ACTA DE LA SESSIÓ DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 de maig de 2013

Assisteixen
L’Alcalde
Joaquim Brustenga i Etxauri

A la Casa Consistorial, essent
les 17:30 hores del dia 23 de maig
de 2013, es van reunir sota la
Presidència del Sr. Alcalde, els
regidors que al marge es relacionen,
assistits per la Secretària, a l’objecte
de celebrar sessió de la Junta de
Govern Local.
Obert l’acte per la presidència,
es
procedeix
al
debat
dels
assumptes inclosos en

Regidors:
Isabel Valls i Bassa
Miquel Moret i Espinosa
Araceli Polo i Velasco
Francesc Montes i Casas
Serveis Tècnics:
Toni Peralta

Ordre del dia:

Hi assisteix en qualitat de convidat:

Joaquim Blanch
Secretari

Josep Lluís Llavata Ferrer
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1.
2.
3.
4.

Aprovació Acta de la sessió anterior
Serveis Tècnics
Secretaria
Serveis Econòmics
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APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 16 de maig de 2013, la qual
s’aprova per unanimitat.

SERVEIS TÈCNICS
Mase Logistica i Serveis SL - Finca Can Ros Pol.13 parc. 93-96-97-98-99 i
101 - certificat de compatibilitat urbanística pel reciclatge de residus de
construcció i enderroc - 110,52€
Vista la sol·licitud de Mase Logistica i Serveis SL de 29 de maig de 2012, en la que
sol·licita certificat de compatibilitat urbanística a la finca de Can Ros Pol.13 parc.
93-96-97-98-99 i 101 pel reciclatge de residus de construcció i enderroc;
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals,
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar compte del certificat de compatibilitat urbanística a la finca de Can
Ros Pol.13 parc. 93-96-97-98-99 i 101 pel reciclatge de residus de construcció i
enderroc amb les condicions tècniques que en deriven de l’informe dels Serveis
Tècnics Municipals.
Segon.- Practicar la liquidació d’import 110,52€.
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els interessats
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’ACORDA LA SEVA APROVACIÓ
SECRETARIA
Canvi de destinació dels recursos del preacord de XGL 2012-2015.
Vist que la Diputació ha comunicat amb data 9 d’abril de 2013, els preacord presos
a la Mesa de concertació del Pla “Xarxa de Govern Local 2012-2015”, per a les
necessitats preacordades següents:
1.-

2.-

Títol: “Reparació, manteniment i conservació de diversos camins municipals”
Àmbit: Manteniment d’equipament i d’infraestructures.
Import: 375.000,00 €
Any: 2013-2014
Títol: “Actuacions energètiques en diversos equipaments municipals”
Àmbit: Manteniment d’equipament i d’infraestructures.
Import: 25.000,00 €
Any: 2013
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3.-

Títol: “Redacció POUM”
Àmbit: Creació d’equipaments i d’infraestructures.
Import: 90.000,00 €
Any: 2013

4.-

Títol: “Amortització de Deute”
Àmbit:Reforçament de la solvència de les fiances locals
Import: 100.000,00 €
Any: 2013

2.- Vist que la clàusula 9.6 del protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015 estableix la possibilitat de sol.licitar canvis de destinació dels recursos
concertats per atendre noves necessitats, excepte en l’àmbit de reforçament de la
solvència de les finances locals.
3.- Vist que l’entitat supramunicipal de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall
del Tenes, amb CIF P5809508D, de la què el municipi de Santa Eulàlia de Ronçana
en forma part, té un romanent de tresoreria negatiu de l’exercici 2011, i interessa
poder transferir-li 60.000,00 euros de l’import total preconcedit a aquest
ajuntament.
4.- D’acord amb l’anterior, interessa sol·licitar el canvi de destí de part dels
recursos procedents de l’actuació núm. 1 : “Reparació, manteniment i conservació
de diversos camins municipals” i restar-li 60.000 euros, per destinar-los a la nova
necessitat indicada a l’apartat 3, i quedant la distribució dels recursos de la
següent manera:
1.-

2.-

Títol: “Reparació, manteniment i conservació de diversos camins municipals”
Àmbit: Manteniment d’equipament i d’infraestructures.
Import: 315.000,00 €
Any: 2013-2014
Títol: “Actuacions energètiques en diversos equipaments municipals”
Àmbit: Manteniment d’equipament i d’infraestructures.
Import: 25.000,00 €
Any: 2013

3.-

Títol: “Redacció POUM”
Àmbit: Creació d’equipaments i d’infraestructures.
Import: 90.000,00 €
Any: 2013

4.-

Títol: “Amortització de Deute”
Àmbit:Reforçament de la solvència de les fiances locals
Import: 100.000,00 €
Any: 2013

5.-

Títol: “Romanent de tresoreria negatiu de l’exercici 2011 de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Vall del Tenes”
Àmbit:Reforçament de la solvència de les fiances locals
Import: 60.000,00 €
Any: 2013

Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar la sol.licitud de canvi de destí dels recursos concertats a la Mesa
de concertació del Pla “Xarxa de Govern Local 2012-2015, un cop la Diputació ha
comunicat el preacord, destinant 60.000,00 euros de la subvenció total atorgada a
la nova actuació “Romanent de tresoreia negatiu de l’exercici 2011 de la
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes”, dins de l’àmbit de Reforçament
de la solvència de les fiances locals, i exercici 2013, amb la distribució dels recursos
indicada a l’apartat 4 de l’expositiu.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Barcelona
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’ACORDA LA SEVA APROVACIÓ
Acceptació del recurs econòmic consistent en fons de prestació “ Suport al
servei de menjador de les escoles bressol municipals” de la Diputació de
Barcelona, en el marc de Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012- 2015”
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 21 de
març de 2013, en la qual s’aprova la resolució del recurs econòmic consistent en
fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”,
en el marc de Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015” per import de 3.362€.
Atès que perquè la concessió sigui efectiva, és necessari l’acceptació expressa de
l’ajut esmentat.
PROPOSO:
Primer.- Acceptar la totalitat de l’ajut pel 2013 concedit per la Diputació de
Barcelona, de suport econòmic en fons de prestació de “Suport al servei de
menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2013 del
Pla de concertació, codi XBMQ 13/Y/91172, per un import de 3.362€.
Segon.- Comunicar l’acceptació de l’ajut a l’òrgan competent de la Diputació de
Barcelona i als Serveis Econòmics de l’ajuntament.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’ACORDA LA SEVA APROVACIÓ
Aprovació, si s'escau de justificació de pagament a justificar de l'Àrea de
Cultura. (premis literaris)
Vist que a data 19 abril de 2013 es va aprovar la concessió del següent pagament
a justificar:

Area
Servei de Cultura

Perceptor
Núria Padró i Baró

Import €
700€

Atès l’establert als articles 190.1 i 190.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 69 i ss
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del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i l’article 40 de les bases d’execució del
pressupost 2013, d’acord amb els quals els perceptors d’aquests fons estan obligats
a justificar l’aplicació de les quantitats percebudes en el termini màxim de 3 mesos
des de la percepció dels mateixos.
Vist que el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els comprovants
del pagament de les despeses que el composen degudament signats és de 700€.
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:
ACORD:
1. Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els
corresponents documents justificatius del pagament de les despeses per import
total de 700€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2-334-489004
2. Traslladar el present acord a les persones interessades i a la Tresoreria
Municipal.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’ACORDA LA SEVA APROVACIÓ
Aprovació, si s'escau de justificació de pagament a justificar de l'Àrea de
Cultura.(premi concurs cartell)
Vist que a data 7 de maig de 2013 es va aprovar la concessió del següent
pagament a justificar:

Area
Servei de Cultura

Perceptor
Núria Padró i Baró

Import €
600€

Atès l’establert als articles 190.1 i 190.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 69 i ss
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i l’article 40 de les bases d’execució del
pressupost 2013, d’acord amb els quals els perceptors d’aquests fons estan obligats
a justificar l’aplicació de les quantitats percebudes en el termini màxim de 3 mesos
des de la percepció dels mateixos.
Vist que el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els comprovants
del pagament de les despeses que el composen degudament signats és de 600€.
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:
ACORD:
1. Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els
corresponents documents justificatius del pagament de les despeses per import
total de 600€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2-334-489004
2. Traslladar el present acord a les persones interessades i a la Tresoreria
Municipal.
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SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’ACORDA LA SEVA APROVACIÓ
Aprovació de preus públics pel lloguer de les sales
Fàbrica.

del Centre Cívic la

D’acord amb el que disposa 41 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament
pot establir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades a
l’article 20.1.b) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació
sens perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern.
El ple ordinari de l’Ajuntament en sessió de data 31 de maig de 2012 va delegar de
forma expressa a favor de la Junta de Govern Local la competència per a
l’establiment de nous preus públics i per a la modificació de preus públics existents.
Els preus públics que es regulen constitueixen prestacions patrimonials de caràcter
públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les
activitats o serveis de competència municipal.
Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del
servei les persones o entitats privades que actualment concorren en la realització
d’activitats similars a les que es desenvolupen, el preu públic es transformarà en taxa.
En cas de resultar preceptiva la transformació referida, l’Ajuntament aprovarà
l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local, que entrarà en vigor a partir de la data en
que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació definitiva. Quan
els preus públics pels serveis o activitats de competència local hagin de transformarse en taxa, no serà precís realitzar la notificació individual a què es refereix l’article
102.3 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa
coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al que substitueix.
També serà d’aplicació en el supòsit que la quota de la taxa resulti incrementada
respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que aquest increment
es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Estan obligats al pagament dels preus públics les persones o entitats que sol·licitin o
es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats. Obligació que neix des
del moment que s’inicia la prestació del servei o realització de l’activitat, si bé, es
poden exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial.
La quantia dels preus públics serà la fixada en la Tarifa continguda en l’apartat
següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. Dir que l’import dels preus
públics han de cobrir el cost del servei prestat o l’activitat realitzada; si bé, per raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin es podem preveure
per sota del límit, cas en el que els pressupostos hauran de consignar les dotacions
oportunes.
Vistes les propostes tècniques de preus públics formulades,
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició i ordenació dels preus públics pel
lloguer de sales del Centre Cívic i Cultural “La Fàbrica” segons les tarifes que
s’annexen.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies.
En cas que no es presentin reclamacions, esdevindrà definitiu, de conformitat amb
allò que preveu l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
ANNEX: PREUS PÚBLICS A APLICAR PEL LLOGUER DE SALES DEL CENTRE
CÍVIC I CULTURAL LA FÀBRICA.
Descripció
Sala Polivalent
Sala Gran
Casal d’Avis
Sala entitats 1
Sala entitats 2
Sala entitats 3
Sala entitats 4

Preu/hora
final
12€
20€
10€
6€
6€
6€
6€

SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’ACORDA LA SEVA APROVACIÓ
SERVEIS ECONÒMICS
Aprovació de factures
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les factures segons relació adjunta núm. S/2013/57 d’import
134.769,03 €.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’ACORDA LA SEVA APROVACIÓ
A les sis de la tarda, es dóna per finalitzada la sessió, i s’estén aquesta
acta, i jo,el Secretari ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde
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Josep Lluís Llavata Ferrer
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