quantificació per la hisenda d’una determinada obligació – com és el cas objecte 
d’aquest informe - , o com si es tracte d’exigir el pagament d’obligacions ja reconegudes o liquidades.  
 
En conseqüència, si el proveïdor no pot justificar – com així es desprèn – que les factures fossin 
presentades en temps i forma, l’Ajuntament, d’acord amb el criteri de la doctrina  “ve obligat a 
declarar la prescripció del dret o reclamar el pagament”. 
 
Per això, si el proveïdor ha presentat les factures una vegada transcorregut el termini de prescripció, 
ja no juga el termini per a la seva aprovació – la qual no és possible a l’haver decaigut el dret del 
creditor al reconeixement de dites factures – sense que pugui considerar-se que la seva aprovació 
s’hagi produït per silenci administratiu.  
 
 En el supòsit objecte d’informe, la qüestió cabdal és determinar el moment a partir del qual els 
honoraris per a la prestació dels serveis d’arquitectura comencen a prescriure, l’anomenat “dies a 
quo”. En aquest sentit, la jurisprudència, per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de 8 de juliol de 
1997 (recurs 13286/1991), argumenta en el seu Fonament Jurídic segon que (i) en la prestació de 
serveis, la data d’inici del còmput de la prescripció és aquella en que van deixar de prestar-se els 
serveis i (ii) diferencia les tipologies de contractes d’obres i la de serveis, en els termes següents: 
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“FJ 2.- No puede ofrecer dudas que la fecha de inicio de su cómputo es aquella en que los 
servicios dejaron de prestarse, pues este es el momento en que el contrato de servicios 
queda consumado. La invocación que el demandante - apelante hace al artículo 57 de la 
L.C.E. y 176 del Reglamento, a los efectos de fijar el momento en que se inicia la 
prescripción del deber de pago de los honorarios en el contrato de servicios, es claramente 
improcedente, pues dichos preceptos se refieren al contrato de obras, y al momento de la 
liquidación final del contrato de obra a la vista de la recepción definitiva de estas. El 
citado precepto nada tiene que ver con la liquidación del contrato de prestación de 
servicios, pues ambos contratos tienen naturaleza y efectos distintos. Diferencia que se 
pone de manifiesto en el momento de liquidación de tales contratos, que responde a 
principios diferentes. El de obras supedita la terminación a la recepción definitiva de estas 
y a la liquidación final, el de servicios, por el contrario, a la finalización de la prestación 
de servicios. 

 
Així, resulta que 
 

(i)  La factura del Sr. F.B.B.,  d’honoraris de direcció d’obra del centre de serveis 
rocarodona – Olvan fins a la suspensió definitiva de la mateix 1, s’ha portat a terme de 
forma que la prestació dels serveis de direcció facultativa s’han anat realitzant i 
finalitzant, a mesura que s’anaven executant les obres, i en concret, a la presentació i 
aprovació de les corresponents certificacions d’obra 2 (números 1 a 7), que com a tècnic 
– director va expedir: 
 

Núm. 
Certificació 

Import Data certificació Data aprovació 

1 32.187,54 03-11-2011 19-12-2011 

2 16,083,75 02-12-2011 19-12-2011 

3 44.754,84 25-01-2012 13-02-2012 

4 190.509,12 08-03-2012 26-03-2012 

5 57.229,82 23-04-2012 14-05-2012 

6 72.824,38 20-06-2012 02-07-2012 

7 12.298,16 03-08-2012 15-10-2012 

 
Les certificacions d’obra núm. 8 i 9 no foren expedides pel tècnic director, sinó 
directament per l’empresa contractista: 
 

Núm. 
Certificació 

Import Data certificació Data aprovació 

8 13.278,76 11-08-2014 11-08-2014 

9 48.420,82 12-09-2014 22-09-2014 

Total certificat 487.887,65   

 

                                                             
1 No s’ha trobat constància de cap actuació municipal referent a la “suspensió” de les obres, sinó que 

únicament existeix la resolució del contracte d’obres, aprovat per acord plenari del dia 30 de març de 2015. 

2
 L’expedició de la certificacions d’obres i la seva aprovació suposa l’acceptació de l’administració de l’obra 

realitzada. 
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D’aquestes dades, es concreta que les certificacions d’obra números 1 a 7, ha prescrit el 
dret al reconeixement de l’obligació, donat que la presentació de les factures va produir-
se en el moment de la seva presentació al Registre General, el 27 d’octubre de 2016, i 
per tant, havent transcorregut els quatre anys que opera la prescripció. No així les 
factures, en tant que certificacions d’obra números 8 i 9, que estarien dins de termini, 
però que no hauria expedit el tècnic director, ni hauria informat sobre les mateixes. 
 
Les factures 8 i 9, equivalen a un 12’65 % del total d’obra executada, per la qual cosa, 
només podria reconèixer-se l’obligació referent a un 12,65 % dels honoraris facturats, és 
a dir, 1.909,80 €. (IVA inclòs) que alhora haurà de tramitar-se com a reconeixement 
extrajudicial de crèdit. 
 
 

(ii) La factura d’ARQ 71 & associats S.L.P. dels treballs tècnics i de representació gràfica 
del Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística O-UA5 d’Olvan, es 
corresponen a treballs lliurats del projecte de reparcel·lació el maig de 2007,i que fou 
aprovat en data 17 de maig de 2007, havent-se produït amb escreix la prescripció. 
 

(iii) En relació amb els correus electrònics no s’acredita fefaentment la presentació de les 
factures i les accions de reclamació del pagament de les mateixes. 

 
3er.- 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.  
 

ACORD 
 
Primer.-  RESOLDRE la instància presentada en data 27 d’octubre de 2016 (RE núm. 1548) pel Sr. 
F.B.B., titular del DNI núm. 46.732.409-C, veí de Barcelona (08006), en la que demanava que “es 
liquidin en la major brevetat possible” les factures 2014-36 a nom de F.B.B. per un import de 
15.097,25 €, i la factura A-1310 a nom de ARQ71 i Associats SLP de 13.085,41 €, en la forma següent: 
 

(a) DESESTIMAR PARCIALMENT el reconeixement de l’obligació referent a la factura núm. 
2014-36 del Sr. F.B.B., per import de 15.097,25 € (IVA inclòs) presentada pel concepte de 
prestació del servei de direcció de l’obra de construcció del Centre de Serveis 
Rocarodona-Olvan, per “prescripció” d’una part de la mateixa, en concret del 87,35 %, en 
els termes de l’article 25.1.a) de la Lleu 47/2003 de 26 de novembre, general 
pressupostària. En aquest sentit, el reconeixement de l’obligació únicament ha d’ésser 
del 12,65 % de la mateixa, corresponent a la direcció de les obres incloses en les 
factures/certificacions 8 i 9, equivalent a 1.909,80 € (Iva inclòs), havent-se de presentar 
una minuta d’honoraris únicament per aquest import davant el registre general de 
l’Ajuntament, i prèvia justificació expressa de la realització dels treballs de direcció 
facultativa de les obres incloses en les esmentades certificacions 8 i 9 que no va expedir, 
ja que altrament, la desestimació de la seva petició seria ÍNTEGRAMENT. 
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(b) DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT el reconeixement de l’obligació referència a la factura A-
1310 d’ARQ 71 & associats SLP, de data 6 de maig de 2013, per import de 13.084,41 € 
(IVA inclòs), presentada a “concepte” indica “treballs tècnics i de representació gràfica 
del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació urbanística O-UA5 d’Olvan”, per 
prescripció de la mateixa, tal i com disposa l’article 25.1.a) de la Lleu 47/2003 de 26 de 
novembre, general pressupostària, doncs han transcorregut amb escreix el termini de 
quatre anys (des de 17 de maig de 2007) de la prescripció extintiva de les obligacions. 

 
en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta 
PROPOSTA. 
 
Segon.- 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’expedient de contracte menor consistent en l’adquisició de divers 
material informàtic. 
 

Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Procediment:  Contractació administrativa 
Contracte del subministrament consistent en l’adquisició de divers 
equipament informàtic (hardware). 

Tipologia:  Contracte menor 
Expedient:  EG-0235-2016-SEC 
Tràmit:   Resolució expedient. 
 
1.- Antecedents 
 
I. Per part d’aquesta Alcaldia i la Regidoria – delegada de l’Àrea de Governació, ha estat proposat el 
subministrament consistent en l’adquisició de diverses equipament informàtic, en concret  
 

Tipus material Unitats Descripció 

Ordinador 5 Ordinador sobre taula - i5 - 8GB - 256GB SSD – iHDG - DVDRW 

Pantalla 5 LED de 27” – full HD 

Ordinador 1 Portàtil – i5 – 8 GB – 256GB SSD – 15,6” – DVDRW - iHDG 

Tablet 1 Samsung Galaxy pro – 12” – full HD – 4 GB – 128GB - teclat 

Tablet 2  Samsung galaxy Tab. A – 10’1” – full HD – 2GB – 16GB 

Varis 2 Lector targeta xip - USB 

 
destinat a les dependències municipals. 
 
II. En aquest sentit, s’indica la necessitat de procedir a la contractació d’aquest subministrament per 
part d’una empresa externa especialitzada. 
 
III. La previsió de cost d’aquesta actuació es situa en 6.933,85 € (a més l’IVA), 8.389,96 (IVA inclòs). 
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IV. Com a antecedents de contractes menors d’adquisició de material informàtic (hardware) s’ha 
tramitat l’expedient EG-0197/2016-SEC per import de 2.075,15 € (IVA inclòs), així com d’altres 
subministres d’aquesta tipologia amb un cost de 1.534,89 € (IVA inclòs), fent un total de 3.610,04 
euros (IVA inclòs).  
 
V. La Secretaria – intervenció municipal ha emès un informe en data d’avui (RI 084/2016), pel qual 
s’indica (i) la normativa aplicable, (ii) l’adequació de les actuacions a la mateixa i (iii) la situació 
pressupostària de la despesa.  
 
2.- Fonaments de dret: 
 
1er.-  Normativa aplicable 
 
La normativa reguladora és la continguda a les normes jurídiques següents: 
 

- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de contractes dels sector públic (TRLCSP). 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el Reial decret legislatiu 
781/1986 de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, tenint en compte els articles derogats i modificats per la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes dels sector públic (LCSP) d’ambdós preceptes legals, la 
qual ha estat modificada pel Reial decret legislatiu esmentat anteriorment. 

- Legislació bàsica de l'Estat i en concret el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i el 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), de conformitat amb la seva disposició 
final 1a, en tot allò que sigui compatible amb la LCSP. 

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

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
- Reglament 204/2002, de la Comissió de les Comunitats Europees. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
- Eventual reglamentació catalana sobre contractació. 
- Les ordenances, el reglament orgànic de la Corporació i les bases d'execució del pressupost. 
- Text refós de règim local, en els seus aspectes no bàsics. 
- Supletòriament les altres normes de dret administratiu i en defecte d'aquest les normes de 

dret privat. 
 
2n.- Naturalesa jurídica de la contractació. 
 
Essent l'objecte contractual el subministrament consistent en l’adquisició de diverses equipament 
informàtic (hardware) destinat a les oficines municipals, la seva naturalesa jurídica és administrativa i el 
seu règim jurídic es correspon al que estableixen els articles 5, 9, 173, 177, 178 i 290 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP). 
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3r.- Contractes de subministrament. 
 
Tenint en compte el que determina l'article 9 del TRLCSP, el qual assenyala el següent: 
 

"1. Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament 
financer, l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles.” 

 
4t.-  Procediment de licitació i forma d'adjudicació 
 
L'article 111 del Reial decret legislatiu 3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic disposa el següent: 
 

 “1. En els contractes menors definits a l'article 138.3, la tramitació de l'expedient només 
exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que 
haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.” 

 
Per la seva banda, l'article 138.3 del (TRLCSP), assenyala el següent: 
 

“Article 138.3.- Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari 
amb capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la 
prestació, complint amb les normes establertes a l'article 111. 
 
Es consideraran contractes menors els contractes d'import inferior a (...) 18.000 € dels altres 
contractes – que inclou els de subministre - (...)” 

 
Així, la tramitació de l'expedient s'ha de portar a terme d'acord amb dita normativa, sense perjudici que 
l'empresa adjudicatària, justifiqui la seva habilitació professional per a realitzar la prestació. 
 
5è.-  Òrgan competent. 
 
L'aprovació de l’expedient és competència de l’Alcaldia - Presidència, en subjecció a allò que disposa 
l’article 51 i l’apartat 1er. de la disposició addiciona segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes dels sector públic (TRLCSP), i 53.1.o) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Aquesta competència, però, ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret 
1/2015, de 15 de juny, publicat en el BOPB del dia 5 d’agost de 2015. 
 
6è.- Aspectes econòmics i pressupostaris. 
 
Per atendre aquesta despesa xifrada en 2.075,15 euros (IVA inclòs), existeix una dotació 
pressupostària suficient a l’aplicació 920.62600 del pressupost de la corporació per a l’exercici de 
2016. 
 
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa que per part de la JUNTA DE GOVERN LOCAL 
sigui adoptat el següent 
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ACORD 
 
Primer: DECLARAR la forma de contracte «menor» per a la contractació del subministrament 
consistent en l'adquisició del següent equipament informàtic (hardware) destinat a les dependències 
municipals: 
 

Tipus material Unitats Descripció 

Ordinador 5 Ordinador sobre taula HP PRODESK 600 G2 - i5 - 8GB - 256GB 
SSD – iHDG - DVDRW 

Pantalla 5 LED de 27” – full HD 

Ordinador 1 Portàtil Toshiba– i5 – 8 GB – 256GB SSD – 15,6” – DVDRW - 
iHDG 

Tablet 1 Samsung Galaxy pro – 12” – full HD – 4 GB – 128GB - teclat 

Tablet 2  Samsung galaxy Tab. A – 10’1” – full HD – 2GB – 16GB 

Varis 2 Lector targeta xip - USB 

 
en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta 
PROPOSTA D'ACORD. 
 
Segon: APROVAR l'expedient administratiu tramitat amb el número EG-0235-2016-SEC, per a la 
contractació del subministrament de referència. 
 
Tercer: ADJUDICAR directament el contracte a la societat mercantil INFORBER SERVEIS TIC SL, amb 
CIF Núm. B08907925, i amb seu social a BERGA (08600), C/ Prat de la Riba núm. 5, de conformitat 
amb les condicions tècniques ofertades pel licitador i que consten a l'expedient, per un import de 
6.926,00 euros més IVA, que són 1.454,46 euros, que ascendeix a un total de 8.380,46 €. 
 
Quart: AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 8.380,46 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920. 
62600 del pressupost de la corporació per a l’exercici de 2016. 

 

Cinquè: FACULTAR al Sr. alcalde - president per a l’execució dels presents acords i la signatura de 
quants documents siguin necessaris. 
 
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
6.-  Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries 
 
 
Són aprovades per la JUNTA DE GOVERN LOCAL, les relacions de propostes d’alta de liquidacions 
tributàries d’ingrés directe, així com l’acceptació dels ingressos efectuats per autoliquidacions 
formulades per les persones contribuents, sense prejutjar la base ni la quota del tribut o preu públic que 
correspongui: 
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Exercici 
Aplicació 
Pressupostària Concepte 

Relació de 
LIQUIDACIONS 

núm. 9 

Relació de 
LIQUIDACIONS 

núm. 10 

Relació 
d'AUTOLIQUIDACIONS  

núm. 7 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   1.313,00 €   1.313,00 

2016 31301 Pista poliesportiva       0,00 

2016 32100 Taxa llicències urbanístiques 36,01     36,01 

2016 32500 Expedició de documents     41,05 41,05 

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     20,00 20,00 

2016 54100 Ingressos patrimonials lloguers   340   340,00 

  
TOTALS 36,01 1.653,00 61,05 1.750,06 

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


