ACTA. NÚM. 38. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 30 D'OCTUBRE 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 30 d'octubre 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
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data
23/10/2012.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 23 d'octubre de 2012, sense formular-se rectificació ni observació de cap
mena.
-------------------Acord núm. 2.

Propostes aprovació adjudicació contractes

Acord núm. 2.1. Proposta aprovació adjudicació contracte. ALARMA UNO, SL
VIA PÚBLICA
MVT_12/ 100

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics
Exp. 744/12 Ctc.82-12. Atès que per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 31
de juliol de 2012 es va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques, que juntament amb el Plec de
Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte del servei de
manteniment de la recepció i gestió de les alarmes dels diferents edificis i dependències

municipals, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Vist allò que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), sobre
adjudicació dels contractes.
Atès que s’han complimentat tots els tràmits establerts en el TRLCSP i dels Plecs de
clàusules que regeixen aquesta contractació.
Vistes les actes de qualificació de la documentació general, de data 28 de setembre de
2012 i de la proposició econòmica, de data 04 d’octubre de 2012, on la mesa acorda
proposar per unanimitat l'adjudicació del contracte a l’empresa ALARMA UNO, SL.
Atès que s’han presentat els documents següents:
z
z

Acreditació del compliment de les obligacions tributàries.
Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte del servei de manteniment de la recepció i gestió de les
alarmes dels diferents edificis i dependències municipals, a l’empresa ALARMA UNO, SL,
amb un pressupost anual de TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS
(3.889,83€) més VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS (816,86€) corresponent al 21% d’IVA, pel període de dos anys a
comptar des des de l’1 de novembre de 2012.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43
9209 22701 del pressupost municipal per a 2012 per un import de SET-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (784,44€),
corresponent al període dels mesos de novembre a desembre de 2012.
TERCER. Aprovar la disposició (AD) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
43 9209 22701 del pressupost municipal per a 2013 per un import de QUATRE MIL
SET-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (4.706,69€), corresponent al
període dels mesos de gener a desembre de 2013.
QUART. Aprovar la disposició (AD) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43
9209 22701 del pressupost municipal per a 2014 per un import de TRES MIL NOU-CENTS
VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (3.922,25€) (per reajustament de cèntims
d’euro), corresponent al període dels mesos de gener a octubre de 2014.
CINQUÈ. A la factura que el proveïdor lliuri a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, és
imprescindible que consti la següent referència: “Exp. 744/12”.
SISÈ. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant i al BOP.
SETÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es rebi
aquesta notificació d’adjudicació.

VUITÈ. Notificar aquest acord a l’empresa ALARMA UNO, SL, a la Regidoria de
Manteniment d’Espais Públics, al departament de Manteniment d’Espais Públics, a la
Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 2.2. Proposta
aprovació
COMUNICACIONES, SL

adjudicació

contracte.

ASAC

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
LTL_12/ 60

Proposta de la Regidoria de Comunicació
Exp. 638/12 Ctc.81-12. Atès que per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 31
de juliol de 2012 es va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques, que juntament amb el Plec de
Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte del
subministrament de maquinari del projecte d’Administració electrònica,
modernització administrativa i viver virtual d’empreses, mitjançant procediment obert.
Vist allò que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), sobre
adjudicació dels contractes.
Atès que s’han complimentat tots els tràmits establerts en el TRLCSP i dels Plecs de
clàusules que regeixen aquesta contractació.
Vistes les actes de qualificació de la documentació general, de data 21 de setembre de
2012, dels mèrits discrecionals, de dates 27 de setembre i 4 d’octubre, i de la proposició
econòmica, de data 4 d’octubre de 2012, on la mesa acorda proposar per unanimitat
l'adjudicació del contracte a l’empresa ASAC COMUNICACIONES, SL.
Vist el requeriment de data 8 d’octubre de 2012, d’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP.
Atès que s’han presentat els documents següents:
-

Acreditació del compliment de les obligacions tributàries.
Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Acreditació d’haver dipositat la garantia definitiva (d’import 1.900,00€)

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament de maquinari del projecte
d’Administració electrònica, modernització administrativa i viver virtual d’empreses a
l’empresa ASAC COMUNICACIONES, SL, amb un pressupost de TRENTA-VUIT MIL
EUROS (38.000,00€) més SET MIL NOU.CENTS VUITANTA EUROS (7.980,00€)
corresponent al 21% d’IVA. ,

SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
22J89 9203 62600 del pressupost 2012 per un import de QUARANTA-CINC MIL
NOU-CENTS VUITANTA EUROS (45.980,00€).
TERCER. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant i al BOP.
QUART. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es
rebi aquesta notificació d’adjudicació.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’empresa ASAC COMUNICACIONES, SL, a la Regidoria
de Comunicació, al Departament del TIC, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 3.

Propostes aprovació modificació contractes

Acord núm. 3.1. Proposta aprovació modificació del contracte de la llar d'infants
municipal La Baldufa. SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ,
SL.
EDUCACIÓ
MVT_12/ 89

Proposta de la Regidoria d’Ensenyament, Cultura i Joventut
Exp.803/09 Ctc.72-12. Atès que la Junta de Govern Local, en data 1 de juliol de 2009, va
adjudicar el contracte de la gestió indirecta del servei públic municipal de la llar d’infants i
atenció a la petita infància i la família del carrer Conflent d’Olesa de Montserrat (LA
BALDUFA), a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ SL, amb un
pressupost anual de 318.343,09€, import exempt d’IVA.
Atès que la Junta de Govern Local, en data 03 d’abril de 2012, va aprovar la modificació de
l’esmentat contracte resultant un import anual de 308.196,46€, amb efectes d’1 d’abril de
2012.
Vist l’escrit de l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL, registrat d’entrada en data
25 de juliol de 2012, número 7860.
Vist l’informe de la Tècnica Cap d’Ensenyament, de data 26 de setembre de 2012.
Vist l’article 202 i concordants de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Modificar la clàusula 8 apartat 14 del plec de clàusules tècniques del contracte de
la gestió indirecta del servei públic municipal de la llar d’infants i atenció a la petita infància i

la família LA BALDUFA d’Olesa de Montserrat, adjudicat a l’empresa SERVEIS
EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL i formalitzat en data 30 de juliol de 2009, amb
efectes del proper mes de novembre d’enguany, d’acord amb l’informe de la tècnica cap
d’ensenyament de data 26 de setembre de 2012 de la següent manera:
“La composició per aquest curs 2012-2013 és la següent: 1 director/a mestre, 1 mestre/a
tutor, 4 educadors/es tutors i 2 ½ educadors/es de suport. Es redueix el personal dedicat a
Espai Nadó i Familiar. També es modifica l’apartat 14.2 personal no docent, reduint la ½
jornada de l’administrativa a ¼ de jornada”
SEGON. Modificar l’import anual del contracte, que quedarà establert en DOS-CENTS
QUARANTE-TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS (243.543,40€), import exempt d’IVA.
TERCER. Aprovar l’anul•lació de l’autorització i disposició (AD\) de la despesa per un import
de 10.775,50€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52 3211 22706 del pressupost
municipal per a 2012, corresponent al decrement dels mesos de novembre a desembre
d’enguany.
QUART. Aprovar l’anul•lació de l’autorització i disposició (AD\) de la despesa per un import
de 43.102,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52 3211 22706 del pressupost
municipal per a 2012, corresponent al decrement dels mesos de gener a agost de 2013.
CINQUÈ. L’import mensual a facturar serà de 20.295,32€ (per reajustament de cèntims
d’euro) el mes de novembre de 2012 i de 20.295,28€ de desembre de 2012 a agost de
2013.
SISÈ. Formalitzar aquesta modificació del contracte en document administratiu.
SETÈ. Notificar l’aprovació d’aquest acord a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE
CARTRÓ, SL, al Departament d’Ensenyament, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 3.2. Proposta aprovació modificació del contracte de la llar d'infants
municipal Taitom. SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL.
EDUCACIÓ
MVT_12/ 90

Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp.909/10 Ctc.73-12. Atès que la Junta de Govern Local, en data 30 de juliol de 2010, va
adjudicar el contracte de la gestió indirecta del servei públic municipal de la llar d’infants i
atenció a la petita infància i la família TAITOM d’Olesa de Montserrat, a l’empresa SERVEIS
EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL, amb un pressupost anual de TRES-CENTS
DINOU MIL CENT TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (319.130,16€), import exempt
d’IVA.
Atès que la Junta de Govern Local, en data 31 de juliol de 2012, va aprovar la la revisió de

preus de l’esmentat contracte resultant un import anual de 311.182,45€, amb efectes d’1 de
setembre de 2011.
Vist l’escrit de l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL, registrat d’entrada en data
25 de juliol de 2012, número 7859.
Vist l’informe de la Tècnica Cap d’Ensenyament, de data 26 de setembre de 2012.
Vist l’article 202 i concordants de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Modificar la clàusula 7 apartats 7.2.1 i 7.2.5 del plec de clàusules tècniques del
contracte de la gestió indirecta del servei públic municipal de la llar d’infants i atenció a la
petita infància i la família TAITOM d’Olesa de Montserrat, adjudicat a l’empresa SERVEIS
EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL i formalitzat en data 07 de setembre de 2010, amb
efectes del proper mes de novembre d’enguany, d’acord amb l’informe de la tècnica cap
d’ensenyament de data 26 de setembre de 2012 de la següent manera:
“La composició per aquest curs 2012-2013 és la següent: 1 director/a mestre, 1 mestre/a
tutor, 4 educadors tutors i 2 ½ educador/es de suport. Es modifica l’apartat 7.2.4 suprimint
la dotació del personal dels serveis familiars i també l’apartat 7.2.5. personal no docent,
reduint la ½ jornada de l’administrativa a ¼ de jornada”.
SEGON. Modificar l’import anual del contracte, que quedarà establert en DOS-CENTS
QUARANTA-TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS (243.874,86€), import exempt d’IVA.
TERCER. Aprovar l’anul•lació de l’autorització i disposició (AD\) de la despesa per un import
de 11.217,94€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52 3211 22706 del pressupost
municipal per a 2012, corresponent al decrement dels mesos de novembre a desembre
d’enguany.
QUART. Aprovar l’anul•lació de l’autorització i disposició (AD\) de la despesa per un import
de 44.871,76€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52 3211 22706 del pressupost
municipal per a 2012, corresponent al decrement dels mesos de gener a agost de 2013.
CINQUÈ. L’import mensual a facturar serà de 20.322,96€ (per reajustament de cèntims
d’euro) el mes de novembre de 2012 i de 20.322,90€ de desembre de 2012 a agost de
2013.
SISÈ. Formalitzar aquesta modificació del contracte en document administratiu.
SETÈ. Notificar l’aprovació d’aquest acord a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE
CARTRÓ, SL, al Departament d’Ensenyament, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 4.

Proposta aprovació modificació de crèdit 14/12-1 per generació de
crèdit.

HISENDA
MLA_12/ 69

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 832/2012-1
Vist l’informe de la regidoria d’Ensenyament, en el qual s’indica que la Diputació de
Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat una ampliació, per un import de
908,00 €, de la subvenció per al “Suport al servei de menjador de les escoles bressol
municipals” en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat, i la necessitat de generar crèdit.
Atès que per decret de l’Alcaldia del dia 2 d’octubre de 2012 s’ha acceptat l’esmentada
subvenció.
Vist l’informe d’Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la modificació de crèdits 14/12-1, per generació de crèdit, al pressupost
de 2012, per un import de 908,00 €, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Comunicar aquests acords a la regidoria d’Ensenyament i a Intervenció.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 5.

Proposta aprovació anul·lació saldos AD.

ALCALDIA
MVT_12/ 99

Proposta de l’Alcaldia
Exps. 1010/05-661/06-304/07-421/08-178/09 Ctc.80-12. Vistos els informes de l’arquitecte
municipal de data 08 d’octubre de 2012, en els que afirma que hi ha unes quantitats
retingudes comptablement en diferents expedients de contractació, i que es poden alliberar
donat que els contractes han finalitzat.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER. Anul•lar els saldos totals de les autoritzacions i disposicions (AD) següents:
Número

Concepte

Aplicació

Import a

expedient

1010/05
661/06

304/07
421/08
178/09

pressupostària
Contracte de consultoria i assistència per a la
redacció projecte nou accés nord a Olesa
des de la C-55. Zona Can Vinyals.
Contracte de consultoria i assistència per a la
redacció del projecte de reparcel·lació de la
Unitat d'Actuació Industrial Uai.3 "carretera
d’Esparreguera"
Contracte menor subministrament material
per a la pavimentació d'una vorera al C/
Almeria
Contracte de subministrament i col·locació
d'una malla de protecció davant del CEIP
OLESA
Contracte menor d'obres per la formació de
passos elevats per a peatons en vuit cruïlles
de la zona de l'eixample

anul·lar

41E12 151 60900

304,24€

41F03 151 60900

3.469,83
€

41E42 151 62700

1.847,30
€

41H19 3200 60900

247,09€
32E66 132 62700

74,24€

SEGON. Notificar aquest acord a Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria
Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació ADO. CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA.

EDUCACIÓ
MCM_12/ 8

Proposta de la regidora d'Ensenyament
Exp. 885/2012. Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat el pressupost per a l'exercici
de 2012 el qual inclou el del Centre de Normalització Lingüística al qual pertany el Servei de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, per un import de 126.381,59 € i que, d'acord amb el
model de finançament vigent, l'aportació de l'Ajuntament és de 42.532,21 €, que correspon
al 35% del pressupost, un cop deduïda la previsió d'ingressos per matrícules.
Atès que de la liquidació de l'exercici pressupostari de 2011 corresponent al Servei de
Català es desprèn que a l'Ajuntament li correspon 1.607,49 € en concepte de romanent
segons el detall següent:
Disponible pressupost despeses
1.510,97 €
Majors ingressos
96,52 €

4.317,05 €

35% aportació Ajuntament

275,77 € 35% del total ingressos
TOTAL

1.607,49 €
Atès que les despeses de funcionament de l'esmentat servei: energia elèctrica, telèfon i
neteja són assumides pel pressupost de l'Ajuntament i que aquestes han estat estimades
pel període de novembre de 2010 a octubre de 2011, en 1.220,00 €.

Vist tot el que s'ha exposat la regidora d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (ADO) a favor del
CPNL, amb càrrec a la partida pressupostària 52 3243 46700 Consorci per a la
Normalització Lingüística de l'estat de despeses del pressupost per a 2012, per un import
de 42.532,21 € corresponent a l'aportació econòmica de l'exercici de 2012 en el percentatge
del 35% del total del pressupost, un cop deduïda la previsió d'ingressos per matrícules.
SEGON. Reconèixer el dret de cobrament al concepte 52 38900 "Reintegrament Consorci
per a la Normalització Lingüística" per un import 1.607,49 €, corresponents a la liquidació
del 2011.
TERCER. Reconèixer el dret de cobrament al concepte 52 38900 " Reintegrament Consorci
per a la Normalització Lingüística" per un import 1.220,00 €, corresponents a les despeses
de funcionament assumides per partides pressupostàries de l'Ajuntament del 2011.
QUART. Notificar aquests acords al Servei de Català de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat,
al Consorci per a la Normalització Lingüística, a la Tresoreria i a la Intervenció municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 7.

Propostes aprovació liquidacions

Acord núm. 7.1. Proposta aprovació liquidació quart trimestre de l'exercici 2012. SR.
MIGUEL ROJAS RAMON.
HISENDA
FCM_12/ 23

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.
D’acord amb la clàusula tercera del contracte la qual diu literalment: “...El cànon establert
en l’adjudicació del contracte es modificarà anualment, una vegada hagi transcorregut el

primer any de la concessió, d’acord amb les variacions experimentades per l’índex de
Preus al Consum, en còmput nacional”:
Vista la variació de l’índex de preus al consum en còmput nacional, del mes de març de
2011 fins el febrer de 2012 és del 1,2%.
Per tot això, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Aprovar la liquidació del 4t 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 MIL NOU-CENTS
VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (1.929,66 €) amb càrrec al concepte
d’ingrés 53.55000 “Concessions administratives bar zona esportiva” del pressupost
municipal d’ingressos per a 2012 més el 21% d’ IVA i amb el desglòs seguidament detallat:
Base Imposable:
IVA 21%
TOTAL

1.929.66 €
405,23 €
2.334,89 €

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. 7.2. Proposta aprovació liquidació tercer i quart trimestre exercici 2012.
OPCIONES VIALES, SL.
HISENDA
FCM_12/ 24

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp.111/2009. l’Ajuntament Ple en data 23 de desembre de 2010, va adjudicar el contracte
de servei públic de regulació i control de l’estacionament a les vies públiques mitjançant
parquímetres a l’empresa OPCIONES VIALES SL amb NIF B62713417, amb un cànon
anual de CINQUANTA-DOS MIL CINC-CENTS EUROS (52.500,00 €) més NOU MIL
QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS (9.450,00 €).
Atès que l´’index de preus al consum, en còmput nacional des de l’1 de febrer de 2011 a l’1
de febrer de 2012 ha augmentat en un 2%.
Atès que la formalització del contracte es va produir el proppassat 24 de gener de 2011 el
qual estableix a la cláusula quarta literalment: “La concessió objecte del contracte tindrà una
durada de SIS (6) anys. S’estableix expressament el caràcter improrrogable del present
contracte. La data d’inici del contracte ha de ser el dia 1 de febrer de 2011”.
Atès que l’import de cànon s’ha d’abonar per trimestres naturals anticipats d’acord amb la
clàusula 10 del plec de clàusules d’explotació del servei públic municipal de regulació i

control de l’estacionament a les vies públiques mitjançant parquímetres.
Vist l’informe de la Tresoreria municipal el qual determina la no subjecció del cànon a
efectes de l’impost sobre el valor afegit.
Per tot això, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Aprovar la liquidació del 3r trimestre de l’exercici 2012 del contracte de servei
públic de regulació i control de l’estacionament a les vies públiques mitjançant parquímetres
a l’empresa OPCIONES VIALES SL amb NIF B62713417 per un import de TRETZE MIL
TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (13.387,50 €) sense
IVA amb càrrec al concepte d’ingrés 35.55000 “Concessions administratives zona blava” del
pressupost municipal d’ingressos per a 2012.
SEGON. Aprovar la liquidació del 4t trimestre de l’exercici 2012 del contracte de servei
públic de regulació i control de l’estacionament a les vies públiques mitjançant parquímetres
a l’empresa OPCIONES VIALES SL amb NIF B62713417 per un import de TRETZE MIL
TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (13.387,50 €) sense
IVA amb càrrec al concepte d’ingrés 35.55000 “Concessions administratives zona blava” del
pressupost municipal d’ingressos per a 2012.
TERCER. Notificar aquest acord OPCIONES VIALES SL, a la intervenció municipal i a la
unitat administrativa de contractació.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 8.

Propostes aprovació concessió bonificacions

Acord núm. 8.1. Proposta aprovació concessió de bonificació sobre taxa urbanística.
REGIDORIA D'HISENDA DE L'AJUNTAMENT D'OLESA DE
MONTSERRAT.
HISENDA
GRP_12/ 88

Proposta del Regidor d'Hisenda
Tre. 1285/2012.Vista

la instància presentada pel Sr. LL.S. C. amb data 31 d'octubre de 2011,
Registre d’Entrada núm. 13087, en relació a la sol•licitud l’exempció de la taxa de llicències
urbanístiques, per les obres de rehabilitació de l’habitatge situat a la Plaça Reverend
Massana núm. 5 d’aquesta vila.
Atès que en data 2 de novembre de 2011, el Sr. LL.S. C. va fer efectiu el pagament de la
llicència d’obres de l’esmentat habitatge (núm. autoliquidació 27714) per import de 407,96€
de taxa urbanística (Exp. d’obres núm. 1633/11).
Vist l’article 7è. “Exempcions i bonificacions” punt 3, de l’Ordenança núm. 16 corresponent a

l’exercici 2011 “Taxa per llicències urbanístiques”.
Vistos els informes dels Serveis Tècnics Municipals i de la Tresoreria Municipal, el Regidor
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Concedir la bonificació del 50% de la taxa urbanística al Sr. LL.S.C. per un import
de 203,98€ (DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) corresponent a
les obres de rehabilitació de l’habitatge situat a la Plaça Reverend Massana núm. 5
d’aquesta vila.
SEGON. Aprovar la devolució d’ingrés d’import 203,98€ (DOS-CENTS TRES EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS) corresponent al 50% de la taxa urbanística
TERCER. Condicionar el retorn de l'esmentat ingrés aportant l'autoliquidació núm. 27714 a
la tresoreria municipal.
QUART. Notificar aquest acord a l'interessat, als serveis tècnics i a la intervenció Municipal.
APROVAT per SET (7) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Muñoz, Matínez,
Rosa i Oleart, Cap (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció de la Sra. Puimedon, en virtud
d'allò que disposa l'art. 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Acord núm. 8.2. Proposta aprovació concessió de bonificació sobre taxa urbanística.
REGIDORIA D'HISENDA DE L'AJUNTAMENT D'OLESA DE
MONTSERRAT.
HISENDA
GRP_12/ 89

Proposta del Regidor d'Hisenda
Tre. 1286/2012.Vista la instància presentada pel Sr. A.R.B. amb data 11 de març de 2011,
Registre d’Entrada núm. 3103, en relació a la sol•licitud l’exempció de la taxa de llicències
urbanístiques, per les obres de rehabilitació de l’habitatge situat al c/ Església núm. 49
d’aquesta vila.

Atès que en data 4 de març de 2011, el Sr. A.R.B. va fer efectiu el pagament de la llicència
d’obres de l’esmentat habitatge (núm. autoliquidació 25825) per import de 544,34€ de taxa
urbanística (Exp. d’obres núm. 1201/10).
Vist l’article 7è. “Exempcions i bonificacions” punt 3, de l’Ordenança núm. 16 corresponent a
l’exercici 2011 “Taxa per llicències urbanístiques”.
Vistos els informes dels Serveis Tècnics Municipals i de la Tresoreria Municipal, el Regidor
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Concedir la bonificació del 50% de la taxa urbanística al Sr. A.R.B. per un import
de 272,17€ (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) corresponent
a les obres de rehabilitació de l’habitatge situat al c/ Església núm. 49 d’aquesta vila.

SEGON. Aprovar la devolució d’ingrés d’import 272,17€ (DOS-CENTS SETANTA-DOS
EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) corresponent al 50% de la taxa urbanística.
TERCER. Condicionar el retorn de l'esmentat ingrés aportant l'autoliquidació núm. 3103 a la
tresoreria municipal.
QUART. Notificar aquest acord a l'interessat, als serveis tècnics i a la intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 9.

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

Acord núm. 9.1. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres d'instal·lació.
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 368

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1276/12: 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 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 Metge Carreras núm. 71 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 Metge Carreras núm. 71 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 Municipals i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 9.2. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres d'instal·lació.
MOVIR 30, SL.
TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 374

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1290/12: A la vista de la sol•licitud presentada per l’empresa MOVIR 30, SL, el dia 11
d'octubre de 2012, referent a la petició de llicència per a efectuar la instal·lació d'un cable
subterrani de 400 V de 188 m. (NT-0450404) a la Unitat d'Actuació Residencial UAr.1
"Carrer Calvari-Benet Margarit" 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 MOVIR 30, SL, la llicència necessària perquè pugui
efectuar la instal·lació d'un cable subterrani de 400 V de 188 m. a la Unitat d'Actuació
Residencial UAr.1 "Carrer Calvari-Benet Margarit" d’aquesta vila, amb estricta subjecció al
projecte presentat, treball núm. NT-0450404, 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.- 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 .
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, Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 9.3. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres d'instal·lació.
MOVIR 30, SL.
TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 375

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1291/12: A la vista de la sol•licitud presentada per l’empresa MOVIR 30, SL, el dia 11
d'octubre de 2012, referent a la petició de llicència per a efectuar la instal·lació d'un cable
subterrani de MT de 25 KV de 30 m. i la instal·lació d'un nou centre de transformació
(NT-0450404) a la Unitat d'Actuació Residencial UAr.1 "carrer Calvari-Benet Margarit"
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 MOVIR 30, SL la llicència necessària perquè pugui efectuar

la instal·lació d'un cable subterrani de MT de 25 KV de 30 m. i la i la instal·lació d'un nou
centre de transformació a la Unitat d'Actuació Residencial UAr.1 "carrer Calvari-Benet
Margarit" d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat, treball núm.
NT-0450404, 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.- 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 .
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, Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 10.

Proposta aprovació concessió baixa de reserva especial de via
pública. PROMOCIONS CATALANES D'OLESA, SL.

TERRITORI I URBANISME
SAF_12/ 157

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme

Exp. 416/12: Vista la instància presentada per la societat PROMOCIONS CATALANES
D'OLESA, S.L., amb NIF B62734108, en data 21 de desembre de 2011, registre d'entrades
núm. 15.447, referida a la sol.licitud de baixa de la concessió d'una reserva de la via pública
per càrrega i descàrrega de 10 metres de longitud, al davant del número 13 del carrer Pau
Casals, cantonada Av. Francesc Macià d'aquesta vila, i que dita baixa sigui concedida amb
efectes de 28 de desembre de 2009, data en la qual es va expedir el certificat final d'obra.
Vist l'informe emès per la Policia Local en data 20 de febrer de 2012, en el qual s'indica que
la senyalització de la zona de càrrega i descàrrega ja ha estat retirada i que no es pot
determinar la data en que va ser retirada la senyalització.
És per tot això que el Regidor de Territori i Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir a la societat PROMOCIONS CATALANES D'OLESA, S.L., l'autorització
per formalitzar la baixa d'una zona de càrrega i descàrrega al carrer Pau Casals davant del
número 13, cantonada Av. Francesc Macià d'aquesta vila, amb efectes de 21 de desembre
de 2011, atès que aquesta administració no té els elements suficients per determinar amb
certesa la data de retirada de la senyalització.
SEGON.- Notificar el present acord a la societat interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'organisme autònom local de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
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 adjudicació contracte menor de serveis. CAMARA OFICIAL
DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TERRASA.
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
MVT_12/ 101

Proposta del Regidor de Promoció Econòmica
Exp. 1320/12. Ctc74-12. Vist l’informe emès pel tècnic de Promoció Econòmica, de data 23
d’octubre de 2012, referent a la necessitat de contractar una empresa per a la realització
dels treballs de prospecció de les empreses del municipi d’Olesa de Montserrat.
Atès que s’han presentat tres ofertes per a l’objecte d’aquest contracte, amb números de
registre d’entrada en aquest Ajuntament 10.201, 10.216 i 10.439.
Atès que l’empresa CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TERRASSA , ha

presentat l’oferta més adequada als interessos municipals.
Atès que a l’aplicació pressupostària 12L39 241 22706 del pressupost municipal de 2012 hi
ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació .
Vist allò que disposen els articles 10, 111 i 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el
contracte a subscriure es considera un contracte menor i per tant la tramitació de l’expedient
només exigirà l’aprovació de la despesa, i la incorporació de la factura corresponent que
haurà de contenir els requisits establerts en l’article 72 del Real Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions públiques (RLCAP), i que complementa la base 19 de les bases d’execució
del pressupost (BEP).
En virtut de tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte menor de serveis per a la realització dels treballs de
prospecció de les empreses del municipi d’Olesa de Montserrat, a l’empresa CAMARA
OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TERRASSA, per un import de VUIT MIL CENT
VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (8.125,21€) més MIL SET-CENTS SIS
EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (1.706,29€) corresponents al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de NOU
MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (9.831,50€) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 12L39 241 22706 del pressupost municipal per a 2012.
TERCER. El pagament del contracte s'efectuarà dins dels quaranta dies següents a la data
d’entrada al Registre general de l'Ajuntament de la factura corresponent que prèviament
haurà de conformar el tècnic municipal corresponent, amb el vist i plau del regidor.
QUART. La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte menor,
haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP i a la base 19 de la
BEP, les dades següents:
Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
z
z

z

z
z
z

Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de
l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número
d’identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la Junta de Govern
Local, NIF P-0814600-C)
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat. (En
aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt PRIMER. El servei és la
Regidoria de Promoció Econòmica).
Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.
Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)

A més, és imprescindible que consti la següent referència: “Exp. 1320/12”.

CINQUÈ. Notificar aquests acords a l’empresa CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE TERRASSA, a la Regidoria de Promoció Econòmica, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 11.2. Proposta aprovació adjudicació contracte de serveis. SCHINDLER,
SA
VIA PÚBLICA
MVT_12/ 97

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics
Exp. 1014/12. Ctc.79-12. Vist l’informe emès pel cap de la UA Manteniment d’Espais
Públics de data 05 de juliol de 2012, referent a la necessitat de contractar una empresa per
al manteniment de l’ascensor de Cal Rapissa, on estiguin incloses les inspeccions,
manteniments preventius, reparacions i manteniments correctius de l’ascensor segons el
document adjunt que ens ha facilitat l’empresa Schindler.
Atès que segons l’esmentat informe ha de ser l’empresa SCHINDLER, SA la que ha de
portar a terme l’esmentar manteniment de l’ascensor de Cal Rapissa per tal de no perdre el
període de garantia.
Atès que a l’aplicació pressupostària 43 9209 22706 del pressupost municipal per a 2012, hi
ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació .
Vist allò que disposen els articles 138 i 170 d) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Vist l’informe de la UT Contractació de data 09 d’octubre de 2012.
Per tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per al manteniment de l’ascensor de Cal
Rapissa, on estiguin incloses les inspeccions, manteniments preventius, reparacions i
manteniments correctius de l’ascensor, a l’empresa SCHINDLER SA, ja que per raons
tècniques només es pot encomanar a aquest empresari, per un import de QUATRE MIL
SIS-CENTS EUROS (4.600,00€) més NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS (966,00€)
corresponents al 21 % d’IVA, per un període de dos anys a partir de l’1 de novembre de
2012.
SEGON. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual derivada d’aquest contracte,
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord
amb el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de

QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
(463,84€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43 9209 22706 del pressupost municipal
per a 2012, corresponent al període de l’1 de novembre al 31 de desembre de 2012.
QUART. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de DOS
MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS (2.783,00€) (per reajustament de cèntims
d’euro), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43 9209 22706 del pressupost 2013,
corresponent al període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2013.
CINQUÈ. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de DOS
MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (2.319,16€) (per reajustament
de cèntims d’euro), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43 9209 22706 del pressupost
2014, corresponent al període de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2014.
SISÈ. Aprovar l’esborrany de contracte a subscriure entre l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat i l’empresa SCHINDLER SA, amb les esmenes següents:
z
z

Si el pagament s’endarrereix, l’empresa tindrà dret a demanar interessos de demora,
però aplicats d’acord amb la normativa de contractes del sector públic.
La revisió de preus es produirà a partir de la finalització del primer any d’execució del
contracte, d’acord també amb la llei de contractes.

SETÈ. Facultar a l’alcalde per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris
per a l’acompliment dels acords anteriors.
VUITÈ. La factura, que constituirà document contractual, haurà de contenir, d’acord amb
allò que disposa l’article 72 del RLCAP i a la base 19 de la BEP, les dades següents:
z
z
z

z

z
z
z

Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de
l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número de
identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la Junta de Govern
Local)
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat. (En
aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt PRIMER. El servei és la
Regidoria de Manteniment d’Espais Públics ).
Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.
Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)

A més, és imprescindible que consti la següent referència: “Exp. 1014/12”.
NOVÈ. Comunicar aquests acords a l’empresa SCHINDLER, SA, als Serveis Tècnics, a la
UA Manteniment d’Espais Públics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 11.3. Proposta aprovació anul·lació AD contracte.

ALCALDIA
MVT_12/ 102

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 370/07. Ctc.87-12. Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12
de març de 2007, es va adjudicar el contracte menor per al subministrament d’arbres en els
diferents barris de la nostra població, a l’empresa VIVEROS EBRO, SL.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 25 d’octubre de 2012 en el que assenyala
que el contracte ja ha finalitzat i per tant sol•licita l’anul•lació de l’import de l’ AD de
l’esmentat contracte sobrant.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Anul•lar l’import de l’autorització i disposició de la despesa (AD), per un import de
QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (495,25€) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 41E42 151 62700.
SEGON. Notificar l’aprovació d’aquest acord a la UA Manteniment d’Espais Públics, als
Serveis Tècnics, a la Tresoreria i a la Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 11.4. Proposta aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de
pavimentació dels carrers Tetuan i Montserrat. PICOLESA, SL.
TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 380

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1332/12: Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va adjudicar en data
9 d'octubre de 2012, a la societat PICOLESA, SL l’execució de les obres que porten per
títol: OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS TETUAN I MONTSERRAT d’aquesta
vila.
Atès que la societat PICOLESA, SL, ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de les referides
obres, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Seguretat i Salut, aquesta regidoria proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres que porten per títol: OBRES DE
PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS TETUAN I MONTSERRAT d’aquesta vila, elaborat per la
societat PICOLESA, SL, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997, de
24 d’octubre.
SEGON.- Notificar el present acord a la societat interessada i al departament de
Contractació d'aquest Ajuntament..

APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 11.5. Proposta aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de
pavimentació del correló del Rampeu i part de la Pl. Nova.
PICOLESA, SL.
TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 381

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1333/12: Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va adjudicar en data
9 d'octubre de 2012, a la societat PICOLESA, SL l’execució de les obres que porten per
títol: OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL CORRELÓ DEL RAMPEU I PART DE LA PLAÇA
NOVA d’aquesta vila.
Atès que la societat PICOLESA, SL, ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de les referides
obres, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Seguretat i Salut, aquesta regidoria proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres que porten per títol: OBRES DE
PAVIMENTACIÓ DEL CORRELÓ DEL RAMPEU I PART DE LA PLAÇA NOVA d’aquesta
vila, elaborat per la societat PICOLESA, SL, de conformitat amb el que disposa el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.
SEGON.- Notificar el present acord a la societat interessada i al departament de
Contractació d'aquest Ajuntament..
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 12.

Precs i preguntes

No s'han formulat.
-------------------La presidència aixeca la sessió a un quart i cinc minuts de les vuit del vespre, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta de vint-i-dues pàgines.

