ACTA NÚM. 41. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 20 DE NOVEMBRE 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 20 de novembre 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 13
de novembre de 2012.
APROVAT per SET (7) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez i Rosa, Cap (0) vot en contra i UNA (1) abstenció del senyor Oleart, per no
haver assistit a la sessió.
--------------------

Acord núm. 2.

Proposta aprovació adjudicació contracte. MOVIR, 30 SL

PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES
MVT_12/ 111

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 536/11 Ctc84-12. Atès que per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 31
de juliol de 2012 es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que
juntament amb el Plec de Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació del
contracte d’obres per al projecte que porta per nom “projecte per a l’arranjament dels
laterals de la Rambla de Catalunya”, 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 28 de setembre, dels
mèrits discrecionals de dates 05 i 11 d’octubre i de la proposició econòmica de dates 11 i 29
d’octubre de 2012, on la mesa acorda proposar per unanimitat l'adjudicació del contracte a
l'empresa MOVIR 30, SL.
Vist el requeriment de data 05 de novembre de 2012, d’acord amb l’article 151.2 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Atès que s’han presentat els documents següents:
z
z
z
z

Acreditació del compliment de les obligacions tributàries.
Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Acreditació de la constitució de la garantia definitiva (d’import 13.219,83€).
Acreditació d’haver fet efectives despeses de publicitat de la licitació (d’import 134,65€).

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte d’obres per al projecte que porta per nom “projecte per
a l’arranjament dels laterals de la Rambla de Catalunya”, a l'empresa MOVIR 30, SL,
amb un pressupost de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS
NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (264.396,67€) més
CINQUANTA-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
(55.523,30€) corresponent al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
43K08 155 63100 del pressupost municipal per a l’exercici 2012 per un import de
TRES-CENTS DINOU MIL NOU-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
(319.919,97€).
TERCER. A la factura que el proveïdor lliuri a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, és
imprescindible que consti la següent referència: “Exp. 536/11”.
QUART. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant i al BOP.
CINQUÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es
rebi aquesta notificació d’adjudicació.
SISÈ. Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses participants
en la licitació, a la Regidoria de Territori i Urbanisme, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i
a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 3.

Proposta aprovació devolució garanties. SERVICIOS ESPECIALES
DE LIMPIEZA, SA

VIA PÚBLICA
LTL_12/ 61

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics

Exp.12/04 Ctc.92-12. Atès que la Junta de Govern Local celebrada el dia 18 d’octubre de
2004, va adjudicar el contracte de servei de neteja dels edificis i dependències
municipals, a l’empresa SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA (SELSA).
Atès que s’ha sol·licitat la devolució de les garanties definitives dipositades mitjançant escrit
amb Registre General d’Entrades d’aquest Ajuntament núm. 9931 de data 09 d’octubre de
2012.
Vist l’informe FAVORABLE emès per la Tresoreria municipal de data 22 d’octubre de 2012.
Vist l’informe FAVORABLE emès pel cap de la UA Manteniments d’Espais Públics de data 7
de novembre 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 Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER. Aprovar el retorn de la garanties definitives dipositades amb motiu de l’adjudicació
i successives ampliacions del contracte de servei de neteja dels edificis i dependències
municipals per un import total de 28.601,54€ a favor de l’empresa SERVICIOS
ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA, d’acord amb el detall següent:
Número operació
320040002839
320050000976
320050002111
320050002112
320070004088
Total

Import
22.754,66€
526,83€
526,83€
779,6€
4.013,56€
28.601,54€

La devolució ha de complir els requisits de la base 45a de les Bases d’Execució del
pressupost 2012.
SEGON. Comunicar aquest acord a l’empresa SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA,
SA, a la UA Manteniment d’Espais Públics, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 4.

Proposta aprovació anul·lació autorització de despesa.

ALCALDIA
MBM_12/ 41

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1691/2009. Atès les bases reguladores de les subvencions a la rehabilitació d’edificis en
el marc del Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic d’Olesa de Montserrat aprovades
per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat de 7 de març de 2011,
publicades al BOP de 21 de març de 2011 amb núm. de registre 022011006432 i al DOGC
núm. 5848 de 31 de març de 2011, i exposades al públic fins al 13 d’abril de 2011 sense
que s'hagués presentat cap al·legació.

Atès que en data 26 de juliol de 2011 la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria
de concessió de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges dins del Projecte
d’intervenció integral del Nucli Antic del municipi amb una autorització (A) de la despesa per
import de 240.000,00 € (DOS-CENTS QUARANTA-MIL EUROS).
Atès que en data 6 de novembre de 2012 la Junta de Govern Local ha atorgat les
subvencions per a la rehabilitació d’habitatges dins del Projecte d’intervenció integral del
Nucli Antic d’Olesa de Montserrat per un import total de 64.529,67€ (SEIXANTA QUATRE
MIL CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS I SEIXANTA-SET CÈNTIMS) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 01LB3 912 78000 Subvencions de millora d’edificis inclosos al PII
del Nucli Antic del pressupost de 2012.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Anular l’autorització (A) de la despesa per un import de 175.470,33 € (CENT
SETANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS I TRENTA-TRES CÈNTIMS)
amb càrrec a la partida 01LB3 912 78000 – Subvencions de millora d’edificis inclosos al PII
del pressupost municipal de 2012, aprovada per Junta de Govern Local de 26 de juliol de
2011.
SEGON.- Notificar aquest acord a Llei de barris, a la Tresoreria i a la Intervenció municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 5.

Propota aprovació la modificació del Pla d'Actuació en Matèria
d'Ocupació per l'any 2009.

RÈGIM INTERN
TCR_12/ 126

Proposta de l’Alcaldia

Ra178-12
Exp.681/2009
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2009 es va aprovar
el Pla d’Actuació en Matèria d’Ocupació per l’any 2009, que contemplava dins de les seves
actuacions la cobertura, mitjançant l’oferta d’ocupació pública, d’una plaça vacant d’agent
Policia Local, Escala d’administració especial, sots escala serveis especials, classe policia
local, del grup de classificació C2, pel sistema selectiu de mobilitat interadministrativa, com
a complement a la cobertura d’una vacant pel sistema selectiu ordinari de torn lliure.
Atès que l’article 23 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat
per l’any 2012 estableix que en aquest exercici es podrà produir la incorporació de nou
personal quan aquesta es derivi de l’execució de processos selectius corresponents a
ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors.
Atès que els condicionants organitzatius que van motivar l’adopció del sistema selectiu de
mobilitat interadministrativa han sofert variacions des de la seva aprovació, en consideració
a les actuacions desenvolupades en l’àmbit de la Policia Local per millorar el nivell formatiu
dels agents, i considerant que un dels principis rectors de l’accés al servei públic és el de
l’agilitat, sempre que aquesta no vagi en detriment de l’objectivitat.
Vis l’establert als articles 68 i 69 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, en relació amb els articles 69 i 70.3 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en referència a l’adopció de
mesures especials de racionalització de l'organització i del personal i de plans d’ocupació
per a l'òptima utilització dels recursos humans en l'àmbit que resulti afectat, dins els límits
pressupostaris i d'acord amb les directrius de política de personal.
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 següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del Pla d’Actuació en Matèria d’Ocupació per l’any 2009,
consistent en la modificació de l’oferta d’ocupació pública per l’acumulació al torn lliure de la
cobertura de la vacant de la plaça d’agent Policia Local, Escala d’administració especial,
sots escala serveis especials, classe policia local, del grup de classificació C2, del sistema
selectiu de mobilitat interadministrativa.
SEGON.- Publicar la modificació del Pla d’Actuació en Matèria d’Ocupació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya,
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació concessió de llicència d'obres majors. SR.
SEBASTIÀ GUILLAMON I SRA. ROSA SEQUERA.

TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 320

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 834/12: Atès que als Srs. SEBASTIÀ GUILLAMON BUSQUETS I ROSA SEQUERA
FILLOLA, ha sol·licitat en data 1 de juny de 2012, la llicència d’obres per a l'ampliació d'un
habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al Passeig del Progrés núm. 72 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 24
d'octubre de 2012, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de
l’acord següent:
PRIMER.- Concedir als Srs. SEBASTIÀ GUILLAMON BUSQUETS I ROSA SEQUERA
FILLOLA, la llicència per a efectuar les d’obres consistents en per a l'ampliació d'un
habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al Passeig del Progrés núm. 72 d’aquesta vila,
amb estricta subjecció al projecte presentat amb núm. de visat 2012004161. La conclusió
de les obres es fixa en tres anys a petició del sol·licitant.
SEGON.- Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
z

z
z

z
z

z

Abans de començar les obres s'haurà de dipositar a la Tresoreria Municipal la quantitat
de MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (1.236,38 €),
en concepte de garantia per a la reposició dels elements de la via pública que puguin
resultar malmesos per l'execució de l'obra.
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 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.- Notificar el present acord a les persones interessades, a la Intervenció i Tresoreria
municipal i a l’Organisme de Gestió Tributària Local de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 7.

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

Acord núm. 7.1. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres d'instal·lació.
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 384

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1339/12: 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,

mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 0,80 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 0,80 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.- 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. 7.2. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres d'instal·lació.
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 385

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1340/12: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'una canalització subterrània
de 6 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 8,00 m. de llargària al carrer Passatge Argelines 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 6 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
8,00 m. de llargària al carrer Passatge Argelines 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 Tresoreria Municipals i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 8.

Proposta aprovació adhesió a l'acord marc per a la gestió dels
residus especials en petites quantitats.

MEDI AMBIENT
CDP_12/ 10

Proposta del regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi Natural
Exp. 901/2012. Vist l'expedient de l'acord marc per a la gestió dels residus especials en
petites quantitats.
Atès que la deixalleria d'Olesa de Montserrat és la instal·lació d'emmagatzematge temporal
per a la posterior gestió dels residus especials municipals.
Atès que l'1 de juny de 2012 l'Agència de Residus de Catalunya ha finalitzat la gestió dels
residus especials en petites quantitats procedents de les deixalleries municipals .
Atès que la deixalleria d'Olesa de Montserrat està inclosa a l'annex X, deixalleries existents
a Catalunya susceptibles de sol·licita el servei, del plec de condicions per la licitació d'un
acord marc per al servei de gestió de residus especials municipals procedents de les
deixalleries de Catalunya.
Atès que ha d'haver un responsable tècnic de l'adhesió a l'acord, que es realitzarà
mitjançant l'aplicació informàtica de la web de l'Agència de Residus de Catalunya, i un
responsable econòmic de l'adhesió a l'acord.
Vist l'informe del tècnic de Medi Ambient de data on s'informa favorablement a l'adhesió a
l'acord marc per contractar el gestor de residus especials en petites quantitats .
Per tot això, el Regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi Natural proposa a la Junta
de Govern Local, l'adopció dels següents acords.
PRIMER.- Aprovar l'adhesió a l'acord marc per a la gestió dels residus especials en petites
quantitats.
SEGON.- Nomenar a Pedro Chumbo Domingo, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament
d'Olesa de Montserrat, com a responsable tècnic de l'adhesió a l'acord. Per tal de realitzar,

entre altres funcions, l'adhesió a l'acord marc mitjançant l'aplicació informàtica de la web de
l'Agència de Residus de Catalunya .
TERCER.- Nomenar a Margarida Fernández Cruz, tresorera de l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat, com a responsable de la gestió econòmica de l'adhesió a l'acord.
QUART.- Notificar aquest acord a l'Agència de Residus de Catalunya i als responsables
tècnic i de la gestió econòmica.
APROVAT per SET (7) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez i Oleart, Cap (0) vot en contra i UNA (1) abstenció del senyor Rosa, en
virtut d'allò que disposa l'art. 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
-------------------Acord núm. 9.

Proposta aprovació conveni de col·laboració. IES DANIEL
BLANXART I PEDRALS I AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.

EDUCACIÓ
MCM_12/ 11

Proposta de la regidora d'Ensenyament
Exp. 1081/2012. Atès que l'Ajuntament des de fa diversos cursos escolars ha establert
convenis de col·laboració amb l'Institut de secundària DANIEL BLANXART I PEDRALS
d'aquesta localitat.
Atès que es troba convenient actualitzar els compromisos per tal que quedin reflectits en
una proposta de conveni de col·laboració que s'ha redactat entre les dues entitats.
Atès que l'òrgan competent per a l'aprovació de convenis és la Junta de Govern Local, en
virtut de delegació efectuada per l'alcalde mitjançant resolució de data 29/6/2011, acord 1r.
punt 4t.
Per això la regidora d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
PRIMER. Aprovar la proposta de conveni entre l'nstitut DANIEL BLANXART I PEDRALS i
aquest Ajuntament.
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l'esmentat conveni.
TERCER. Comunicar aquest acord als signants del conveni.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 10.

Assumptes urgents

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

Acord núm. 10.1. Proposta aprovació resolució contracte. OLIVA CASAS ALBERNI
ALCALDIA
MVT_12/ 113

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1402/94. Ctc.95-12. Atès que la Comissió de Govern en sessió extraordinària urgent
de data 01 de desembre de 1994 es va aprovar el contracte per a l’arrendament del local 28
del carrer Salvador Casas d’aquesta vila, propietat de la Sra. Oliva Casas Alberni per a
destinar-lo a Oficina Municipal de Promoció Econòmica.
Atès que segons el punt segon de la clàusula tercera de les clàusules addicional al
contracte d’arrendament, “Pel suposat que el contracte entrés en fase de pròrroga per tàcita
reconducció qualsevol de les parts podrà donar-lo per resolt avisant a l’altra part amb un
preavís de dos mesos”.
Atès que el Departament de Promoció Econòmica té previst el trasllat imminent d’aquest
servei a les noves instal•lacions de Cal Rapissa.
Atès que aquest Ajuntament ja no té cap necessitat de mantenir aquest arrendament.
Vist l’informe del Tècnic de Promoció Econòmica de data 06 de novembre de 2012.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Resoldre el contracte d’arrendament del local 28 del carrer Salvador Casas
d’aquesta vila, propietat de la Sra. Oliva Casas Alberni, destinat a Oficina Municipal de
Promoció Econòmica, amb efectes de dos mesos a partir de la recepció de la notificació.
SEGON. Donar audiència prèvia a la Sra. oliva Casas Alberni per un termini de deu dies
naturals per poder efectuar al•legacions, en cas de no presentar-se’n l’acord serà ferm.
TERCER. Notificar aquests acords a la Sra. Oliva Casas Alberni, a la Regidoria de
Promoció Econòmica, al Departament de Promoció Econòmica,a la Intervenció i Tresoreria
Municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 10.2. Proposta aprovació Pla de Seguretat i Salut del Projecte per a
l'arranjament dels laterals de la Rambla de Catalunya. MOVIR 30, SL.
TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 401

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme

Exp. 1347/10: Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va adjudicar en data
20 de novembre 2012 , a la societat MOVIR 30, SL l’execució de les obres que porten per
títol: PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DELS LATERALS DE LA RAMBLA DE
CATALUNYA d’aquesta vila.
Atès que la societat MOVIR 30, 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: PROJECTE
PER A L'ARRANJAMENT DELS LATERALS DE LA RAMBLA DE CATALUNYA d’aquesta
vila, elaborat per la societat MOVIR 30, 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. 10.3. Proposta aprovació concessió de subvenció directa a l'Associació
de la UEC. REGIDORIA D'ENSENYAMENT, CULTURA I JOVENTUT.
CULTURA
NSV_12/ 20

Proposta de la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut
ConvUEC-Exp.822/2012
Vista la petició formulada per la UEC d’Olesa de Montserrat per tal que li sigui concedida
una subvenció per col•laborar en el finançament de la coorganització de diverses activitats
culturals, actes i manifestacions populars i festives d’interès públic del municipi.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vist l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament que fou aprovada definitivament
per acord del Ple extraordinari urgent de data 28/03/2012, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número número 022012009293 corresponent al dia 2 de maig de 2012 (en
endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten a
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst
a l’article 22.2 de la LGS.

Atès que en el cas concret objecte de la sol•licitud, es donen les circumstàncies previstes a
l’apartat a) de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió d’una
subvenció directa.
Atès que existeix en el pressupost municipal per a l’any 2012 la partida 51 334 48953
CULTURA-PC-CONVENI AMB LA UEC D’OLESA dotada amb un crèdit de CINC MIL
EUROS (5.000,00 €).
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
Atès que segons l’apartat segon de l’article 15 de l’Ordenança, en el text del conveni, a més
del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la
mateixa finalitat.
Atès que és voluntat de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat organitzar i promoure diverses
activitats culturals i festives així com actes i manifestacions populars, artístiques i festives
d’interès públic del municipi.
Atès que, a diferència d’altres entitats del municipi, la UEC d’Olesa de Montserrat és una
entitat que disposa d’instal•lacions pròpies i les gestiona directament, n’assumeix totes les
despeses de manteniment i disposa del personal tècnic, recursos humans i personal
col•laborador voluntari per a la seva gestió.
Per tot això, i de conformitat amb el previst, aquesta Regidora d’Ensenyament, Cultura i
Joventut proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a L’Associació de
la UEC Olesa de Montserrat amb NIF G58199811, per un import de CINC–MIL EUROS
(5.000,00 €), destinada a finançar la coorganització de diverses activitats culturals, actes i
manifestacions populars i festives d’interès públic del municipi d’acord amb l’apartat a) de
l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions.
SEGON.- APROVAR el conveni regulador de la subvenció.
TERCER.- APROVAR l’ADO d’una despesa de CINC MIL EUROS (5.000,00 €) a favor de
l’Associació de la UEC Olesa de Montserrat amb NIF G58199811 i amb càrrec a la partida
51 334 48953 CULTURA – PC- CONVENI AMB L’UEC OLESA del pressupost municipal per
a l’any 2012.
QUART.- Notificar aquest acord a L’Associació de la UEC Olesa de Montserrat, a la
intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 11.

Precs i preguntes

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

La presidència aixeca la sessió a dos quarts de vuit del vespre, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta de quinze pàgines.

