ACTA NÚM. 46. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EL DIA 29 DE DESEMBRE 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 29 de desembre de 2011, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència el també relacionat, i es
constitueix la Junta de Govern Local, per fer la sessió extraordinària urgent 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
Interventor.
Sr. Manel Abat Rabasa
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Excusa assistència
Sra. Pilar Puimedon Monclús
-------------------Acord núm. 1.

Declaració de la urgència

APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta concessió llicència per a la rehabilitació d'un habitatge
situat a la Pl. Reverend Joan Massana, 5. LLORENÇ SEGURA
CARDONA-

TERRITORI I URBANISME
VLR_11/ 391

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1633/11: Atès que el Sr. LLORENÇ SEGURA CARDONA, ha sol·licitat en data 31
d'octubre de 2011, la llicència d’obres consistents en la rehabilitació de la coberta,
consolidació de sostres, reforma d'un trama d'escala i obertura d'una finestra a una
habitatge situat a la Plaça Reverend Joan Massana núm. 5 d’aquesta vila.

Vist l'informe emès per l’arquitecte municipal d’aquest Ajuntament, en data 14 de desembre
de 2011, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER.- Concedir al Sr. LLORENÇ SEGURA CARDONA, la llicència per a efectuar les
d’obres consistents en la rehabilitació de la coberta, consolidació de sostres, reforma d'un
trama d'escala i obertura d'una finestra a una habitatge situat a la Plaça Reverend Joan
Massana núm. 5 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat amb núm. de
visat 2011008748. La conclusió de les obres es fixa en un any a petició del sol·licitant.
SEGON.- En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
TERCER.- 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.
QUART.- Notificar el present acord a la persona interessada, a l’Organisme de Gestió
Tributària Local de la Diputació de Barcelona i al departament de la Llei de Barris.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 3.

Propostes concessió de llicència d'obres d'instal·lació

Acord núm. 3.1. Proposta concessió llicència
DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

d'instal·lacions.

GAS

NATURAL

TERRITORI I URBANISME
VLR_11/ 374

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1625/11: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió,
mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de
llargària al carrer Montsià núm. 34 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:
PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA la llicència
necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió, mitjançant
l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de llargària al
carrer Montsià núm. 34 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 59,40 €, amb el següent
desglós, 6,20 € per Impost sobre construccions i 53,20 € per Taxa Urbanística.
SISÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 3.2. Proposta concessió llicència
DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

d'instal·lacions.

GAS

NATURAL

TERRITORI I URBANISME
VLR_11/ 385

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1712/11: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió,
mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de
llargària al carrer Vistabella núm. 4 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:
PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA la llicència
necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió, mitjançant
l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de llargària al
carrer Vistabella núm. 4 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 59,40 €, amb el següent
desglós, 6,20 € per Impost sobre construccions i 53,20 € per Taxa Urbanística.
SISÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 3.3. Proposta concessió llicència
DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

d'instal·lacions.

GAS

NATURAL

TERRITORI I URBANISME
VLR_11/ 386

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1680/11: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió,
mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de
llargària al carrer Baix Camp núm. 4 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:
PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA la llicència
necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió, mitjançant
l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de llargària al
carrer Baix Camp núm. 4 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 59,40 €, amb el següent
desglós, 6,20 € per Impost sobre construccions i 53,20 € per Taxa Urbanística.
SISÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 3.4. Proposta concessió llicència
DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

d'instal·lacions.

GAS

NATURAL

TERRITORI I URBANISME
VLR_11/ 387

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1629/11: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió,
mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de
llargària al carrer Priorat núm. 92 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:
PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA la llicència
necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió, mitjançant
l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de llargària al
carrer Priorat núm. 92 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 59,40 €, amb el següent
desglós, 6,20 € per Impost sobre construccions i 53,20 € per Taxa Urbanística.
SISÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 4.

Propostes aprovació ado's

Acord núm. 4.1. Proposta aprovació ADO Subvenció
TRANSPORTS GENERALS OLESA.

1r. semestre de 2011.

MOBILITAT, TRANSPORT I APARCAMENT
VPS_11/ 69

Proposta del Regidor de manteniment d'espais públics i medi natural
Atès que l'empresa Transports Generals Olesa, concessionària del servei regular de
transport de viatgers per carretera V-3157, B- 185, ve prestant el servei de transport de
viatgers en recorregut urbà dins la nostra població des de finals de l'any 1997, en principi de
forma experimental, i, a partir del 28 de desembre de 1998 amb la deguda autorització de la
Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el 13 de juliol de 2009, la JGL va aprovar el conveni entre el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, l'Autoritat de Transport Metropolità, l'Ajuntament
d'Olesa de Montserrat i l'empresa Transportes Generales de Olesa SA, per a la millora dels
serveis de transport de viatgers per carretera a Olesa de Montserrat, que té per objecte
definir les actuacions de les parts per a la millora dels serveis de transport públic de viatgers
per carretera al nostre municipi, atès el que disposa l'acord novè de l'esmentat conveni,
s'entendrà per prorrogat per tot l'any 2011.
Atès que la Regidoria de Mobilitat, Transport i Aparcament considera que l'empresa
Transports Generals d'Olesa SA, ha de continuar realitzant aquest servei en bé de l'interès
general dels vilatans d'Olesa, i per la qual cosa proposa una subvenció d'import 44065,93€,
per tal de cobrir el dèficit previst en l'explotació del servei durant els mesos de gener a juny
de l'exercici de 2011, sense perjudici de l'ajut econòmic que pugui atorgar la Generalitat per
a aquesta finalitat.
Atès que la subvenció municipal es farà efectiva al concessionari en fraccions trimestrals,
per trimestres vençuts, prèvia sol·licitud presentada per l'empresa al Registre general
d'entrades de l'Ajuntament, i que l'empresa subvencionada restarà subjecta al control
d'aquesta administració pel que fa a la correcta utilització dels fons rebuts, per la qual cosa
a 31 de desembre haurà de presentar la documentació justificativa dels resultats

d'explotació del servei,a la vista de la qual serà revisat, si fos el cas, l'import..
Vista la documentació aportada per l'empresa, referent al cost del servei per als mesos de
gener a de 2011, del qual es desprèn un dèficit acumulat i no pagat d'import de 65788,88€
El regidor de manteniment d'espais públics i medi natural, proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l'Autorització i Disposició i Obligació (ADO) de la despesa d'import
65788,88€, corresponent al servei de viatgers per als mesos de gener a juny de l'exercici de
2011, referents a les factures de gener per import de 8432,81€, de febrer per import de
6846,14€, de març per import de 7117,13€, d'abril per import de 7396,59€, de maig per
import de 6932,92€, de juny per import de 7340,34€, de juliol per import de 7033,06€
d'agost per import de 7601,42€ i de setembre per import de 7088,47€, en recorregut urbà
dins la nostra població, al concessionari TRANSPORTS GENERALS OLESA, S.A., amb NIF
A-08006967, amb càrrec a la partida 35.441.47000 del pressupost municipal de l'any 2011.
El pagament es farà efectiu al concessionari en fraccions mensuals, per mesos vençuts,
prèvia sol·licitud presentada per l'empresa al Registre general d'entrades a l'Ajuntament.
L'empresa TGO restarà subjecta al control d'aquesta administració pel que fa a la correcta
utilització dels fons rebuts, a 31 de desembre haurà de presentar la documentació
justificativa dels resultats d'explotació del servei, a la vista de la qual serà revisat, si fos el
cas, l'import.
SEGON. Notificar aquest acord a l'empresa Transports Generals d'Olesa SA, al regidor de
manteniment d'espais públics i medi natural, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 4.2. Proposta aprovació ADO. TOCC.
SERVEIS SOCIALS
FVM_11/ 59

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès el conveni de col•laboració destinat a l’acolliment de persones amb disminució
psíquica al Taller Ocupacional Can Comelles d’Esparreguera per als municipis de d’ Abrera,
Collbató, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca, Esparreguera i Sant Esteve
aprovat en data 18 d’octubre de 2004.
Atès que l’Ajuntament d’Esparreguera ha aprovat en data 16 de desembre de 2011 pels
seus òrgans de govern la liquidació definitiva del 2010 que és de 50.069,90€ i sol•licitantnos el primer pagament de la liquidació de l’any 2011 en base al 50 % de la liquidació
definitiva de l’any 2010.
Atès que l’ import d’aquest primer pagament a compte és de VINT-I-CINC MIL
TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (25.034,95€)
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2011 preveu en la partida 62 230 48950 Altres transferències” consignació pressupostària per aquesta subvenció.

Vist el informe de la Tècnica cap de gestió de Serveis Socials.
Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l’autorització, la disposició i l’obligació de la despesa (ADO) per import de
VINT-I-CINC MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
(25.034,95€) corresponent al primer pagament de la liquidació del TOCC de l’any 2011,
amb càrrec a la partida 62 230 48950 del pressupost municipal per l’any 2011 a favor de
l'ajuntament d'Esparreguera
SEGON. Notificar aquests acords a l’Ajuntament d’Esparreguera, al Taller Ocupacional de
Can Comellas a la Tresoreria i a la Intervenció Municipals .
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 4.3. Proposta aprovació (O). Premi Literari Delta.
POLÍTIQUES D'IGUALTAT
GDV_11/ 8

Proposta de la Regidoria de Benestar Social (Departament de Polítiques d’Igualtat)
Exp.104/2009. Atès que la Junta de Govern Local en data 9 de febrer de 2009 va aprovar,
entre d’altres assumptes, el Conveni de Col•laboració biennal de vigència 2009-2010 entre
els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Gavà, el Prat de
Llobregat, Olesa de Montserrat, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant
Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans i les biblioteques municipals del Prat de
Llobregat i Viladecans. Amb una aportació per l’any 2009 de 1.510 € i per al 2010 de 1.590
€.
Atès que en la proposta inicial es va aprovar l’autorització i la disposició (AD) per un import
de 1.510€ per a l’exercici 2010.
Per tot això, la Regidoria de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local els acords
següents:
PRIMER.- Aprovar l’obligació (O) a favor de l’Ajuntament de Sant Joan Despí amb CIF
P-0821600-D, al Premi Literari Delta per un import total de mil cinc-cents deu euros
(1.510€), amb càrrec a la partida IGUALTAT-PD-DESPESES DIVERSES 64 2321 22699 en
concepte de publicació i presentació de l’obra guanyadora per a l’any 2010.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan Despí com a seu del premi, a
la Intervenció i Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 5.

Proposta aprovació Ajuts 4t Trimestre. Ferrocarrils de la Genralitat
de Catalunya.

SERVEIS SOCIALS
CRS_11/ 53

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 de octrubre a
desembre 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 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
DOS MIL TRES CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS (2.342,30 €)
TERCER. Aprovar el pagament directament als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
amb NIF: Q-0801576-J com a endosatari.
QUART. Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals i als
Ferrocarrils Generals de Catalunya.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació admetre a tràmit.

POLÍTIQUES D'IGUALTAT
GDV_11/ 7

Proposta de la Regidoria de Benestar Social (Departament de Polítiques d’Igualtat)
Exp.468/2011. Vistes les Bases generals reguladores de les subvencions a atorgar, en
règim de concurrència competitiva, per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovades
inicialment en sessió ordinària de Ple de data 23 de febrer de 2006, i publicades al BOP
núm. 97, de 24 d’abril de 2006, i al DOGC núm. 4622, de 27 d’abril de 2006.
Vist l’annex 1 que conté les condicions de les Bases reguladores específiques de la
convocatòria per atorgar subvencions de la Regidoria de Benestar Social.

Vist l’acord de la JGL de data 25 d’octubre de 2011 de convocatòria de subvencions a les
entitats locals de dones.
Atès l’informe de la Regidora de Benestar Social, de data 24 de novembre de 2011, sobre
l’aprovació de la resolució dels projectes presentats per a la concessió de subvencions de la
Regidoria de Benestar Social per a l’any 2011.
Atès que aquest expedient s’ha tramitat d’acord amb allò establert a la llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions, i les bases generals aprovades per aquest Ajuntament.
Per tot i això, la Regidoria de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels acords següents:
PRIMER. Admetre a tràmit les sol•licituds presentades per les entitats Associació ARIADNA,
amb NIF G-61407961, i Associació DONES I PROGRÉS, amb NIF G-60405065, per
ajustar-se als requisits establerts a la convocatòria.
SEGON. Atorgar la subvenció a les 2 entitats que es relacionen a continuació, per un import
total de 4.838,40 €:

Sol•licitant
Associació ARIADNA

Associació
PROGRÉS

DONES

Projecte
Projectes i programes de
promoció de la salut i de la
igualtat home-dona.
Activitats
orientades
a
l’assistència a col•lectius que
promouen la igualtat de
gènere i la integració social de
la dona.
IProjectes i programes de
promoció de la salut i de la
igualtat home-dona.

Import subvenció €
2.419,20 €

2.419,20 €

Activitats
orientades
a
l’assistència a col•lectius que
promouen la igualtat de
gènere i la integració social de
la dona.
TERCER. Aprovar la disposició i el reconeixement de l’obligació de la despesa (DO) per un
import total de 4.838,40 €, amb càrrec a la partida 64 2321 48950 IGUALTAT-PD – ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost municipal per l’exercici 2011.
QUART. Publicar aquesta acords al tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web municipal .
CINQUÈ. Notificar a la Intervenció i a la Tresoreria municipals i als interessats.
El sr. Segado, s'absté d'acord amb l'article 28 de la Llei 30/1992.

APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 7.

Propostes aprovació conveni

Acord núm. 7.1. Proposta aprovació conveni. CREU ROJA.
SERVEIS SOCIALS
CRS_11/ 55

Proposta Regidoria de Benestar Social
Atès que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i 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, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, que les Corporacions
Locals han d’afavorir el desenvolupament de les Associacions per a la defensa dels
interessos generals o sectorials dels veïns. Aquesta normativa assenyala que les
Corporacions Locals hauran de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes
econòmiques per a la realització de les activitats d’aquestes entitats.
Atès que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la col•laboració
d’accions per al benestar social, de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a
col•lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració social, la prevenció i
reparació de danys originats per sinistres i en general, l’exercici de tota funció social i
humanitària, incloent la promoció de la solidaritat internacional i l’execució de projectes de
desenvolupament amb els països més empobrits, compatible amb l’esperit de la institució.
Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat,
Unitat i Universalitat.
Atès que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març, les seves modificacions
dels Reials Decrets 2219/1996, d’11 d’octubre, i 1434/2008, de 29 d’agost, i l’Ordre del 4 de
setembre de 1997 amb les seves modificacions, per la qual es disposa la publicació dels
Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una Entitat idònia per a contribuir al
desenvolupament de la política social de les Corporacions Locals.
Atès que entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’Assemblea comarcal de la Creu Roja
al Baix Llobregat Nord existeix l’ interès mutu a coordinar-se per dur a terme activitats de
caràcter social, medi ambientals, de cooperació internacional, preventives i de seguretat
ciutadana en els seus respectius camps d’actuació per tal de fer més eficaç l’atenció a
diferents sectors de la població.
Atès que l’Assemblea comarcal de la Creu Roja al Baix Llobregat Nord està disposada a
col•laborar amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en els següents àmbits, que són
prioritaris d’acord amb el pla de treball General de la Creu Roja i els seus principis :
1. Potenciar els programes adreçats a millorar la situació de les persones més vulnerables,
tant al nostre país com als països més empobrits amb els quals tenim establerts lligams de
cooperació mútua.
2. Promoure la solidaritat i els valors humanitaris en el municipi a través de la sensibilització
social i educació pel desenvolupament, la pau i els drets humans.

3. Potenciar l’àmbit de Cooperació Internacional, mitjançant la participació en activitats
d’educació per al desenvolupament, projectes de desenvolupament i campanyes d’acció
humanitària d’emergència.
4. Potenciar les accions d’ intervenció en socors i emergències com a entitat auxiliar dels
poders públics, d’acord amb l’administració local i les competències que fixi el marc legal.
Quedaran exclosos explícitament els serveis en benefici d’entitats amb finalitat de lucre o
els dirigits exclusivament a interessos individuals tant de particulars com d’empreses .
5. Impulsar la tasca d’educació i sensibilització sobre el medi ambient.
6. Promoure i formar el voluntariat.
7. Promoure la presència de la Creu Roja a l’àmbit municipal.
Atès que per formalitzar la relació entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’Assemblea
Comarcal de la Creu Roja al Baix Llobregat Nord es valora la idoneïtat de la signatura d’un
conveni.
Vist l’informe tècnic, la Regidora de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern Local, la
resolució dels següents acords.
PRIMER – Aprovar la signatura de la CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT I L’ASSEMBLEA COMARCAL DE LA CREU
ROJA AL BAIX LLOBREGAT NORD
SEGON – Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del Conveni de col•laboració entre
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i l’ Assemblea Comarcal de la Creu Roja del Baix
Llobregat Nord.
TERCER – Notificar aquests acords a l’ Assemblea Comarcal de la Creu Roja del Baix
Llobregat Nord, a la Regidoria de Participació Ciutadana i a l’Alcaldia.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 7.2. Proposta
aprovació
conveni.
CONSORCI
PER
A
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I AJUTAMENT D'OLESA
MONTSERRAT.

LA
DE

SERVEIS SOCIALS
CRS_11/ 50

Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Atès que des de la Regidoria de Serveis Socials es creu necessari fomentar l’ús social del
català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya dins del col•lectiu de persones
nouvingudes al municipi.
Atès que tant l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i el Consorci per a la Normalització
Lingüística amb CIF. Q-5856172-A comparteixen la voluntat de treballar conjuntament per a
millorar la competència comunicativa de tots els col•lectius d’immigrants que no entenen la
llengua catalana com a recurs bàsics de cohesió social.
Atès que les experiències prèvies de col•laboració conjunta han estat satisfactòries i que hi

ha voluntat de formalitzar un conveni marc que permeti desplegar el pla d’acolliment
lingüístic a Olesa de Montserrat, amb l’objectiu d’afavorir la comprensió de la llengua
catalana, la relació comunicativa i la integració de les perdones immigrades en el context
social, cultural i lingüístic d’Olesa de Montserrat.
Atès que en un primer moment cal la signatura del conveni de col•laboració a fi d’emmarcar
en un futur la concreció de les actuacions.
Per tota això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar la proposta de conveni entre el Consorci per a la Normalització
lingüística i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per al desenvolupament de programes i
actuacions d’acolliment lingüístic.
SEGON: Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització de l’esmentat conveni.
TERCER: Aprovar l'annex al conveni entre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i el Consorci
per a la Normalització Lingüística mitjançant la realització de cursos de català adreçats a
persones immigrades.
QUART: Aprovar l'autorització, la disposició i el reconeixement d'obligació (ADO) de la
despesa per un import total de DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA -SET EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS. (2.867,90 €), amb càrrec a la partida 62 230 48000, corresponent al
curs amb CODI C863-00503-001-11.
CINQUÈ. Condicionar el pagament de la subvenció fins a la aportació dels certificats de la
Seguretat Social i Hisenda.
SISÈ. Notificar aquests acords al Consorci per a la Normalització lingüística i al Servei Local
de Català, a Tresoreria i Intervenció.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 7.3. Proposta aprovació
OLESANA.

addenda

conveni.

COMUNITAT

MINERA

ALCALDIA
MBM_11/ 5

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1479/2010.

Atès que l’actuació 5.5 del Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic és la
de “Substitució d’aforaments d’aigua”, actuació consistent en l’anulació d’aquest sistema
obsolet d’aforament i modernitzar la xarxa d’abastament d’aigua existent als habitatges
particulars que encara utilitzen aquest sistema.
Atès la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 25 d’octubre de 2010 va
aprovar el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i la Comunitat

Minera Olesana per a l’execució de l’actuació 5.5 “Substitució d’aforaments d’aigua” del
Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic d’Olesa de Montserrat”.
Atès que en data 4 de novembre de 2010 es va signar el Conveni esmentat, i com a Annex
1 hi constava el llistat dels carrers de l’àmbit del Nucli Antic on encara hi ha aforaments
vigents.
Atès que en data 1 de febrer de 2011 la Comunitat Minera Olesana entra per registre un
escrit amb número d’entrada 1.207, en el que sol·liciten que sigui modificat el llistat
d’aforaments que constava com a document adjunt annex al Conveni, donat que es van
deixar de comptar alguns punts d’aforaments.
Atès que amb l’esmentat escrit, malgrat el número d’aforaments proposat és major, la
Comunitat Minera Olesana cita expressament que no demana cap augment de la dotació
prevista en el Conveni signat en data 4 de novembre de 2010.
Atès que en data 17 de març de 2011 es va signar de nou el Conveni amb el nou llistat
d’aforaments aportat per la Comunitat Minera Olesana.
Atès que l’execució de l’obra a realitzar no està encara acabada per dificultats durant
l’execució, tant amb particulars com per la substitució dels aforaments paral·lelament amb la
urbanització de carrers del Nucli Antic.
Aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents :
PRIMER.- Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat i la Comunitat Minera Olesana per a l’execució de l’actuació 5.5 “Substitució
d’aforaments d’aigua” del Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic d’Olesa de
Montserrat.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Comunitat Minera Olesana, a l’Alcaldia, a la Intervenció
i Tresoreria d’aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 8.

Proposta aprovació conceció Ajuts economics socials urgents.

SERVEIS SOCIALS
CRS_11/ 54

Proposta de la Regidora de Benestar Social

Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’atén als usuaris de l’annex adjunt .
Atès que l’equip tècnic de serveis socials informa que aquestes famílies tenen una situació
econòmica extremadament complicada.
Atès que des de la Regidoria 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 .
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2011 preveu la partida 62.230.48000 per
atencions benèfiques i assistencials.
Vist l’annex adjunt.
Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER.- Concedir els ajuts econòmics socials pels usuaris de l’annex adjunt per un import
de MIL TRES CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS (1.396,70
€)
.
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa (ADO)
amb càrrec a la partida 62.230.48000 del pressupost municipal per a l’any 2011 per un
import de de MIL TRES CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS
(1.396,70 €)
TERCER.- El pagament s'haurà d'efectuar directament als l'endossataris que consten en
l’annex amb la major brevetat possible
QUART. Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals i a les
persones interessades.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 9.

Proposta
aprovació
concessió
RAMBLA-EIXAMPLE(Local).

subvenció.

AV.

LA

ALCALDIA
SLE_11/ 10

Proposta de l’Alcaldia.
L’Ajuntament va plantejar el reagrupament de les associacions que ocupaven locals de
lloguer amb altres entitats que disposen de local de propietat munuicipal i que una de les
associacions afectades per aquesta decisió és la de l’AV de la Rambla que, en un principi,
es va preveure que passés a compartir local amb l’AV de la Central, motiu pel qual en el
pressupost de 2011 no hi ha cap partida per al lloguer de locals destinats a les Associacions
de Veïns.
L’AV de la Rambla va posar de manifest, i això s’ha pogut constatar des d’aquesta Alcaldia,
que hi ha persones de l’AV amb importants problemes de mobilitat que els seria impossible
desplaçar-se fins al local de la Central per poder participar de les activitats, l’anterior
consistori i l’actual han adquirit un compromís amb l’AV de la Rambla per fer-se càrrec de
l’import del lloguer del seu local actual mentre es fan les obres d’adequació de l’edifici de
l’escorxador, seu actual de la Brigada Municipal a l’espera de traslladar-se a la nova nau,

moment en que l’entitat veïnal ocuparà una petita part d’aquestes dependències, essent el
cost del lloguer de 500,00 € mensuals.
Atès que en diferents dates s’han aprovat per la Junta de Govern Local la concessió d’una
subvenció a l’AV La Rambla-Eixample per les despeses de lloguer des dels mesos de març
fins a l’agost de 2011, esperant la finalització de les obres d’adequació de l’edifici de
l’Escorxador i que el trasllat de la brigada municipal a la nova nau està previst per a
començaments del proper mes de setembre.
Atès que en diferents dates s’han aprovat modificacions de crèdit i que l’última aprovació va
ser el passat 22 de desembre de 2011 (13/11-2) per un import de 2.000,00 € per tal de fer
front a les despeses del lloguer del local per als mesos de setembre, octubre, novembre i
desembre de 2011.
Atès que l’Av. La Rambla-Eixample té correctament justificada l’anterior subvenció i ha
presentat els corresponents certificats que acrediten que l’entitat es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Atès que aquesta Alcaldia 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 tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels ACORDS
següents:
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació de veïns La Rambla-Eixample, amb CIF
G-61395232, per a les despeses del lloguer del seu local actual des del mes de setembre,
octubre, novembre i desembre de 2011 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 DOS MIL EUROS
(2.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 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. La documentació justificativa a que fa referència el punt anterior, es presentarà
dins dels 30 dies següents de realitzar el pagament d'aquesta.
CINQUÈ. Notificat els presents acords a l’Associació de Veïns la Rambla-Eixample, a la
intervenció i a la tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------La presidència aixeca la sessió a les vuit del vespre, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta de disset pàgines.

