ACTA NÚM. 05. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 7 DE FEBRER 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 7 de febrer de 2012, 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 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
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Interventor
Sra. Manel Amat i Rabasa
Excusa assistència
Sra. Georgina Muñóz Gil

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 31
de gener de 2012.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 31 de gener de 2012, sense formular-se rectificació ni observació de cap
mena.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta aprovació resolució
EXCAVACIONS JUMARA, SL.

contracte.

TRANSPORTS

I

ORDENACIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA
MVT_12/ 8

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 43/11. Ctc.05-12. Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24
de gener de 2011, va adjudicar el contracte menor de serveis per al trasllat de tot el
mobiliari, maquinària, materials varis, arxiu d’oficina, etc, a les actuals dependències de la
Brigada Municipal, a l’empresa TRANSPORTS I EXCAVACIONS JUMARA SL, amb NIF

número B-08474298 per un import de SET MIL DOS-CENTS EUROS (7.200,00€) més MIL
DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS (1.296,00€) corresponent al 18% d’IVA.
Vista la instància presentada per l’empresa JUMARA SL, de data 20 de gener de 2012 amb
registre d’entrada número 659.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal d’aquest Ajuntament de data 23 de gener de 2012.
Vist l’informe de la cap UT contractació de data 24 de gener de 2012.
Vist allò que disposen 206 i 284 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Declarar resolt de mutu acord, el contracte menor de serveis adjudicat mitjançant
acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 de gener de 2011, per tal
de dur a terme el trasllat de tot el mobiliari, maquinària, materials varis, arxiu d’oficina, etc,
a les actuals dependències de la Brigada Municipal, a l’empresa TRANSPORTS I
EXCAVACIONS JUMARA SL, amb NIF número B-08474298 per un import de SET MIL
DOS-CENTS EUROS (7.200,00€) més MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS
(1.296,00€) corresponent al 18% d’IVA.
SEGON. Anul•lar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de VUIT MIL
QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS (8.496,00€) imputat a l’aplicació pressupostària
41E46 151 62200 del pressupost municipal prorrogat per a 2011.
TERCER. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la Regidora de Territori i
Urbanisme, a la Brigada municipal, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació devolució garantia. CONSTRUCCIONES GALAN
BARÓ, SL

ALCALDIA
LTL_12/ 3

Proposta de l’Alcaldia
Exp.365/09 Ctc.08-12 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
rehabilitació de quatre habitatges per a ús social (FEIL), a l’empresa
CONSTRUCCIONES GALAN BARÓ,SL.
Atès que s’ha sol·licitat la devolució de la garantia dipositada mitjançant escrit amb Registre
General d’Entrades d’aquest Ajuntament núm. 14203 de data 24 de novembre de 2011.

Vist l’informe FAVORABLE emès pel inspector d’obres municipal de data 17 de gener de
2012.
Vist l’informe FAVORABLE emès per la Tresoreria municipal de data 26 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. 320090001559, a favor de l’empresa
CONSTRUCCIONES GALAN BARÓ, SL, amb CIF B-62131644, dipositada amb motiu del
contracte de les obres de de rehabilitació de quatre habitatges per a ús social (FEIL)
per un import de SIS MIL CINQUANTA-SET EUROS VUITANTA-DOS CÈNTIMS (6.057,82
€).
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 CONSTRUCCIONES GALAN BARÓ,SL, als
Serveis Tècnics Municipals, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 4.

Propostes aprovació bases i convocatòries

Acord núm. 4.1. Proposta aprovació de bases i convocatòria de procés de selecció.
CAP D'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS.
RÈGIM INTERN
TCR_12/ 4

Proposta de l’alcaldia
Ra008-12
Exp. 134/12
Atès que l’Equip de Govern considera prioritari el desenvolupament d’aquelles actuacions
que tendeixin a millorar l’estructura de l’organització amb criteris de millora continua,
racionalitat, economia i eficiència.
Atès que per aconseguir l'objectiu d'eficiència en l'actuació administrativa municipal, vinculat
als principis d'eficàcia i efectivitat en la gestió pública, és necessari dur a terme una millora
continuada de l'organització, per tal de racionalitzar l'estructura dels serveis, orientada a la
satisfacció dels ciutadans i ciutadanes amb la seva administració i a la racionalització de la
despesa, i considerant com a part fonamental d’aquesta millora l'optimització dels perfils

professionals del personal directiu i la seva cobertura amb els professionals més idonis, el
Ple va acordar, en data 26 de gener de 2012, la modificació de la plantilla i de la relació de
llocs de treball, amb la redefinició de la tipologia dels llocs de treball de personal directiu i
una nova distribució de les àrees de gestió municipal, essent una d’aquestes àrees la de
Serveis Personals.
Atès que d’acord amb l’establert al punt dos de l’article 3 del Reial Decret-llei 20/2011, de 30
de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostaria, tributària i financera per a la
correcció del dèficit públic, es podrà procedir a la cobertura de llocs de treball per a cobrir
necessitats urgents e inajornables en aquells sectors, funcions i categories professionals
que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials,
trobant-se la cobertura del lloc de treball de Cap d’Àrea de Serveis Personals dins d’aquest
supòsit.
Atès que el nomenament que s'efectuï correspon a la lliure designació de personal directiu
que es fonamenta en la idoneïtat, la responsabilitat i la confiança, essent el seu cessament
per Decret d’Alcaldia, motivat en el desenvolupament deficient de les responsabilitats
assignades o en la manca de confiança, no comportant cap dret en relació a la permanència
en aquest Ajuntament, en el que es causarà baixa a partir de la data que es fixi.
Atès que, per tal d'actuar d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, i d'acord amb criteris
d'idoneïtat, mitjançant la tramitació d'un procediment que garanteixi la publicitat i
concurrència, s'han d'aprovar unes Bases reguladores del procés de selecció per a la
cobertura pel sistema de lliure designació del lloc de treball de Cap d’Àrea de Serveis
Personals, definint-se en les mateixes el contingut funcional del lloc.
Atès que han estat informats els representants sindicals, no essent matèria objecte de
negociació per trobar-nos davant de llocs de treball de personal directiu.
Atès que aquestes bases s’han realitzat d’acord a allò que disposa l’article 13 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 .
Atès que existeix consignació pressupostària suficient al vigent Pressupost per a 2012.
Per tot l’exposat, i vist l’informe de la Unitat de Gestió de Recursos Humans, aquesta
Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents;
PRIMER.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la cobertura pel
sistema de lliure designació del lloc de treball de Cap d’Àrea de Serveis Personals de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat que figuren com a annex.
SEGON.- Publicar les Bases al taulell d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica
municipal, i inserir l’anunci de la convocatòria al diari Regió 7.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 4.2. Proposta aprovació de bases i convocatòria de procés de selecció.
CAP D'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS.
RÈGIM INTERN
TCR_12/ 5

Proposta de l’Alcaldia
Ra007-12
Exp. 133/12
Atès que l’Equip de Govern considera prioritari el desenvolupament d’aquelles actuacions
que tendeixin a millorar l’estructura de l’organització amb criteris de millora continua,
racionalitat, economia i eficiència.
Atès que per aconseguir l'objectiu d'eficiència en l'actuació administrativa municipal, vinculat
als principis d'eficàcia i efectivitat en la gestió pública, és necessari dur a terme una millora
continuada de l'organització, per tal de racionalitzar l'estructura dels serveis, orientada a la
satisfacció dels ciutadans i ciutadanes amb la seva administració i a la racionalització de la
despesa, i considerant com a part fonamental d’aquesta millora l'optimització dels perfils
professionals del personal directiu i la seva cobertura amb els professionals més idonis, el
Ple va acordar, en data 26 de gener de 2012, la modificació de la plantilla i de la relació de
llocs de treball, amb la redefinició de la tipologia dels llocs de treball de personal directiu i
una nova distribució de les àrees de gestió municipal, essent una d’aquestes àrees la de
Serveis Territorials.
Atès que d’acord amb l’establert al punt dos de l’article 3 del Reial Decret-llei 20/2011, de 30
de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostaria, tributària i financera per a la
correcció del dèficit públic, es podrà procedir a la cobertura de llocs de treball per a cobrir
necessitats urgents e inajornables en aquells sectors, funcions i categories professionals
que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials,
trobant-se la cobertura del lloc de treball de Cap d’Àrea de Serveis Territorials dins d’aquest
supòsit.
Atès que el nomenament que s'efectuï correspon a la lliure designació de personal directiu
que es fonamenta en la idoneïtat, la responsabilitat i la confiança, essent el seu cessament
per Decret d’Alcaldia, motivat en el desenvolupament deficient de les responsabilitats
assignades o en la manca de confiança, no comportant cap dret en relació a la permanència
en aquest Ajuntament, en el que es causarà baixa a partir de la data que es fixi.
Atès que, per tal d'actuar d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, i d'acord amb criteris
d'idoneïtat, mitjançant la tramitació d'un procediment que garanteixi la publicitat i
concurrència, s'han d'aprovar unes Bases reguladores del procés de selecció per a la
cobertura pel sistema de lliure designació del lloc de treball de Cap d’Àrea de Serveis
Territorials, definint-se en les mateixes el contingut funcional del lloc.
Atès que han estat informats els representants sindicals, no essent matèria objecte de
negociació per trobar-nos davant de llocs de treball de personal directiu.

Atès que aquestes bases s’han realitzat d’acord a allò que disposa l’article 13 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 .
Atès que existeix consignació pressupostària suficient al vigent Pressupost per a 2012.
Per tot l’exposat, i vist l’informe de la Unitat de Gestió de Recursos Humans, aquesta
Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents;
PRIMER.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la cobertura pel
sistema de lliure designació del lloc de treball de Cap d’Àrea de Serveis Territorials de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat que figuren com a annex.
SEGON.- Publicar les Bases al taulell d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica
municipal, i inserir l’anunci de la convocatòria al diari Regió 7.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 5.

Proposta desestimació devolució ICIO. SR. DANIEL GONZÁLEZ
CASTELLVÍ.

HISENDA
GRP_11/ 111

Proposta del Regidor d'Hisenda
Exp.1699/10.Vista la instància presentada pel Sr. Daniel González Castellví amb NIF
52624358J, del dia 12 de gener de 2011, Registre d’Entrada núm. 295, sol·licitant la
devolució de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres i de la taxa urbanística
corresponent les obres de rehabilitació de la façana de l'edifici situat al carrer Altures, 23.
Atès que en data 11 de gener de 2011 el Sr. Daniel González Castellví va fer efectiu el
pagament de la llicència d’obres per a efectuar les obres consistents en la rehabilitació de la
coberta i la façana de l'esmentat habitatge (núm. autoliquidació 25432) per import de
1.720,00€ d’impost de construccions i 451,50€ de taxa urbanística (núm. d'ingrés
120110000247).
Vist l'annex de tarifes de l'Ordenança fiscal núm. 5 de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO), en punt XIV. "Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments", l'import de la quota a aplicar es 0.
Vist l'article 7è. "Exempcions i bonificacions" punt 6, de l'Ordenança núm. 16 corresponent a

l'exercici 2011 "Taxa per llicències urbanístiques" que diu "Les obres de rehabilitació,
manteniment i conservació de façanes gaudiran d'una exempció del 100% de la taxa".
Atès que el Sr. González sol·licita la devolució de l'import corresponent a les obres de la
rehabilitació de la façana de l'esmentat habitatge, segons el desglòs del pressupost
presentat
(14.280,00€x4,00%ICIO=571,20€),
(14.280,00€x1,05%Taxa
Urbanística=149,94€).
Vist l'informe dels serveis tècnics municipals que diu literalment:
"Atenent que les obres de reparació de façana sol·licitades pel Sr. González hi ha una
partida corresponent a fusteria de fusta, s'entén des del punt de vista tècnic que només es
precedent la devolució corresponent a la taxa per llicències urbanístiques, que té una
exempció del 100%, segons el que contempla l'ordenança fiscal núm. 16".
Vist l'informe de la tresorera actal., el Regidor d'Hisenda proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció des ACORDS següents:
PRIMER. Desestimar la devolució d'ingrés a nom del Sr. Daniel González Castellví amb NIF
52624358J de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres corresponent a la part de
les obres de la rehabilitació de la façana, segons informe dels serveis tècnics municipals.
SEGON. Aprovar la devolució d'ingrés a nom del Sr. Daniel González Castellví amb NIF
52624358J per import de 149,94€ (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) amb càrrec al concepte pressupostari 41 32100 "Taxa per
llicències urbanístiques" del pressupost prorrogat municipal per a 2012, corresponent a la
part de les obres de la rehabilitació de la façana.
TERCER. Condicionar el retorn de l'esmentat ingrés aportant l'autoliquidació núm. 25432 a
la tresoreria municipal.
QUART. Notificar aquest acord al Sr. Daniel González Castellví, als serveis tècnics
municipals i a la intervenció municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació anul·lació rebuts. TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL
2012.

HISENDA
FCM_12/ 2

Proposta del regidor d’Economia i Hisenda
Exp. 127/12. Vist el padró de la taxa de cementiri municipal per a l'exercici 2012 que correspon
a l'assignació de nínxols temporals anual (cementiri vell) emès per l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat.

Atès que l'anunci d'exposició pública del calendari fiscal de l'Ajuntament d'Olesa de

Montserrat per a l'exercici 2012 es va publicar en el Butlletí Oficial de la província del 9 de
desembre de 2011, del qual es desprèn que el període de cobrament en voluntària de la
taxa de cementiri municipal és del 4 d'abril al 5 de juny de 2012.
Vist l’informe emès pel administratiu de l’ Oac responsable dels servis funeraris de data 26
de gener de 2012
Per tot això, el regidor d’Economia i Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l'adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER. Aprovar l’anul·lació dels rebuts detallats en l’informe annex a aquesta proposta.
SEGON. Aprovar el padró de la taxa de cementiri municipal per a l'exercici 2012
corresponent a l'assignació de nínxols temporals anual (cementiri vell) emès per
l'Ajuntament d' Olesa de Montserrat d'import MIL CINC-CENTS SEIXANTA QUATRE I VINT
CÈNTIMS D’ EURO (1.564,20 €).
TERCER. Notificar aquest acord a la intervenció i a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 7.

Propostes aprovació liquidacions cànons

Acord núm. 7.1. Proposta aprovació liquidació cànon. COMSA APARCAMIENTOS,
SL.
HISENDA
MBM_12/ 4

Proposta del regidor d’Hisenda.
Exp. 1678/08. L’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de març de 2009, va
autoritzar la cessió de la concessió administrativa d’explotació d’un aparcament soterrani de
vehicles automòbils al subsòl de la Plaça Catalunya, a la companyia COMSA
APARCAMIENTOS SL.
Atès que la societat anterior que tenia la concessió administrativa era la societat
EXCOPASA la qual tenia la concessió des del dia 12 de gener de 1993 i qui, sense
requeriment, ingressava semestralment el cànon fins l’any 2008.
S’ha comprovat que a l’any 2011 no s’ha fet cap ingrés per part de la companyia COMSA
APARCAMIENTOS SL.
Atès que s’ha d’aprovar la liquidació de la concessió del cànon de l’exercici 2011 i que l’
esmentada societat s’ha subrogat en tots els drets i obligacions que corresponen al cedent,
segons el Plec de clàusules administratives que regeix la concessió i concretament la
clàusula 28 que regula el cànon que diu literalment:

“1. El concessionari vindrà obligat a satisfer a l’Ajuntament a partir de la posada en
funcionament del servei d’aparcament el cànon anual que resulti de l’adjudicació respecte
del cànon mínim tipus de les quantitats següents:
-Fins l’any 10 de la concessió:
-Anys 11è al 15è de la concessió:
-Anys 16è al 25è de la concessió:
-Anys 26è fins al final de la concessió:

601,01 €
1.202,02 €
3.005,06 €
4.808,10 €

2. Les xifres absolutes del cànon mínim s’actualitzaran d’acord amb cada revisió de tarifes
en igual proporció a la que experimentin aquestes”.
Vist l’informe emès per la cap del departament de contractació i patrimoni del qual es
desprèn que li correspon, per a l’any 2011, el tram d’anys del 16è al 25è de la concessió i
que els hi és d’aplicació el cànon anual de 3.005,06 €.
Atès que s’han tingut en compte la revisió de tarifes des de l’any 1993 al 2011, el regidor
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels ACORDS següents acords:
PRIMER. Aprovar la liquidació del cànon del 2n. semestre de l’exercici 2011 de la concessió
administrativa d’explotació d’un aparcament soterrani de vehicles automòbils al subsòl de la
Plaça Catalunya a la societat COMSA APARCAMIENTOS SL amb NIF B64188899 per un
import de TRES MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (3.206,85
€) amb càrrec al concepte del pressupost prorrogat d’ingressos municipal per a 2012
35.55001 “Concessions administratives pàrquing plaça Catalunya”.
SEGON. Notificar aquest acord a la societat COMSA APARCAMIENTOS SL, a la
intervenció municipal i a la unitat administrativa de contractació.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 7.2. Proposta aprovació liquidació cànon. SR. MIGUEL ROJAS RAMON.
HISENDA
MBM_12/ 2

Proposta del regidor d’ Hisenda
Exp.1516/2010. La Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2011, va adjudicar el
contracte de la concessió d’ús privatiu de domini públic per a l’explotació de la zona
esportiva municipal que inclou el bar-pícnic del recinte de la piscina d’estiu a MIGUEL
ROJAS RAMON amb NIF 39181535-T per un cànon anual de SET MIL SIS-CENTS
VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (7.627,12 €) més MIL TRES-CENTS
SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (1.372,88 €) corresponent al
18% d’ IVA amb una durada des de l’endemà de la data de formalització del contracte i
finalitzarà el 31 de desembre de 2012.
Atès que la formalització del contracte es va produir el proppassat 3 de març de 2011 el
qual estableix a la clàusula tercera, entre d’altres, que l’import de cànon s’ha d’abonar per

trimestres naturals anticipats.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent
acord:
PRIMER. Aprovar la liquidació del 1r trimestre de l’exercici 2012 del contracte de concessió
de domini públic per a la utilització i explotació del bar cafeteria de la zona esportiva
municipal, que inclou el Bar-pícnic del recinte de la piscina d’estiu a nom del senyor
MIGUEL ROJAS RAMON amb NIF 39181535-T per un import de DOS MIL DOS-CENTS
CINQUANTA EUROS (2.250,00 €) amb càrrec al concepte d’ingrés 53.55000 “Concessions
administratives bar zona esportiva” del pressupost municipal d’ingressos prorrogat per a
2012 amb el desglòs seguidament detallat:
Base Imposable:
IVA 18%
TOTAL

1.906,78 €
343,22 €
2.250,00 €

SEGON. Notificar aquest acord al senyor Miguel Rojas Ramon, a la intervenció municipal i a
la unitat administrativa de contractació.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 8.

Proposta aprovació aportació quota anual. ASSOCIACIÓ CATALANA
DE MUNICIPIS I COMARQUES ACM.

ALCALDIA
SLE_12/ 4

Exp. 117/12. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat forma part de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM), una entitat supramunicipal encaminada a resoldre la
problemàtica dels ens locals, defensant la personalitat intrínseca de tots i cadascun dels
municipis, la identitat de les nostres comarques i la realitat nacional de Catalunya i, d’acord
amb allò que preveu la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, promocionant i
donant suport a l’autonomia local.
Atès que el nostre compromís, en qualitat de municipi adherit, és el d’abonar la
corresponent quota d’associat, d’acord amb allò que preveuen els estatuts de l’entitat i que
en el pressupost prorrogat per a 2012, preveu l’aplicació pressupostària 01.912.46600 per a
aquest concepte.
Atès que la quota d’associat per a l’actual exercici és de 3.718,00 €, d’acord amb la factura
N.Q-198-2012, emesa per l’entitat en data 4 de gener de 2012, registre d’entrada 479 del 16
de gener.
Atès que l’òrgan competent per a la concessió d’aquesta aportació econòmica és la Junta
de Govern Local, aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER. Fer l’aportació anual, corresponent a la quota d’associat a l’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) per a l’exercici 2012 per un import de
TRES-MIL SET-CENT DIVUIT EUROS (3.718,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
del pressupost prorrogat per a 2012 01.912.46600.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de pagament (ADO) d’aquest import a
l’aplicació pressupostària 01.912.46600 del pressupost municipal per a 2012.
TERCER. El pagament s’efectuarà una vegada aprovats els presents acords i l’aportació
econòmica serà justificada mitjançant la factura emesa per l’entitat on hi figura l’import que
anualment ha de satisfer l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
QUART. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques-ACM, a la
tresoreria i a la intervenció municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 9.

Proposta aprovació concessió de llicència d'obres majors. SR.
MARIO JULIO TOLOSA VELA.

TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 21

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1690/11: Atès que el Sr. MARIO JULIO TOLOSA VELA, amb NIF: 47.188.798-C, ha
sol·licitat en data 16 de novembre de 2011, la llicència d’obres consistents en la rehabilitació
parcial de l'habitatge consistent en el reforç de l'estructura dels forjats en planta baixa i
planta pis, i reforç de les xarxes bàsiques de les instal·lacions de l'habitatge situat al carrer
Creu Real núm. 12 d'aquesta vila.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions
Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, emès en data 17 de
gener de 2012, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER.- Concedir al Sr. MARIO JULIO TOLOSA VELA, amb NIF: 47.188.798-C, la
llicència d’obres consistents en la rehabilitació parcial de l'habitatge consistent en el reforç
de l'estructura dels forjats en planta baixa i planta pis, i reforç de les xarxes bàsiques de les
instal·lacions de l'habitatge situat al carrer Creu Real núm. 12 d’aquesta vila, amb estricta

subjecció al projecte presentat amb núm. de visat 2011009315. La conclusió de les obres es
fixa en un any.
SEGON.- Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
z
z

z
z

z

Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres, mitjançant
la presentació de la documentació corresponent al registre general de l'Ajuntament.
S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat, jardinera, reg,
enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns públics. No obstant
això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre aquests haurà de ser
reparat.
No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis públics
existents continguts a l'obra.
Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats per a
cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i la
legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels vianants i
del transitòria rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització amb
intensitat suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de presentar
elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o ensopegades.
No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes específics per
efectuar l'obra.

TERCER.- Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser sol·licitades
expressament per part de la persona interessada.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Notificar el present acord a la societat interessada, a la Intervenció i Tresoreria
municipals i a l’Organisme de Gestió Tributària Local de la Diputació de Barcelona.

APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 10.

Propostes aprovació concessió llicències d'obres d'instal·lacions

Acord núm. 10.1. Proposta aprovació de concessió de llicència
d'instal·lacions. ENDESA-DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU.

d'obres

TERRITORI I URBANISME
VLR_11/ 389

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1650/11: A la vista de la sol•licitud presentada per l’empresa ENDESA, DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA, SLU, el dia 3 de novembre de 2011, referent a la petició de llicència per a
efectuar la instal•lació d’un cable subterrani de 400 V de 5 m. (NT-0435028-BT) al Passatge
Argelines núm. 16 d’aquesta vila.
Vistos els informes emesos per l’arquitecte i enginyer municipals, aquesta regidoria proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Concedir a l’empresa ENDESA, DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU la llicència
necessària perquè pugui efectuar la instal•lació d’un cable subterrani de 400 V de 5 m. al
Passatge Argelines núm. 16 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat,
treball núm. NT-0435028-BT, i condicions que figuren a l’informe de l’enginyer municipal i
d’altres que consten a l’expedient. El termini per a la conclusió de les obres es fixa en un
any.
SEGON.- Prèviament a la contractació dels serveis de gas, a la parcel·la afectada per
aquesta llicència, s'haurà de donar compliment a l'article 236.2 del Reglament de la Llei
d'Urbanisme, el qual va ser aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
TERCER.- 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 rasa 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. En cas de sobrepassar aquest termini l’Ajuntament
procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador per irregularitats urbanístiques .
QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de

Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipals i a l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 10.2. Proposta aprovació de concessió de llicència
d'instal·lacions. GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

d'obres

TERRITORI I URBANISME
VLR_11/ 394

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1631/11: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, amb CIF: A-63485890, qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'una
canalització de 30 m. i un ramal de connexió, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m.
d’ample per 1,00 m. de profunditat i 31,70 m. de llargària al carrer Montseny núm. 18
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'una canalització de 30 m. i un ramal de
connexió, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i
31,70 m. de llargària al carrer Montseny núm. 18 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.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipals i a l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 10.3. Proposta aprovació de concessió de llicència
d'instal·lacions. GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

d'obres

TERRITORI I URBANISME
VLR_11/ 395

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1627/11: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, amb CIF: A-63485890 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 a la Plaça Nova núm. 9 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 a la
Plaça Nova núm. 9 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.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada,a la Tresoreria i Intervenció
municipal i a l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 10.4. Proposta aprovació de concessió de llicència
d'instal·lacions. GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
TERRITORI I URBANISME
VLR_11/ 396

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme

d'obres

Exp. 1626/11: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, amb CIF: A-63485890, 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 2,00 m. de llargària al carrer Miquel Coll i Alentorn núm. 16-D 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 2,00 m. de llargària al
carrer Miquel Coll i Alentorn núm. 16-D d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte
presentat, 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.- Prèviament a la contractació dels serveis de gas, a la parcel·la afectada per
aquesta llicència, s'haurà de donar compliment a l'article 236.2 del Reglament de la Llei
d'Urbanisme, el qual va ser aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
TERCER.- 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.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la

Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipals i a l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 10.5. Proposta aprovació de concessió de llicència
d'instal·lacions. GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

d'obres

TERRITORI I URBANISME
VLR_11/ 422

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1821/11: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, amb CIF: A-63485890, 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 Passeig Nord núm. 19 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 Passeig Nord núm. 19 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.- Prèviament a la contractació dels serveis de gas, a la parcel·la afectada per
aquesta llicència, s'haurà de donar compliment a l'article 236.2 del Reglament de la Llei
d'Urbanisme, el qual va ser aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
TERCER.- 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.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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.

SISÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipals i a l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 10.6. Proposta aprovació de concessió de llicència
d'instal·lacions. ENDESA-DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU.

d'obres

TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 15

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1847/11: A la vista de la sol•licitud presentada per l’empresa ENDESA, DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA, SLU, amb CIF: B-82846817, el dia 21 de desembre de 2011, referent a la
petició de llicència per a efectuar la instal·lació d'un cable subterrani de 400 V de 4 m.
(NT-0437837-BT) al carrer Miquel Coll i Alentorn, 16 d’aquesta vila.
Vistos els informes emesos per l’arquitecte i enginyer municipals, aquesta regidoria proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Concedir a l’empresa ENDESA, DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU, amb CIF:
B-82846817, la llicència necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'un cable
subterrani de 400 V de 4 m. al carrer Miquel Coll i Alentorn núm. 16 d’aquesta vila, amb
estricta subjecció al projecte presentat, treball núm. NT-0437837-BT, i condicions que
figuren a l’informe de l’enginyer municipal i d’altres que consten a l’expedient. El termini per
a la conclusió de les obres es fixa en un any.
SEGON.- Prèviament a la contractació dels serveis de gas, a la parcel·la afectada per
aquesta llicència, s'haurà de donar compliment a l'article 236.2 del Reglament de la Llei
d'Urbanisme, el qual va ser aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

TERCER.- 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 rasa 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. En cas de sobrepassar aquest termini l’Ajuntament
procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador per irregularitats urbanístiques .
QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Intervenció i Tresoreria
Municipals i a l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 10.7. Proposta aprovació de concessió de llicència
d'instal·lacions. GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

d'obres

TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 16

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1819/11: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, amb CIF: A-63485890, qui demana la llicència per a efectuar la reparació de gas,
mitjançant l’obertura d’una cala de 2,00 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de
llargària al sector Industrial Uai.1 "Catex-Vilapou" 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, amb CIF:
A-63485890, la llicència necessària perquè pugui efectuar la reparació de gas, mitjançant
l’obertura d’una cala de 2,00 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de llargària al
sector Industrial Uai.1 "Catex-Vilapou" 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.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipals i a l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 10.8. Proposta aprovació de concessió de llicència
d'instal·lacions. GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

d'obres

TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 17

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1869/11: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, amb CIF: A-63485890, qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'una
canalització de 20 m. i un ramal de connexió, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m.
d’ample per 1,00 m. de profunditat i 21,00 m. de llargària al carrer Segarra núm. 19
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, amb CIF:
A-63485890, la llicència necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'una canalització
de 20 m. i un ramal de connexió, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per
1,00 m. de profunditat i 21,00 m. de llargària al carrer Segarra núm. 19 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.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.

Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipals i a l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 10.9. Proposta aprovació de concessió de llicència
d'instal·lacions. GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

d'obres

TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 46

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1630/11: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, amb CIF: A-63485890, 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 Passatge Argelines núm. 51 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
Passatge Argelines núm. 51 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.- Prèviament a la contractació dels serveis de gas, a la parcel·la afectada per
aquesta llicència, s'haurà de donar compliment a l'article 236.2 del Reglament de la Llei
d'Urbanisme, el qual va ser aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
TERCER.- 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.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Tresoreria i Intervenció
Municipals i a l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 11.

Assumptes urgents

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

Acord núm. 11.1. Proposta aprovació donar compte canvi denominació social.
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA
SEGURETAT CIUTADANA
LTL_12/ 5

Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana
Exp. 1727/09. Ctc.11-12. Atès que en data 20 de juny de 2011, es va adjudicar mitjançant
Decret d’Alcaldia el contracte menor de subministrament d’un vehicle per a la policia local
mitjançant modalitat d’arrendament a llarg termini sense opció de compra , a l’empresa ING
CAR LEASE ESPAÑA, SA amb CIF A-91001438.
Atès que segons documentació obrant en aquest Ajuntament amb posterioritat a
l’esmentada adjudicació, som coneixedors de que la citada societat ha passat a
denominar-se ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA, SOCIEDAD
UNIPERSONAL amb CIF A-91001438, amb domicili social al carrer José Echegaray número
20, 28232 Las Rozas (Madrid), segons escriptura amb número de protocol 1108, atorgada

davant la notaria Paloma Mozo García del Col·legi de Notaris de Madrid en data ú de
desembre de 2011, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 27005, foli 31,
secció 8, full M-486557, inscripció 14, en data 14 de desembre de 2011.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Donar compte del canvi de nom de la societat ING CAR LEASE ESPAÑA, SA
amb CIF A-91001438, a la de ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA,
SOCIEDAD UNIPERSONAL amb CIF A-91001438 en el contracte adjudicat el passat 20 de
juny de 2011 pel subministrament d’un vehicle per a la policia local mitjançant modalitat
d’arrendament a llarg termini sense opció de compra.
SEGON. Notificar aquests acords a la societat ALPHABET ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT SA, SOCIEDAD UNIPERSONAL, a la Regidoria de Seguretat Ciutadana, a
la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 11.2. Proposta aprovació donar compte canvi denominació social,
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA
SEGURETAT CIUTADANA
LTL_12/ 6

Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana
Exp. 624/11. Ctc.12-12. Atès que en sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 8
de novembre de 2011, es va adjudicar el contracte menor de subministrament d’un vehicle
per a la policia local mitjançant modalitat d’arrendament a llarg termini sense opció de
compra, tipus tot terreny, a l’empresa ING CAR LEASE ESPAÑA, SA amb CIF A-91001438.
Atès que segons documentació obrant en aquest Ajuntament amb posterioritat a
l’esmentada adjudicació, som coneixedors de que la citada societat ha passat a
denominar-se ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA, SOCIEDAD
UNIPERSONAL amb CIF A-91001438, amb domicili social al carrer José Echegaray número
20, 28232 Las Rozas (Madrid), segons escriptura amb número de protocol 1108, atorgada
davant la notaria Paloma Mozo García del Col·legi de Notaris de Madrid en data ú de
desembre de 2011, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 27005, foli 31,
secció 8, full M-486557, inscripció 14, en data 14 de desembre de 2011.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Donar compte del canvi de nom de la societat ING CAR LEASE ESPAÑA, SA
amb CIF A-91001438, a la de ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA,
SOCIEDAD UNIPERSONAL amb CIF A-91001438 en el contracte adjudicat el passat 8 de
novembre de 2011 pel subministrament d’un vehicle per a la policia local mitjançant
modalitat d’arrendament a llarg termini sense opció de compra, tipus tot terreny.

SEGON. Notificar aquests acords a la societat ALPHABET ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT SA, SOCIEDAD UNIPERSONAL, a la Regidoria de Seguretat Ciutadana, a
la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 11.3. Proposta aprovació donar compte canvi denominació social.
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA
SEGURETAT CIUTADANA
LTL_12/ 7

Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana
Exp. 1138/11. Ctc.13-12. Atès que en sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 8
de novembre de 2011, es va adjudicar el contracte menor de subministrament d’un vehicle
per a la policia local mitjançant modalitat d’arrendament a llarg termini sense opció de
compra, tipus turisme, a l’empresa ING CAR LEASE ESPAÑA, SA amb CIF A-91001438.
Atès que segons documentació obrant en aquest Ajuntament amb posterioritat a
l’esmentada adjudicació, som coneixedors de que la citada societat ha passat a
denominar-se ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA, SOCIEDAD
UNIPERSONAL amb CIF A-91001438, amb domicili social al carrer José Echegaray número
20, 28232 Las Rozas (Madrid), segons escriptura amb número de protocol 1108, atorgada
davant la notaria Paloma Mozo García del Col·legi de Notaris de Madrid en data ú de
desembre de 2011, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 27005, foli 31,
secció 8, full M-486557, inscripció 14, en data 14 de desembre de 2011.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Donar compte del canvi de nom de la societat ING CAR LEASE ESPAÑA, SA
amb CIF A-91001438, a la de ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA,
SOCIEDAD UNIPERSONAL amb CIF A-91001438 en el contracte adjudicat el passat 8 de
novembre de 2011 pel subministrament d’un vehicle per a la policia local mitjançant
modalitat d’arrendament a llarg termini sense opció de compra, tipus tot turisme.
SEGON. Notificar aquests acords a la societat ALPHABET ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT SA, SOCIEDAD UNIPERSONAL, a la Regidoria de Seguretat Ciutadana, a
la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 12.
No s'han formulat.

Precs i preguntes

-------------------La presidència aixeca la sessió a un quart i cinc de vuit del vespre, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta de vint-i-set pàgines.

