ACTA NÚM. 26. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 26 DE JULIOL 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 26 de juliol de 2011, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència la també relacionada, 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-President
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Il·lm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Interventora acctal.
Sra. M.Carme Gil Cabezas
Excusa assistència
Sra. Pilar Puimedon Monclús

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 19
de juliol de 2011.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 19 de juliol de 2011, sense formular-se rectificació ni observació de cap
mena.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta aprovació adjudicació contracte.FUNDACIÓ ESCOLA
MUNICIPAL D'ARTS I OFICIS

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
LTL_11/ 79

Proposta del Regidor de Promoció Econòmica
Exp.1103/11. Ctc.111-11. Vist l’informe emès pel Tècnic Cap de Promoció Econòmica de
data 13 de juliol de 2011, referent a la necessitat de contractar una empresa que porti a
terme la docència dels vuits cursos d’alfabetització informàtica a l’aula mòbil.
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Atès que s’han presentat tres ofertes per a l’objecte d’aquest contracte: CESI
CONSULTING, FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS I OFICIS i SPICA SOFTWARE,
SL , amb número de registre d’entrades d’aquest Ajuntament 8443, 8445 i 8447
respectivament.
Atès que FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS I OFICIS, amb NIF número
G-63078216, ha presentat l’oferta que satisfà millor els interessos municipals.
Atès que a l’aplicació pressupostària 12K43 241 22706 del pressupost municipal de 2011 hi
ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació.
Vist allò que, pel que fa a contractes menors, disposen els articles 10, 95 i 122 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’article 72 del Real
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RLCAP), així com la clàusula 15 del Plec de
Clàusules Administratives Generals aplicables als contractes de serveis, de
subministraments, a altres contractes administratius i als privats aprovats pel Ple, i resta de
normativa aplicable.

En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte menor de serveis per a portar a terme la docència dels
vuits cursos d’alfabetització informàtica a l’aula mòbil, a la FUNDACIÓ ESCOLA
MUNICIPAL D’ARTS I OFICIS, amb NIF número G-63078216 per un import de VUIT MIL
TRES-CENTS VINT EUROS (8.320,00€) import exempt d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de VUIT
MIL TRES-CENTS VINT EUROS (8.320,00€) import exempt d’IVA,amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 12K43 241 22706 del pressupost municipal per a 2011.
TERCER. El pagament del contracte s'efectuarà dins dels cinquanta dies següents a la
data d’entrada al Registre general de l'Ajuntament de la factura corresponent que
prèviament haurà de conformar el tècnic municipal corresponent, amb el vist i plau del
regidor.
QUART. La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte
menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP, les dades
següents:
Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de
l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número de
identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la Junta de
Govern Local, NIF P-0814600-C )
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat.
(En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt PRIMER. El servei és
la Regidoria de Promoció Econòmica).
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Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.
Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)
“A més, és imprescindible que consti la següent referència: Exp. 1103/11”.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS I OFICIS, a
la Regidoria de Promoció Econòmica, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació bases específiques i convocatòria de procés
selectiu administrativa Tresoreria.

RÈGIM INTERN
BVI_11/ 8

Proposta de l’alcaldia
Ra120-11
Elaborades les bases específiques reguladores del procés selectiu, amb caràcter
d’urgència, per a l’adscripció provisional d’un lloc de treball d’administrativa al departament
de tresoreria, amb una dedicació de jornada complerta, realitzades d’acord a allò que
disposen els articles 11 i 60 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, sens perjudici d’allò establert a la seva disposició final Quarta 3, així com de
conformitat a les disposicions establertes per la legislació d’aplicació específica al personal
al servei de l’Administració Local i les disposicions establertes en matèria de personal a la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local; el 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 a la resta de normes i acords de caràcter general o singular que siguin
d’aplicació en els seus àmbits respectius.
Per tot això aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents;
PRIMER.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu amb caràcter
d’urgència, per a l’adscripció provisional d’un lloc de treball d’administrativa al departament
de tresoreria, que figuren com a annex.
SEGON.- Publicar les Bases específiques al taulell d’anuncis de la Corporació i a la Web
Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 4.

Proposta aprovació alta gual permanent c/República Argentina núm.
45-47. PROMURBA-23 SERVEIS, S.L.
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VIA PÚBLICA
SAF_11/ 64

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 847/11: Vista la sol·licitud presentada el dia 3 de juny d'enguany, registre d'entrades
núm. 7.151, pel senyor José Vallhonrat Garriga, en representació de la societat
PROMURBA-23 SERVEIS, S.L., amb NIF núm. B64166903, que demana llicència per
senyalitzar un gual permanent al carrer República Argentina núms. 45-47 d'aquesta vila,
local que té una porta d'entrada de 3,98 metres.
Vistos els informes favorables emesos per la Policia Local i pels Serveis Tècnics
Municipals.
Atès que l'informe de la Policia Local fa esment que l'amplada de la porta és de 6,00 metres
i no de 3,98 metres com s'indica a la sol.licitud de l'interessat. Atès que verificada aquesta
diferència a través dels serveis d'inspecció municipal s'ha pogut constatar que l'amplada de
la porta d'accés al local és de 3,45 metres.

És per tot això que aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del
següent acord:
PRIMER.- Concedir a la societat PROMURBA-23 SERVEIS, S.L. l'autorització per
senyalitzar un gual permanent al carrer República Argentina núm. 45-47 d'aquesta vila.
SEGON.- Advertir que en el moment que es vulgui formalitzar la baixa del gual permanent
que se us concedeix en aquest acord, caldrà retornar la placa de gual permanent a aquest
Ajuntament i procedir a la reposició de la vorada al seu estat original de forma que aquesta
no tingui cap rebaix que possibiliti l'entrada i sortida de vehicles al local.
TERCER.- Indicar que l'impost sobre entrada i sortida de vehicles corresponent a aquest
local no es donarà de baixa fins que en el seu dia no es compleixin les condicions indicades
al punt segon del present acord.
QUART.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria municipal i a
l'organisme autònom local de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 5.

Proposta aprovació deixar sense efecte punt proposta JGL.

SERVEIS SOCIALS
FVM_11/ 27

Proposta de la Regidoria de Serveis Socials
Atès que des de la Regidoria de Serveis Socials es va realitzar un ajut econòmic social de
caràcter urgent per tal de poder fer front a cobrir despeses de necessitats bàsiques al Sr.
F.C.G.
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Atès que en data 28 de febrer de 2011 es va aprovar per Junta de Govern Local l’ajut
social.
Vist l’informe de la Treballadora Social on s’argumenta la situació familiar actual i l'annex
adjunt de la tècnic cap de gestió de Serveis Socials

Per tot això, la Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER. Deixar sense efecte els punts SEGON i QUART dels acords aprovats en el seu
dia per Junta de Govern Local
SEGON. Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals i a la persona
interessada.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovar Pagament Targetes de Tren.

SERVEIS SOCIALS
CRS_11/ 31

Proposta de la Regidoria de Serveis Socials
Atès que des de la Regidoria de Serveis Socials es faciliten targetes de tren als usuaris.
Atès que des de la Regidoria de Serveis Socials s’ha de realitzar la liquidació de Targetes
als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) corresponent als mesos d’Abril a Juny
de 2011.
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2011 preveu la partida 62.230.48000 per
atencions benèfiques i assistencials.

Per tot això, la Regidora de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER- Aprovar els ajuts segons consten a l’Annex 1.
SEGON. Aprovar el pagament directament als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
amb NIF: Q-0801576-J com a endossatari.
TERCER. Aprovar la despesa (ADO) a favor dels usuaris corresponents a l’annex 1 amb
càrrec a la partida 62.230.48000 del pressupost municipal per a l’any 2011 per un import de
MIL NOU CENTS UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS (1.901,05 €).
QUART. Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals i als
Ferrocarrils Generals de Catalunya.
APROVAT PER UNANIMITAT.
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-------------------Acord núm. 7.

Proposta aprovació convocatòria de concessió de subvencions per
a la rehabilitació d'habitatges dins del Projecte d'intervenció
integral del Nucli Antic d'Olesa de Montserrat

ALCALDIA
RSN_11/ 58

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 1691/2009.

Atès que cinc actuacions del Projecte d'intervenció integral del Nucli Antic
estan vinculades a ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial.

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 reguladores de les subvencions a la rehabilitació d’edificis en el marc del
Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic d’Olesa de Montserrat aprovades per la Junta
de Govern Local de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat de 7 de març de 2011, publicades
al BOP de 21 de març de 2011 amb núm. de registre 022011006432 i al DOGC núm. 5848
de 31 de març de 2011, i exposades al públic fins el l'13 d’abril de 2011 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
PRIMER - Aprovar la convocatòria de concessió de subvencions per a l’any 2011, destinada
a la rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial dins l’àmbit d’actuació del Projecte
d’intervenció integral, segons les condicions establertes a l'Annex 1.
SEGON - Aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de DOS-CENTS QUARANTA
MIL EUROS (240.000,00€) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01LB3 912 78000 –
Subvencions de millora d’edificis inclosos al PII del pressupost municipal del 2011.
TERCER - Donar difusió d’aquesta convocatòria al Butlletí oficial de la província de
Barcelona, 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’Alcaldia, a la Tresoreria i a la Intervenció municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
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-------------------Acord núm. 8.

Assumptes urgents

La Junta, prèvia declaració i justificació de la urgència, acorda per UNANIMITAT DELS
MEMBRES PRESENTS el tractament dels assumptes següents:
Acord núm. 8.1. Proposta aprovació revisió de preus contracte. ALARMA UNO
SEGURIDAD INTELIGENTE
VIA PÚBLICA
LTL_11/ 78

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp.87/08. Ctc.105-11 Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el
dia 03 de març de 2008, va adjudicar el contracte del servei de manteniment de les
instal·lacions d’alarmes d’intrusió i foc dels diferents edificis i dependències municipals,a
l’empresa ALARMA UNO Seguretat Intel·ligent, amb NIF número B-60366366, per un
import anual de QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (4.334,49€).
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 17 de març de 2008 va
modificar l’import de l’esmentat contracte quedant el seu import anual fixat en QUATRE MIL
CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (4.524,60€).
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 14 de juny de 2010 va
aprovar una revisió de preus de l’esmentat contracte amb efectes de l’1 de març de 2009,
quedant fixat el seu import en 4.556,27€ IVA inclòs.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 14 de març de 2011 va
aprovar una pròrroga de l’esmentat contracte per un període d’un any, comptat a partir del
dia 1 de març de 2011.
Atès que l’adjudicatari ha sol·licitat la revisió de preus del contracte en data 02 de juny de
2011 i número de registre 7.057, d’acord amb el que estableix la clàusula 12 del Plec de
clàusules administratives particulars, que estableix que en cas de pròrroga expressa i a
instància de l’adjudicatari, es podrà actualitzar anualment, aplicant-hi l’Index general de
preus al consum, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.
Vist l’informe del Cap de la UA Obres i Serveis, de data 3 de juny d’enguany.
Vist l’informe emès per la Cap de Contractació d’aquest Ajuntament de data 11 de juliol
sobre la revisió de preus sol·licitada.
Atès que l’índex de preus al Consum, a nivell estatal, s’ha incrementat en un 2,8 % durant
el període interanual corresponent.
Vist allò que disposa l’art. 103 del Text refós de la Llei de Contractes de les administracions
públiques (TRLCAP).
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Per tot això el Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la revisió de preus del contracte del servei de manteniment de les
instal·lacions d’alarmes d’intrusió i foc dels diferents edificis i dependències municipals, que
té adjudicat l’empresa ALARMA UNO Seguretat Intel·ligent, amb NIF número B-60366366,
incrementant el seu import actual en 109,98€ IVA exclòs, resultat d’aplicar el 2,8 % import
de l’increment de l’IPC, que resulta un import anual de QUATRE MIL TRENTA-SET
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (4.037,80€) IVA exclòs amb efectes de l’1 de març de
2010.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (ADO) per un
import de CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (129,78€) IVA
inclòs, amb càrrec a la partida 43 9209 22701 del pressupost municipal de 2011,
corresponent a l’increment de preus del contracte per revisió, corresponent al període de l’1
de març de 2010 al 28 de febrer del 2011.
TERCER. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (ADO) per un
import de CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS (54,07€) IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 43 9209 22701 del pressupost municipal de 2011, corresponent a
l’increment de preus del contracte per revisió, corresponent al període de l’1 de març a juliol
de 2011.
QUART. Aprovar l’autorització i disposició (AD) per un import de CENT VUIT EUROS AMB
QUINZE CÈNTIMS (108,15€) IVA inclòs, amb càrrec a la partida 43 9209 22701 del
pressupost de 2011, corresponent a l’increment de preus del contracte per revisió,
corresponent al període de l’1 de març de 2011 al 31 de desembre de 2011.
CINQUÈ. Aprovar l’autorització i disposició (AD) per un import de VINT-I-UN EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (21,63€) IVA inclòs (per reajustament de cèntims d’euro)
corresponent a l’increment de preus del contracte per revisió, corresponent als mesos de
gener i febrer de 2012.
SISÈ. L’import mensual a facturar a partir del mes d’agost de 2011 serà de TRES-CENTS
NORANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS (397,05€) IVA inclòs.
SETÈ. Notificar aquest acord a l'empresa ALARMA UNO Seguretat Intel·ligent, a la
Regidoria de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.2. Proposta aprovació concessió Ajut Econòmic Social per JNP.
SERVEIS SOCIALS
CRS_11/ 36

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que des de la Regidora de Benestar Social s’ha de realitzar un ajut econòmic social de
caràcter urgent per tal de poder fer front a cobrir despeses de necessitats bàsiques.
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Atès que el pressupost municipal per a l’any 2011 preveu la partida 62.230.48000 per
atencions benèfiques i assistencials.
Vist l’informe de l'educador Social.

Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER.- Concedir un ajut econòmic social per J.N.P (expedient de Serveis Socials nº
07/235) per un import de CINC CENTS EUROS (500,00 €) segons annex adjunt.
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa (ADO)
amb càrrec a la aplicació pressupostària 62.230.48000 del pressupost municipal per a l’any
2011 per un import de CINC CENTS EUROS (500,00 €)
TERCER.adjunt

El pagament s'haurà d'efectuar directament a l' endossatari : Veure annex

QUART. Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals i a la persona
interessada.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.3. Proposta aprovació Ajut Social pel Sr. A.B.P.
SERVEIS SOCIALS
CRS_11/ 37

Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’atén al Sr. A.B.P
Atès que des de l’equip tècnic de Serveis Socials s’informa que aquest Sr. degut al
diagnòstic social s’ha valorat adequadament ser beneficiar d’un recurs residencial durant
els mesos de Maig i juny de 2011.
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2011 preveu la partida 62.230.48000 per
atencions benèfiques i assistencials.

Per tot això, la Regidoria de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER. Aprovar l’ajut social a concedir al Sr. A.B.P.(Expedient Social 2008/590) per un
import de MIL SIS CENTS SETANTA-CINC EUROS (1.675,00 €) segons annex adjunt.
SEGON. El pagament s’haurà d’efectuar directament a l’endossatari amb la major brevetat
possible: Veure annex adjunt.
TERCER..- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa
(ADO) amb càrrec a la aplicació pressupostària 62.230.48000 del pressupost municipal per
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a l’any 2011 per un import de MIL SIS CENTS SETANTA-CINC EUROS (1.675,00 €)
QUART. Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals i a la persona
interessada.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 9.

Precs i preguntes

No s'han formulat.
--------------------

La presidència aixeca la sessió a tres quarts i cinc minuts de vuit del vespre, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta de deu pàgines.
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