ACTA NÚM. 12. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 28 DE MARÇ DE 2011

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
set de la tarda del dia 28 de març de 2011, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència els també relacionats, i es
constitueix la Junta de Govern Local, per celebrar sessió ordinària convocada i tractar els
assumptes que figuren a l'ordre del dia.
ASSISTENTS
Alcalde acctal.
Il·lm. Sr. Jaume Monné i Dueñas
Vocals
Sr. Joan Soler i Vallés
Sra. M. Mercè Jou i Torras
Sr. Ramon Pons Ballbé
Sra. Rosina López Vigil
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Interventora accidental
Sra. M.Carme Gil Cabezas
Excusa assistència
Il·lma. Sra. Magda Graells i Casals
Sr. Jordi Cornellas Illa
Sra. Sílvia Holgado Gómez

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 21
de març de 2011.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 21 de març de 2011, sense formular-se rectificació ni observació de cap
mena.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta aprovació modificació de crèdit 15/11 per generació de
crèdit.

ECONOMIA I HISENDA
MLA_11/ 26

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Exp. 441/2011
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Vist l’informe de la regidoria de Treball i Formació de sol•licitud de generació de crèdits, en
el qual s’indica que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat una subvenció per desenvolupar el plans d’ocupació ordinaris per un import de
364.000,00 € per a l’any 2011, i la necessitat de generar crèdit.
Atès que per decret de l’Alcaldia del dia 4 de novembre de 2010 es va acceptar la
subvenció abans esmentada.
Vistos els informes del cap de la Unitat de Gestió de Recursos Humans i d’Intervenció, la
regidora d’Economia i Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Aprovar la modificació de crèdits 15/11, per generació de crèdit, al pressupost de
2011, per un import de 364.000,00 €, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Aprovar el projectes comptables següents:

2011

3 PEK14

14 2011YG310363/09. PROGRAMA ESPORT I SALUT

2011

3 PEK15

2011

3 PEK16

15 2011YG310363/10. MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
2011YG310363/11. NETEJA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ ESPAIS INTERÈS
16 AMBIENTAL D'OLESA

2011

3 PEK17

17 2011YG310363/12. GESTIÓ DE RESIDUS

2011

3 PEK18

2011

3 PEK19

2011YG310363/13. TIC. TELEMATITZACIÓ SERVEIS PÚBLICS I DIGITALITZACIÓ
18 DOCUMENTS
2011YG310363/14. MILLORA I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC I EDIF. MPALS.
19 ESTALVI ENERGÈTIC

2011

3 PEK20

20 2011YG310363/15. ARRANJAMENT D'ESPAIS PÚBLICS

2011

3 PEK21

21 2011YG310363/16. TIC A L'EMISSORA MUNICIPAL

2011

3 PEK22

22 2011YG310363/17. FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA EN OLESA DE MONTSERRAT

2011

3 PEK23

23 2011YG310363/18. CONDUCTOR BUS SOCIAL

2011

3 PEK24

24 2011YG310363/19. PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL

2011

3 PEK25

25 2011YG310363/20. INFORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SIAD "LA TEIXIDORA"

2011

3 PEK26

26 2011YG310363/21. EL JARDÍ ESCOLAR, COSA DE TOTS

2011

3 PEK27

27 2011YG310363/22. ARRANJAMENT EDIFICI MPAL ESCOLA D'ARTS I OFICIS

TERCER. Comunicar aquests acords a la regidoria de Treball i Formació, a la Unitat de
Gestió de Recursos Humans i a Intervenció.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------
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Acord núm. 3.

Proposta aprovació anul·lació autorització de despesa de la
convocatòria de concessió de subvencions de comerç 2010.
Projecte d'intervenció integral del Nucli Antic.

ALCALDIA
RSN_11/ 13

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 459/2010.

Atès que en data 26 d’abril de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar les
Bases per a la concessió d’ajuts per a la potenciació i millora del comerç al Nucli Antic .

Atès que en data 26 de juliol de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria
de concessió de subvencions per a l’any 2010, destinada a la potenciació i millora del
comerç al Nucli Antic, amb una autorització (A) de despesa per un import 30.000,00€ amb
càrrec a la aplicació pressupostària 01LB3 912 78000 del pressupost municipal de 2010.
Atès que l’import de les subvencions que es van concedir en la convocatòria de concessió
de subvencions per a l’any 2010, destinada a la potenciació i millora del comerç al Nucli
Antic, va ascendir a un total de 9.566,64€.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Anul·lar l’autorització (A) de la despesa per un import 20.433,36€ amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 01LB3 912 78000.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'Àrea de Coordinació i Gerència, a la Tresoreria i a la
Intervenció municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 4.

Proposta concessió llicència
DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

d'instal·lacions.

GAS

NATURAL

ORDENACIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA
VLR_11/ 85

Proposta del regidor d'Ordenació i Disciplina Urbanística
Exp. 1753/10: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'una canalització subterrània
de 21 metres i un ramal de connexió, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample
per 1,00 m. de profunditat i 23,00 m. de llargària al carrer Pompeu Fabra núm. 12 d’aquesta
vila.
Atesos els informes favorables emesos per l’Enginyer i l’Arquitecte Municipals, aquesta
regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
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PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA la llicència
necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'una canalització subterrània de 21 metres i
un ramal de connexió, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de
profunditat i 23,00 m. de llargària al carrer Pompeu Fabra núm. 12 d’aquesta vila, amb
estricta subjecció al projecte presentat, i condicions que figuren a l’informe emès per
l’Enginyer Municipal i altres que consten a l’expedient. El termini per a la conclusió de les
obres es fixa en un any.
SEGON.- De conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 16 de
l’Ordenança General d’Edificació vigent a Olesa de Montserrat, el paviment de la
canalització que s’obri a la via pública es reposarà amb el mateix material originari en un
termini màxim de 15 dies des de la seva obertura. L’empresa estarà obligada a adquirir els
materials necessaris abans d’iniciar la corresponent obra. En cas de sobrepassar aquest
termini l’Ajuntament procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador per
irregularitats urbanístiques.
TERCER.- Caldrà que per part de la societat sol·licitant, es comuniqui per escrit a aquest
Ajuntament, l’inici i l’acabament de les esmentades obres. L’inici de les obres haurà de ser
comunicat deu dies abans de començar-les.
QUART.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació provisional de l’esmentada llicència pels conceptes d’Impost
sobre Construccions i Taxa urbanística per un import total de 130,53 €, amb el següent
desglós, 79,37 € per Impost sobre construccions i 51,16 € per Taxa Urbanística.
SISÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 5.

Propostes anul·lacions i aprovacions liquidacions provisionals
d'ofici

Acord núm. 5.1. Proposta aprovació anul·lació i aprovació liquidació provisional
d'ofici. SRS. LYDIA ALBEROLA SEGURA i FCO. JAVIER CORRAL
FELIP
VIA PÚBLICA
GSJ_11/ 13

Proposta del Regidor de Via Pública
Exp. 47/09. Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 22 de març
de 2010 va aprovar la liquidació provisional d'ofici, per import de 2.137,50 €, a nom de la
senyora LYDIA ALBEROLA SEGURA, com a beneficiària de l'ús d'un quiosc situat a la
confluència de la Plaça de Catalunya amb el Passeig del Progrés d'aquesta vila,

4

corresponent a la taxa per ocupació de via pública amb quioscos de diaris, per una
superfície de 12,50 m2 i pel període comprès entre els dies 01/01/2009 i 31/12/2009.
Atès que la senyora Lydia Alberola Segura va presentar al·legació a l'esmentada liquidació,
mitjançant escrit registrat d'entrada el 7 d'abril de 2010 amb el número 3723.
Atès que l'al·legació presentada consisteix en que el quiosc esmentat és propietat de la
senyora Lydia Alberola Segura des del dia 1 d'octubre de 2009, i que fins al dia 30 de
setembre de 2009 va ser propietat del senyor FRANCISCO JAVIER CORRAL FELIP, i atès
que es van aportar documents justificatius d'aquest fet, els quals consten a l'expedient.
Per tot això, el Regidor de Via Pública proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. Anul·lar , en base a l'al·legació presentada, la liquidació provisional d'ofici, per
import de 2.137,50 €, a nom de la senyora LYDIA ALBEROLA SEGURA, com a beneficiària
de l'ús d'un quiosc situat a la confluència de la Plaça de Catalunya amb el Passeig del
Progrés d'aquesta vila, corresponent a la taxa per ocupació de via pública amb quioscos de
diaris, per una superfície de 12,50 m2 i pel període comprès entre els dies 01/01/2009 i
31/12/2009.
SEGON. Aprovar la liquidació, per import de 1.667,25 €, a nom del senyor FRANCISCO
JAVIER CORRAL FELIP, amb NIF 39157452-K, com a beneficiari de l'ús d'un quiosc situat
a la confluència de la Plaça de Catalunya amb el Passeig del Progrés d'aquesta vila,
corresponent a la taxa per ocupació de via pública amb quioscos de diaris, per una
superfície de 12,50 m2 i pel període comprès entre els dies 01/01/2009 i 30/09/2009.
TERCER. Aprovar la liquidació, per import de 555,75 €, a nom de la senyora LYDIA
ALBEROLA SEGURA, amb NIF 38494884-Z, com a beneficiària de l'ús del quiosc esmentat
a l'acord segon, corresponent a la taxa per ocupació de via pública amb quioscos de diaris,
per una superfície de 12,50 m2 i pel període comprès entre els dies 01/10/2009 i
31/12/2009.
QUART. Notificar aquests acords a la senyora Lydia Alberola Segura, al senyor Francisco
Javier Corral Felip, al departament d'Intervenció i a la Tresoreria municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 5.2. Proposta aprovació liquidació provisional d'ofici. SRA. LYDIA
ALBEROLA SEGURA
VIA PÚBLICA
GSJ_11/ 14

Proposta del Regidor de Via Pública
Exp. 415/10. Atès que s'ha realitzat inspecció municipal i s'ha comprovat que el quiosc
situat a la confluència de la Plaça de Catalunya amb el Passeig del Progrés d'aquesta vila
està realitzant ocupació de via pública amb 12,5 m2 i que la persona beneficiària de l'ús del
quiosc és la senyora LYDIA ALBEROLA SEGURA, amb DNI 38 494 884-Z.
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Atès que l'article 3 de l'ordenança fiscal número 25 reguladora de la taxa per ocupació de
quioscos a la via pública estableix que són subjectes passius de les taxes les persones
físiques o jurídiques, així com les entitats a que es refereix l'article 35.4 de la Llei General
Tributària a favor de les quals s'atorguin les llicències o concessions administratives per a
instal·lar quioscos en la via pública o els qui es beneficiïn de la utilitat derivada de la
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, mitjançant la instal·lació
de quioscos en les vies públiques municipals.
Atès que l'article 9 de l'ordenança fiscal número 25 esmentada estableix que la taxa serà
exigida en règim d'autoliquidació i que la sol·licitud per a instal·lar un quiosc a la via pública
estarà acompanyada de l'imprès d'autoliquidació de la taxa, degudament complimentat.
Per tot això, el Regidor de Via Pública proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la liquidació, per import de 2.223,00 €, a nom de la senyora LYDIA
ALBEROLA SEGURA, amb NIF 38494884-Z, com a beneficiària de l'ús del quiosc situat a la
confluència de la Plaça de Catalunya amb el Passeig del Progrés d'aquesta vila,
corresponent a la taxa per ocupació de via pública amb quioscos de diaris, per una
superfície de 12,50 m2 i pel període comprès entre els dies 01/01/2010 i 31/12/2010.
SEGON. Notificar aquests acords a la senyora Lydia Alberola Segura, al departament
d'Intervenció i a la Tresoreria municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 5.3. Proposta
aprovació
liquidació
provisional
MONTSERRAT HERNÁNDEZ MARTÍN

d'ofici.

SRA.

VIA PÚBLICA
GSJ_11/ 20

Proposta del Regidor de Via Pública
Exp. 415/10. Atès que s'ha realitzat inspecció municipal i s'ha comprovat que el quiosc
dedicat a xurreria situat al carrer Alfons Sala, a l'alçada de la Plaça de Catalunya, d'aquesta
vila està realitzant ocupació de via pública amb 12,5 m2, i que la persona beneficiària de
l'ús del quiosc-xurreria és la senyora MONTSERRAT HERNÁNDEZ MARTÍN, amb NIF 45
474 990-B.
Atès que l'article 3 de l'ordenança fiscal número 25 reguladora de la taxa per ocupació de
quioscos a la via pública estableix que són subjectes passius de les taxes les persones
físiques o jurídiques, així com les entitats a que es refereix l'article 35.4 de la Llei General
Tributària a favor de les quals s'atorguin les llicències o concessions administratives per a
instal·lar quioscos en la via pública o els qui es beneficiïn de la utilitat derivada de la
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, mitjançant la instal·lació
de quioscos en les vies públiques municipals.
Atès que l'article 9 de l'ordenança fiscal número 25 esmentada estableix que la taxa serà
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exigida en règim d'autoliquidació i que la sol·licitud per a instal·lar un quiosc a la via pública
estarà acompanyada de l'imprès d'autoliquidació de la taxa, degudament complimentat.
Per tot això, el Regidor de Via Pública proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la liquidació, per import de DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS
(2.223,00 €), a nom de la senyora MONTSERRAT HERNÁNDEZ MARTÍN, amb NIF 45 474
990-B, com a beneficiària de l'ús del quiosc-xurreria situat al carrer Alfons Sala, a l'alçada
de la Plaça de Catalunya, d'aquesta vila, corresponent a la taxa per ocupació de via pública
amb quioscos, per una superfície de 12,50 m2 i pel període comprès entre els dies
01/01/2010 i 31/12/2010.
SEGON. Notificar aquests acords a la senyora Montserrat Hernández Martín, al
departament d'Intervenció i a la Tresoreria municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 6.

Proposta declaració extinció concessió administrativa parades
laterals 54 i 55 del Mercat Municipal. CONGELATS OLESA, S.C.P.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
SAF_11/ 11

Proposta del Regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Indústria i Turisme.
Exp. 44/11: Atès que en data 13 de març de 2006, la societat CONGELATS OLESA, S.C.P.
va obtenir per traspàs de l'anterior titular, la titularitat de la concessió administrativa de les
parades laterals núm. 54 i 55 del Mercat Municipal.
Atès que en data 20 de desembre de 2010 l'esmentada societat va sol.licitar la renúncia de
la concessió administrativa de les parades laterals núms. 54 i 55 del Mercat Municipal, per
la situació econòmica actual i que la citada renúncia fós acceptada amb efectes de 31 de
desembre de 2010.
Atès que per part de la citada societat en data 14 de febrer d'enguany, s'ha presentat
certificació emesa per l'Associació de Concessionaris del Mercat Municipal en la que es
manifesta que la societat CONGELATS OLESA, S.C.P. a data 28 de gener de 2011 es troba
al corrent del pagament dels rebuts emesos per la citada associació.
És per tot l'anteriorment exposat que aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Declarar l'extinció de la concessió administrativa de les Parades Laterals núms.
54 i 55 del Mercat Municipal d'aquesta vila, de la qual era titular la societat CONGELATS
OLESA,S.C.P., pels motius indicats a la part expositiva d'aquest acord, amb efectes 31 de
desembre de 2010.
SEGON.- Notificar el present acord a la societat CONGELATS OLESA, S.C.P., i a
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l'Associació de Concessionaris del Mercat Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 7.

Proposta aprovació concessió subvenció. "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
LA RAMBLA-EIXAMPLE.

ALCALDIA
BMR_11/ 5

Proposta de l’Alcaldia
Atès que en el pressupost de 2011 no s’ha previst cap partida per al lloguer de locals
destinats a les Associacions de veïns degut a que l’Ajuntament va plantejar el reagrupament
de les associacions que ocupaven locals de lloguer amb altres entitats que disposen de
local de propietat municipal.
Una de les associacions afectades per aquesta decisió és la de l’AV de la Rambla-Eixample
que, en un principi, es va preveure que passés a compartir local amb l’AV de la
Central-l’Olivera.
Atès que l’AV de la Rambla-Eixample ha posat de manifest, i això s’ha pogut constatar des
d’aquesta alcaldia, que hi ha persones de l’associació amb importants problemes de
mobilitat que es seria impossible desplaçar-se fins al local de la Central per poder participar
de les activitats.
Atès que el trasllat de la brigada municipal a la nova nau és imminent i que hi ha el
compromís d’adequar una petita part de l’escorxador per a l’AV de la Rambla-Eixample, i
que les obres d’adequació de l’escorxador encara no han començat i no estaran enllestides
al llarg d’aquest mes de març.
Atès que aquesta alcaldessa va adquirir un compromís personal amb l’AV de La
Rambla-Eixample de fer-se càrrec de l’import del lloguer del seu local actual des d’aquest
mes de març i mentre es duguin a terme les obres d’adequació de l’escorxador per poder-hi
fer el trasllat de l’entitat i que el cost del lloguer de l’esmentat local és de 500 € mensuals.
Atès que, a tal efecte, s’ha procedit a fer la modificació de crèdit 13/11, aprovada per
decret de l’Alcaldia amb data 14 de març de 2011, per un import de 1000 € de la partida
01.912.22610 a la partida 01.912.48950.
Atès que s'ha analitzat l'interès del projecte, així com la seva repercusió social i que
l'atorgament de la subvenció justifica la seva concessió directe i que l'òrgan competent per a
la concessió de les mateixes és la Junta de Govern Local.
Per a tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Concedir la subvenció a l’Associació de Veïns La Rambla-Eixample, amb CIF
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G-61395232, per a les despeses del lloguer del seu local actual des d’aquest mes de març i
mentre es fan les obres d’adequació de l’escorxador per poder-hi fer el trasllat de
l’Associació de veïns.
SEGON.- Aprovar l’autorització, la disposició i el reconeixement de l’obligació de la despesa
(ADO) a l’Associació de Veïns La Rambla-Eixample, per un import de MIL EUROS (1.000
€), amb càrrec a la partida 01.912.48950 “Altres transferències Alcaldia” del Pressupost de
2011.
TERCER.- Per a justificar les subvencions concedides, i d’acord amb les Bases generals
reguladores de les subvencions a atorgar per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, cal
presentar la documentació següent:
1. Certificat expedit pel Secretari o responsable de l’entitat que acrediti que les factures
que es presenten com a justificants s’han aplicat a l’activitat subvencionada i que en el
total d’ingressos rebuts per a l’esmentada activitat no superen el 100% del seu cost.
2. Factures originals o fotocòpies compulsades per la Secretaria General de l’Ajuntament,
a nom de l'entitat beneficiària que facin referència a les despeses generades per
l'activitat objecte de la subvenció, que siguin datades l'any en que es fa la petició.
3. Certificats que acreditin que l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
En el cas que no es pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de l’import de la
subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d’ofici la reducció de l’import de la
subvenció en la mateixa proporció que existeixi entre l’import subvencionat i l’import
justificat.
No es concedirà subvenció als peticionaris que no es trobin al corrent de pagament dels
deutes amb l'Ajuntament, del pagament de les obligacions derivades del reintegrament de
subvencions o tinguin pendents de justificació subvencions concedides en els exercicis
econòmics immediatament anteriors.
L’Alcaldia podrà comprovar, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns,
l’aplicació adequada de les subvencions concedides a les finalitats per les que s’han
atorgat.
En cas de no aplicació o aplicació inadequada d’una subvenció, l’Ajuntament podrà instar
als beneficiaris la restitució del seu import pels procediments legalment establerts .
En tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l’activitat subvencionada, es
consignarà: “amb el suport de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat” i el logotip de
l’Ajuntament, segons model tipogràfic aprovat per la Corporació.
QUART.- Notificar els presents acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals i a
l’entitat interessada.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------
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Acord núm. 8.

Proposta aprovació convocatòria de subvencions 2011 per a la
potenciació i millora del comerç del Nucli Antic. Projecte
d'intervenció integral del Nucli Antic.

ALCALDIA
RSN_11/ 14

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 359/2011. Atès que una de les actuacions del Projecte d'intervenció integral del Nucli
Antic és la promoció de l'autoocupació i potenciació de la trama comercial.

Atès que l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat vol fomentar l'activitat comercial al Nucli Antic
promovent la modernització dels establiments comercials existents i la implantació de noves
activitats i comerços.
Atès les bases generals reguladores de les subvencions a atorgar per l'Ajuntament d'Olesa
de Montserrat aprovades inicialment en sessió ordinària del Ple de data 23 de febrer de
2006, aprovades definitivament per haver-se retirat i considerat desistit de la seva petició
l'únic interessat que havia presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública, i
publicades en el BOP núm. 97 de 24 d'abril de 2006 i al DOGC núm. 4622 de 27 d'abril de
2006, en què s'estableix que la concessió de subvencions s'efectuarà en règim de
concurrència competitiva.
Atès les bases per a la concessió d'ajuts per a la potenciació i millora del comerç al Nucli
Antic aprovades inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat de 26 d'abril de 2010, publicades al BOP núm. 109 de 7 de maig de 2010 i al
DOGC núm. 5632 de 19 de maig de 2010, i aprovades definitivament l'1 de juny de 2010
sense que s'hagués presentat cap al·legació.
Vist l’annex 1 que conté les condicions de la convocatòria per atorgar aquestes
subvencions.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
acords següents:
PRIMER - Aprovar la convocatòria de concessió de subvencions per a l’any 2011, destinada
a la potenciació i millora del comerç al Nucli Antic, segons les condicions establertes a
l'Annex 1.
SEGON - Aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de TRENTA MIL EUROS
(30.000€) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01LB3 912 78000 - SUBV. DE MILLORA
D'EDIFICIS INCLOSOS AL PII del pressupost municipal del 2011.
TERCER - Donar difusió d’aquesta convocatòria al web municipal, al web del Nucli Antic, a
Ràdio Olesa i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
QUART - Notificar aquests acords a l'Àrea de Coordinació i Gerència, a la Tresoreria i a la
Intervenció municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
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-------------------Acord núm. 9.

Assumptes urgents

La Junta, prèvia declaració i justificació de la urgència, acorda per UNANIMITAT DELS
MEMBRES PRESENTS el tractament dels assumptes següents:
Acord núm. 9.1. Proposta adjudicació contracte servei de mediació ciutadana. SRA.
ELOISA MORENO FENOY
ATENCIÓ CIUTADANA
MVT_11/ 58

Proposta de la Regidora d’Atenció Ciutadana
Exp.1805/10 Ctc.35-11 Atès que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent
de data 30 de desembre de 2010 va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques, que juntament amb el Plec
de Clàusules generals ha de regir per a l’adjudicació del CONTRACTE DEL SERVEI DE
MEDIACIÓ CIUTADANA, mitjançant procediment obert.
Vist allò que es disposa en la Llei 34/2010, de 05 d’agost, de modificació de la Llei 30/2007
de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, sobre l’adjudicació dels contractes.
Atès que complimentats els tràmits establerts a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic i les clàusules dels Plecs de clàusules que regeixen aquesta
contractació, es creu convenient adjudicar aquest contracte a la Sra. ELOISA MORENO
FENOY, amb NIF número 39336871-V.
Vistes les actes de qualificació de la documentació general de data 15 de febrer i de la
proposició econòmica de data 21 de febrer de 2011, on la mesa acorda proposar per
unanimitat l'adjudicació del contracte.
Vist el requeriment de data 28 de febrer de 2011, d’acord amb l’article 135.2 de la LCSP.
Atès que s’han presentat els documents següents:
z
z
z

Acreditació del compliment de les obligacions tributàries.
Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Acreditació de la constitució de la garantia definitiva per un import de MIL CENT EUROS
(1.100,00€)

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Adjudicar el contracte del servei de mediació ciutadana, a la Sra. ELOISA
MORENO FENOY (NEXE), amb NIF número 39336871-V, amb un pressupost de
VINT-I-DOS MIL EUROS (22.000,00€) més TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS
(3.960,00€) corresponent al 18% d’IVA, per un període d’un any a partir de l’1 d’abril de
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2011.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa pels següents imports que s’imputaran amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Any
2011
2011
2012

Partida
01LB4 912 22699
62J72 230 22706
Partida de Llei de Barris
destinada
a
aquest
concepte

Import
11.200,00€
8.730,00€
6.030,00€

TERCER. L’adjudicatari haurà de fer efectives totes les despeses de publicació de la
licitació d’aquest contracte.
QUART. Publicar al perfil del contractant de la web municipal i al BOP el present acord a
partir de l’endemà de la seva aprovació.
CINQUÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es
rebi aquesta notificació d’adjudicació.
SISÈ. Notificar aquests acords a totes les empreses licitadores, a l’empresa adjudicatària, a
la Regidoria d’Atenció Ciutadana, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 9.2. Proposta aprovació conveni de col·laboració. CONSELL COMARCAL
DEL BAIX LLOBREGA, CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX
LLOBREGAT i AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.
CULTURA
NSV_11/ 4

Proposta del regidor de cultura
CultJPBLL- Exp. 146/2011
Atès l’acord adoptat per La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
celebrada el 20 de desembre de 2010, on s’aprova la subscripció de diversos convenis de
col•laboració entre el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, els Ajuntaments de la
comarca del Baix Llobregat (amb excepció de l’Ajuntament del Prat de Llobregat),
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la
realització de les “VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat” que es duran a terme els
dies 1 i 2 d’abril de 2011.
Atès que en la mateixa sessió també s’ha aprovat simultàniament una minuta de conveni
per tal de subscriure els esmentats acords amb els diversos Ajuntaments.
Atès que la finalitat de l’adopció d’aquests acords és col•laborar en la Celebració de les VI
Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat.

12

Atès que l’objectiu de les Jornades és dur a terme una anàlisi d’aquells aspectes que des de
una perspectiva general o monogràfica, estan relacionats amb el patrimoni de la comarca
del Baix Llobregat.
Atès que la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat està interessada en
fomentar, desenvolupar i divulgar els valors culturals, científics i artístics en relació amb el
Patrimoni Cultural d’Olesa de Montserrat i per extensió de la comarca del Baix Llobregat.
Atès que s’ha analitzat l’interès del projecte, així com la seva repercussió cultural en el
Municipi d’Olesa de Montserrat i que l’atorgament de la subvenció justifica la seva
concessió directa i que l’òrgan competent per a la concessió de la mateixa és la Junta de
Govern Local.
Per tot això, i de conformitat amb el previst, aquest regidor de Cultura proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat,
el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per a
dur a terme la realització de les activitats que hi figuren en el termes en què està redactat i
aportar la quantitat de CENT EUROS (100,00 €) en concepte de col•laboració amb les VI
Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat.
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa (ADO)
per un import de CENT EUROS (100,00€), amb càrrec a la partida 51 3321 46500 Arxiu
Històric – A. Comarques del Pressupost municipal per a l’any 2011, a favor del Centre
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
TERCER.-Condicionar els acords anteriors a la presentació del certificat vigent d’estar al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
QUART.-Facultar a la Sra. Alcadessa per la signatura del conveni.
CINQUÈ.- L’import corresponent a la realització de les activitats esmentades s’ingressarà
un cop finalitzades les VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat i aquesta Regidoria ho
notificarà a la Tresoreria Municipal.
SISÈ.-L’entitat perceptora entregarà a la Regidoria responsable de la tramitació de la
sol•licitud de l’acord dos exemplars de tots els materials de promoció escrita o gràfica de
l’activitat, així com dos exemplars de les publicacions digitals que s’editin.
SETÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció, a la Tresoreria municipal, al Consell
Comarcal del Baix Llobregat i al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
APROVAT PER UNANIMITAT.
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Acord núm. 9.3. Proposta aprovació de la signatura de tres convenis de pràctiques
PQPI. INSTITUT DANIEL BLANXART i AJUNTAMENT D'OLESA DE
MONTSERRAT.
TREBALL I FORMACIÓ
GSM_11/ 9

Proposta del regidor de Treball i Formació
Exp.72/2011
Atès que els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s'adrecen als joves més
grans de 16 anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de
l'any d'inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l'etapa de
l'ensenyament secundari obligatori (ESO) sense haver obtingut el títol de graduat/ada en
educació
secundària
obligatòria.
Atès que la finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que
faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un itinerari formatiu, especialment en
la formació professional de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. També donen
l'opció de fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO.
Atès que els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l'àmbit acadèmic (proves d'accés
al grau mitjà de FP i proves per a l'obtenció del graduat d'educació secundària) com en
l'àmbit laboral (obtenció de certificat de professionalitat).
Atès que en el marc general dels PQPI s’insereix el projecte FIAP (Formació i
Aprenentatge), amb objectius similars: facilitar una qualificació professional de primer nivell
als joves majors de 16 anys sense graduat en ESO, que els faciliti la incorporació al mercat
laboral o la continuïtat del seu itinerari formatiu.
Atès que l’ IES Daniel Blanxart i Pedrals fa un FIAP d’Auxiliar de manteniment i muntatges
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas i és un dels pocs Instituts de la Zona Nord que
facilita aquest tipus de formació.
Atès que una de les peticions que ens fa el IES Daniel Blanxart i Pedrals és que tres
alumnes facin pràctiques a la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Amb l’opinió favorable del Cap de la Brigada Municipal i del regidor Juan José Fernández
Martín-Corral, perquè no suposa una despesa afegida a la regidoria.
Vist l’informe tècnic,el regidor de Treball i Formació, proposa a la Junta de Govern local, la
resolució dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la signatura dels tres convenis entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i
d’Institut Daniel Blanxart pel desenvolupament de les pràctiques de tres alumnes a la
Brigada Municipal.
SEGON.- Facultar la Sra.Alcadessa per la signatura dels tres convenis entre l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat i l’ Institut Daniel Blanxart pel desenvolupament de les pràctiques
dels tres alumnes.
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’Institut Daniel Blanxart,a la regidoria d’Educació,a la
URGH i al programa Municipal de Transició Escola-Treball d’aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 10.

Precs i preguntes

No s'han formulat.
-------------------La presidència aixeca la sessió a dos quarts de vuit del vespre, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta de quinze pàgines.
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