ACTA NÚM. 3. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 24 DE GENER DE 2012

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
set de la tarda del dia 24 de gener de 2012, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, i es constitueix la Junta de Govern Local, per fer la 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. Pilar Puimedon Monclús
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 17
de gener de 2012.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 17 de gener de 2012, sense formular-se rectificació ni observació de cap
mena.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta aprovació devolució garantia. PROMOCIONS CATALANES,
SL

ALCALDIA
LTL_12/ 2

Proposta de l’Alcaldia
Exp.368/09 Ctc.02-12 Atès que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent de
data 16 d’abril de 2009 va aprovar l’adjudicació del contracte de les obres de reparació
de les voreres als carrers Ferrocarrils Catalanas i República Argentina, a l’empresa
PROMOCIONS CATALANES,SL.
Atès que s’ha sol·licitat la devolució de la garantia dipositada mitjançant escrit amb Registre
General d’Entrades d’aquest Ajuntament núm. 627 de data 19 de gener de 2011.

Vist l’informe FAVORABLE emès per la Tresoreria municipal de data 22 de desembre de
2011.
Vist l’informe FAVORABLE emès pel inspector d’obres municipal de data 11 de gener de
2012.
Vist allò que disposa l’article 65 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre la
devolució i cancel·lació de les garanties.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER. Aprovar el retorn de la garantia núm. 320090001787, a favor de l’empresa
PROMOCIONS CATALANES, SL, amb CIF B-62734108, dipositada amb motiu del
contracte de les obres de reparació de les voreres als carrers Ferrocarrils Catalanas i
República Argentina per un import de SET MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS (7.510,89 €).
La devolució ha de complir els requisits de la base 45a de les Bases d’Execució del
Pressupost per a 2011
SEGON. Comunicar aquest acord a l’empresa PROMOCIONS CATALANES,SL, als Serveis
Tècnics Municipals, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 3.

Propostes aprovació concessió llicències altes i baixes guals

Acord núm. 3.1. Proposta aprovació concessió de llicència de baixa de gual. Sr.
JAVIER RUÍZ CÁLIZ.
TERRITORI I URBANISME
SAF_12/ 2

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme,
Exp. 1822/11: Vista la sol·licitud presentada el dia 15 de desembre de 2011, registre
d'entrades núm. 15.102, pel senyor JAVIER RUIZ CALIZ, que demana llicència per
formalitzar la baixa d'un gual permanent al carrer Jacint Verdaguer núm. 15 baixos 1
(cantonada carrer Colon) d'aquesta vila.
Vist l'informe emès per l'aparellador municipal i les fotografies que s'adjunten a l'expedient, i
atès que no hi ha deutes pendents per aquest concepte per part del Sr. Ruiz.
És per tot això que el regidor de Territori i Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció de l'acord següent:

PRIMER.- Concedir al senyor JAVIER RUIZ CALIZ, l'autorització per formalitzar la baixa
d'un gual permanent al carrer Jacint Verdaguer núm. 15 baixos 1, cantonada carrer Colon
d'aquesta vila.
SEGON.- 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. 3.2. Proposta aprovació concessió de llicència d'alta de gual. Sr.
ANTONIO MARIA DEL RIO VILLAFUERTE.
ORDENACIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA
SAF_12/ 5

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1722/11: Vista la sol·licitud presentada el dia 23 de novembre de 2011, registre
d'entrades núm. 14.193, pel Sr. ANTONIO MARIA DEL RIO VILLAFUERTE, amb NIF núm.
28747159B, que demana llicència per senyalitzar un gual permanent al carrer Maresme
núm. 20 d'aquesta vila, local que té una porta d'entrada de 3'00 m.
Atesa la documentació presentada i els informes favorables emesos pels senyors cap de la
Policia Local i l'aparellador municipal, el regidor de Territori i Urbanisme, proposa a la Junta
de Govern Local l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Concedir al Sr. ANTONIO MARIA DEL RIO VILLAFUERTE, l'autorització per
senyalitzar un gual permanent al carrer Maresme núm. 20 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. 3.3. Proposta aprovació concessió de llicència d'alta de gual. Sr. MANEL
SUÑÉ COSTA.
ORDENACIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA
SAF_12/ 6

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme

Exp. 1750/11: Vista la sol·licitud presentada el dia 23 de novembre de 2011, registre
d'entrades núm. 14.175, pel Sr. MANEL SUÑÉ I COSTA, amb NIF núm. 39101049Z, que
demana llicència per senyalitzar un gual permanent al carrer Duc de la Victòria núm. 4
d'aquesta vila, local que té una porta d'entrada de 3'00 m.
Atesa la documentació presentada i els informes favorables emesos pels senyors cap de la
Policia Local i l'aparellador municipal, el regidor de Territori i Urbanisme, proposa a la Junta
de Govern Local l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Concedir al Sr. MANEL SUÑÉ I COSTA l'autorització per senyalitzar un gual
permanent al carrer Duc de la Victòria núm. 4 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. 4.

Assumptes urgents

La Junta, prèvia declaració i justificació de la urgència, acorda per UNANIMITAT DELS
MEMBRES PRESENTS el tractament dels assumptes següents:

Acord núm. 4.1. Proposta
OVALLE.

aprovació

desistiment

querella.

LORENZA

TALLON

ALCALDIA
MRN_12/ 1

Proposta d'Alcaldia
Exp. 171/2010. Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia
8 de febrer de 2010, va aprovar entre d'altres, la proposta d'Alcaldia amb referència
BMR_10/2, que designava com a lletrat el sr. Carlos Rubio Valles, per interposar una
querella contra la Regidora Sra. Lorenza Tallón Ovalle, del Grup Municipal POI, per
calumnies i injuries.
Atès què el propi Fiscal, en escrit que consta en D.Prèvies 256/10-A (P.A. 38/2010 Sección

A), assenyala què, "al no resultar debidamente justificada la perpetración de los delitos que
han dado motivo a la formación de la presente causa, se interesa que se disponga el
sobreimiento provisional del número 1 del articulo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
con el consiguiente archivo de las actuaciones."
Per tot això, aquesta alcaldia presenta a la Junta de Govern Local, l'aprovació dels
següents acords:
PRIMER.- Desistir en nom de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, de la querella contra la
Regidora Sra. Lorenza Tallón Ovalle, del grup Municipal POI, per calumnies i injuries.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Lletrat sr. Carlos Rubio Valles, i procuradors els srs.
Robert Martí Campo de Martorell, sr. Jorge Rodríguez Simón de Barcelona i sr. Santiago
Tesorero Diaz de Madrid, així com el sr. Jaume Monné i Dueñas.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 5.

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 cinc pàgines.

