ACTA NÚM. 46. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 18 DE DESEMBRE 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 18 de desembre de 2012, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència el també relacionat, i es
constitueix la Junta de Govern Local, per fer la sessió 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. Pere Oleart Comellas
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Excusa assistència
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de les actes corresponents a les sessions de
dates 11 i 13 de desembre de 2012.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar les actes de les
sessions celebrades els dies 11 i 13 de desembre de 2012, sense formular-se rectificació ni
observació de cap mena.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta aprovació ADO. ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL DE LA
REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
GSM_12/ 16

Proposta del regidor del Servei de Promoció Econòmica
Exp. núm. 1420/2012
Atès que el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació
territorial, formada per administracions locals, organitzacions sindicals, empresarials i un
ampli ventall d'entitats i organismes vinculats al desenvolupament econòmic i a la promoció

de la feina.
Atès que l'associació va néixer a finals de 1997, fruit d'una iniciativa sorgida del Pla
Estratègic Metropolità amb la voluntat d'agrupar en un espai comú de treball i de debat, els
principals agents en la dinàmica econòmica, la formació i l'ocupació a la regió
metropolitana.
Atès que la Regió Metropolitana està integrada per les comarques següents: Alt Penedès,
Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
Atès que en data 12 de novembre de 2009 es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat a l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana en condició de soci
ordinari.
Atès que per registre general de l’Ajuntament de data 28 de novembre de 2012 es rep el
certificat relatiu a l’aportació econòmica per a l’any 2012 de l’Associació Pacte Industrial per
la Regió Metropolitana de Barcelona per un import de 833;00 euros.
Vist l’informe tècnic, el regidor del Servei de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de
Govern Local, la resolució dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’autorització,disposició i reconeixement de l’obligació (ADO) per un
import de 833,00 euros amb càrrec a la partida 14 241 46400 - Prom. Econ i altres – Asso.
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana, a nom de l’Associació Pacte Industrial de la
Regió Metropolitana de Barcelona amb CIF núm.G61524070.
SEGON.- Notificar el present acord a l’Associació Pacte Industrial de la regió Metropolitana
de Barcelona,a la Tresoreria i a la Intervenció d’aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació desestimació escrit de sol·licitud d'anul.lació de
deute. NET I PELAT, S.C.P.

TERRITORI I URBANISME
SAF_12/ 171

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 360/10: Atès que en data 26 de novembre de 2012, registre d'entrades núm. 11.673, la
Sra. Meritxell Subirana i Granada, representant de la societat mercantil NET I PELAT,
S.C.P., va presentar escrit demanant l'anul.lació de la liquidació practicada per la sol.licitud
d'ampliació d'un establiment destinat a la venda de productes per a animals domèstics i
perruqueria canina a l'Av. Francesc Macià núm. 102 d'aquesta vila, núm. de liquidació
27516063-58939507, núm. de valor 688761-243188.
Atès que la citada sol.licitud es va declarar per desistida mitjançant Resolució de l'Alcaldia
de data 12 de juliol de 2012, atès que per part de la societat interessada no es va presentar

la documentació complementària requerida per aquest Ajuntament en data 2 de juny de
2010.
Atès l'informe emès pel Cap de la U.A. de Llicències en data 29 de novembre de 2012, que
diu literalment
"Que en data 26 de novembre de 2012, registre d’entrades núm. 11.673, la Sra.
MERITXELL SUBIRANA I GRANADA, representant de la societat NET I PELAT, S.C.P., va
presentar escrit davant d’aquest Ajuntament sol.licitant l’anul.lació de la liquidació
27516063-58939507, valor 688761-243188, per import de 1.004,85 €, corresponent al
tràmit d’una ampliació de la llicència municipal per a la venda de productes per a animals
domèstics i perruqueria canina a l’Av. Francesc Macià núm. 102 d’aquesta vila, sol.licitada
en data 3 de setembre de 2009.
Que el tràmit de la referida ampliació va quedar aturat per la no presentació de
documentació complementària per part de la societat interessada, malgrat el requeriment
que aquest Ajuntament li va realitzar en data 2 de juny de 2010, raó per la qual mitjançant
Resolució de l’Alcaldia de data 12 de juliol de 2012, es va declarar la citada societat com a
desistida de l’esmentat tràmit.
Segons l’article 7 de l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per la prestació
dels serveis d’intervenció integral de l’Administració Municipal en les activitats i
instal·lacions, la taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat
municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita
activitat en la data de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si
el subjecte passiu la formula expressament i que una vegada iniciada l'obligació de
contribuir, no estarà afectada de cap manera per la denegació de l'objecte dels
corresponents procediments a que es refereix l’article 2, o per la seva concessió
supeditada a condicions, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després que s'hagi
resolt el procediment corresponent.
Per tant i atenent a que en aquest cas es dona per acreditada la taxa atès que el seu
acreditament es produeix en el moment de la presentació de la sol.licitud i que el
procediment es va iniciar, cal procedir a la desestimació de l’escrit presentat per la Sra.
Subirana en data 26 de novembre d’enguany."
És per tot això, que el Regidor de Territori i Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Desestimar l'escrit de petició d'anul·lació del deute, presentat per la Sra. Meritxell
Subirana i Granada, representant de la societat mercantil NET I PELAT, S.C.P., en base al
que contempla l'article 7 de l'ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per la
prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració Municipal en les activitats i
instal·lacions, tal i com s'ha indicat a la part expositiva d'aquest acord.
SEGON.- Comunicar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 4.

Propostes aprovació concessió subvencions

Acord núm. 4.1. Proposta aprovació admissió a tràmit i adjudicació de subvencions
per a material escolar del curs 2012-2013. REGIDORIA DE
BENESTAR
SOCIAL
DE
L'AJUNTAMENT
D'OLESA
DE
MONTSERRAT.
SERVEIS SOCIALS
FVM_12/ 59

Proposta de la Regidora de Benestar Social

Atès que en data 31 de juliol d’enguany es va aprovar per Junta de Govern Local, Les
Bases Reguladores i la Convocatòria excepcional per a la concessió de subvencions a
centres docents d’ensenyament reglat d’EI, EP i ESO públics o sufragats amb fons públics
d’Olesa de Montserrat per al curs 2012-2013 per a projectes que garanteixin la igualtat de
condicions materials de l’alumnat.
Atès que els centres educatius interessats en aquesta convocatòria de subvencions, han
presentat la seva sol•licitud, en temps i forma.
Atès que totes les sol•licituds de les subvencions han estat valorades per l’òrgan col•legiat
que es relaciona en aquestes bases, i que d’aquesta comissió de valoració esdevé la
proposta de concessió que es relaciona en l’annex 1.
Atès que la forma de pagament de les subvencions s’efectuarà un 100% en el moment de
l’atorgament, prèvia acceptació de la subvenció per part de cada entitat beneficiària.
Atès que a aquest expedient s’ha tramitat d’acord amb allò establert a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel
Reail decret 887/2006, de 21 de juliol, i a l’Ordenança general de subvencions d’aquest
Ajuntament aprovada en Ple extraordinari urgent de 28 de març de 2012.
Vist el informe tècnic del Departament i de l’Oficina de Gestió Tributaria
Per tot això, les Regidories de Benestar Social i d’Ensenyament proposen a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords: :
PRIMER. Admetre a tràmit totes les sol•licituds presentades per ajustar-se als requisits
establerts a la convocatòria.
SEGON. Atorgar la subvenció Als centres educatius relacionats en l’Annex 1.
TERCER. Aprovar la disposició i el reconeixement de l’obligació de la despesa (DO) per un
import de QUINCE MIL EUROS (15.000,00€) de la partida 62 230 48000 Atencions
benefiques i assistencials.

QUART. Condicionar el pagament de l’annex 1 a la presentació per part dels centres
educatius beneficiaries el corresponent document d’acceptació de les bases reguladores
d’aquesta convocatòria.
CINQUÈ. La Regidoria de Benestar social comunicarà a la intervenció la presentació dels
documents condicionats, segons s’indica en el punt quart per tal que s’efectuï el pagament o
bé, en cas de no presentar-se s’anul•li l’ADO.
SISÈ: La concessió d’aquestes subvencions queden subjectes a les bases generals i
particulars reguladores de subvencions d’aquest Ajuntament.
SETÈ. Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat, segons queda especifica a
les bases reguladores de la següent forma:
•
•

Inferiors a 3.000€ en el taulell d’anuncis corporatius o a la seu electrònica
Superiors a 3.000€ en el Butlletí Oficial de la Província

VUITÈ. Notificar aquests acords a les entitats interessades, i a la Intervenció, a la Tresoreria
municipals i a la Regidoria de Participació ciutadana
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 4.2. Proposta aprovació concessió d'ajuts econòmics socials.
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL DE L'AJUNTAMENT D'OLESA
DE MONTSERRAT.
SERVEIS SOCIALS
CRS_12/ 32

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’atén als usuaris de l’annex adjunt .
Atès que l’equip tècnic de serveis socials informa que aquestes famílies tenen una situació
econòmica extremadament complicada.
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’ha de realitzar un ajut econòmic social de
caràcter urgent per tal de poder fer front a cobrir despeses de necessitats bàsiques .
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2012 preveu la partida 62 L 35.230.48000 per
atencions benèfiques i assistencials.
Vist l’annex adjunt.
Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER.- Concedir els ajuts econòmics socials pels usuaris de l’annex adjunt per un import
de MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (1.167,53 €)

SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa (ADO)
amb càrrec a la partida 62.L 35 230.48000 del pressupost municipal per a l’any 2012 per
un import de de MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
(1.167,53 €)
TERCER.- El pagament s'haurà d'efectuar directament als l'endossataris que consten en
l’annex amb la major brevetat possible
QUART.- Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 5.

Assumptes urgents

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

Acord núm. 5.1. Proposta aprovació expedient contractació del servei de la poda
general dels arbres de la població.
VIA PÚBLICA
LTL_12/ 67

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics
Exp.1370/12 Ctc.103-12. Atès que dins de les operacions de manteniment que els arbres
necessiten hi ha la poda general
Atès que per tal de garantir la disposició de l’esmentat servei s’ha d’iniciar procediment
OBERT, d’acord amb allò que estableixen els articles 157 i concordants del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP).
Atès que s’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que juntament amb el plec general, aprovat per Ple, ha de regir l’adjudicació per
obert.
Atès que a l’aplicació pressupostària 43 155 22706 del pressupost 2012 hi ha consignació
suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació.
Vist allò que disposen els articles 110, 115, 169 i concordants del TRLCSP.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del SERVEI DE LA PODA GENERAL DELS
ARBRES DE LA POBLACIÓ, amb un pressupost de VUITANTA-DOS MIL SIS-CENTS

QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (82.644,63€) més
DISSET MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
(17.355,37€) corresponents al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar 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 i
execució d’aquest contracte.
TERCER. 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.
QUART. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43
155 22706 del pressupost 2012 per un import de SETANTA MIL EUROS (70.000,00€)
corresponent a la despesa amb càrrec a l’any 2012.
CINQUÈ. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43
155 22706 del pressupost 2013 per un import de TRENTA MIL EUROS (30.000,00€)
corresponent a la despesa amb càrrec a l’any 2013.
SISÈ. Obrir el procediment de licitació, mitjançant la publicació del corresponent anunci de
licitació al BOP i al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
SETÈ. Notificar aquest acord a la Regidoria de Manteniment d’Espais Públics i Medi
Natural, a la UA Manteniment d’Espais Públics, a la Brigada Municipal, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 5.2. Proposta aprovació adjudicació contracte menor. SUMINISTROS
INDUSTRIALES AUBERT, SA
VIA PÚBLICA
MVT_12/ 123

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp. 1451/12. Ctc.107-12. Vist l’informe emès pel cap de la Brigada municipal de data 30
de novembre de 2012, referent a la necessitat de contractar una empresa per al
subministrament de material de ferreteria necessari per fer el manteniment rutinari de les
infraestructures municipals.
Atès que s’han presentat tres ofertes per a l’objecte d’aquest contracte, amb registre
general d’entrades en aquest Ajuntament número 11.940, 11.942 i 11.961.
Atès que l’empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES AUBERT, SA, ha presentat l’oferta que
satisfà millor els interessos municipals.
Atès que a les aplicacions pressupostàries 43 9209 21212 i 43 155 21000 del pressupost

municipal de 2012 hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta
contractació.
Vist allò que disposen els articles 9, 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).
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte menor de subministrament de material de ferreteria
necessari per fer el manteniment rutinari de les infraestructures municipals, a l’empresa
SUMINISTROS INDUSTRIALES AUBERT, SA, per un import de CATORZE MIL
TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (14.321,78€) més TRES
MIL SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (3.007,57€) corresponents al 21%
d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de
DISSET MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
(17.329,35€) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost
municipal per a 2012:
Partida
43 9209 21212
43 155 21000

Import
8664,68€
8664,67€ (per reajustaments de cèntims d’euro)

TERCER. El pagament del contracte s'efectuarà contra l’emissió de la factura corresponent,
que haurà de conformar-se pel responsable municipal, amb el vist i plau del regidor, i
s’abonarà dins del termini dels quaranta dies següents a la data de la seva d’entrada al
Registre general de l'Ajuntament.
QUART. La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte menor,
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

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 i Medi Natural).
Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.

z

Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)

A més, és imprescindible que consti la següent referència: “Exp. 1451/12”.
CINQUÈ. Comunicar aquests acords a l’empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES
AUBERT, SA, a la Regidoria de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural, al
departament de Via Pública, a la Brigada Municipal, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 5.3. Proposta aprovació modificació contracte. 7 i TRIA, SA.
SERVEIS SOCIALS
MVT_12/ 122

Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp.169/10 Ctc.106-12. Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el
dia 21 de juny de 2010, va adjudicar el contracte del servei de benvinguda a l’empresa 7 i
TRIA, SA per un import anual de TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS
(36.804,00€), import exempt d’IVA.
Atès que la Junta de Govern Local, en data 17 de juliol de 2012, va aprovar la pròrroga de
l’esmentat contracte per un termini d’un any (1), comptat a partir del dia 01 d’agost de 2012.
Vist l’escrit de l’empresa 7 i TRIA, SA, registrat d’entrada en data 08 de novembre de 2012,
número 11.101.
Vist l’informe de la Tècnica cap de gestió de Serveis Socials, de data 15 de novembre 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 l’import anual del contracte del servei de benvinguda, que quedarà
establert en TRENTA-SIS MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
(36.067,92€), import exempt d’IVA, a partir del dia 1 de gener de 2013.
SEGON. Aprovar l’anul•lació de l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import
de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (429,38€), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 62 230 22699 del pressupost municipal per a 2013,
corresponent als mesos de gener a juliol de 2013.
TERCER. Formalitzar aquesta modificació del contracte en document administratiu.
QUART. Notificar l’aprovació d’aquest acord a l’empresa 7 i TRIA, SA, a la Regidoria de
Benestar Social, al Departament de Serveis Socials, a la Intervenció i a la Tresoreria

municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 5.4. Proposta aprovació modificació de crèdit 35/12 per generació de
crèdit.
HISENDA
MLA_12/ 91

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 1485/2012
Vist l’informe del Servei de Promoció Econòmica de sol•licitud de modificació de crèdit, en el
qual s’indica que el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya ha
atorgat a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat una subvenció per un import de 15.708,00 €
per al curs Anglès Gestió comercial, i la necessitat de generar crèdit per un import de
13.940,00 €.
Atès que per decret de l’Alcaldia del dia 13 de desembre de 2012 s’ha acceptat la subvenció
abans esmentada.
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 35/12, per generació de crèdit, al pressupost de
2012, per un import de 13.940,00 €, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON.- Aprovar el projecte comptable 2012 3 PEL44 CURS NÚM. 77087/009. ANGLÈS
GESTIÓ COMERCIAL .
TERCER.- Comunicar aquests acords al Servei de Promoció Econòmica i a Intervenció.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 5.5. Proposta aprovació DO. REGIDORIA D'ENSENYAMENT, CULTURA I
JOVENTUT.
CULTURA
NSV_12/ 22

Proposta de la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut
CultPR-Exp. 181/2012
Atès que amb data 3 de juliol de 2012 es va aprovar la formalització de les bases de la 28a
Convocatòria del Premi Recerca Vila d’Olesa 2012.
Atès que la Comissió Avaluadora del Premi Recerca Vila d’Olesa es va reunir el passat 7 de
novembre de 2012 per seleccionar els treballs guanyadors de l’edició d’enguany.

Atès que segons el què es detalla en l’acta de la reunió, la Comissió de valoració ha acordat
el següent:
Declarar desert el XVII Premi de Recerca Lliure per a Escolars atès que no s’ha presentat
cap treball.
Atorgar el 28è Premi Recerca Vila d’Olesa 2012 dotat amb un import de DOS MIL CINC –
CENTS EUROS (2.500,00 €) al Sr. Carles Millàs i Castellví DNI 77287293-W, pel projecte
Aproximació a l’estudi de les migracions històriques a escala municipal: Olesa de
Montserrat, 1541-1930. Es farà un primer pagament de CINC-CENTS EUROS (500,00 €) i
la resta es condicionaran a la correcta elaboració del projecte i amb informe favorable de la
Comissió.
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest atorgament és la Junta de Govern
Local en virtut de la delegació efectuada per l’Alcalde.
En virtut de tot això, aquesta Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut proposa a la
Junta de Govern l’acceptació dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la disposició i el reconeixement d’obligació de la despesa (DO) per un
import de DOS MIL CINC – CENTS EUROS (2.500,00 €) menys CINC-CENTS VINT-I-CINC
EUROS (525,00€) corresponents a la retenció aplicable del 21% de l’IRPF, amb càrrec a la
partida 51 334 48100 anomenada CULTURA-PC-PREMIS, BEQUES I PENSIONS
D’ESTUDI I INVESTIGACIÓ del Pressupost Municipal per a l’any 2012, a favor del Sr.
Carles Millàs i Castellví amb DNI 77287293-W.
SEGON.- Aprovar l’anul•lació de l’autorització (A) per un import de MIL DOS-CENTS
EUROS (1.200,00€) menys CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS (525,00€) corresponents a
la retenció aplicable del 21% de l’IRPF, amb càrrec a la partida 51 334 48100 anomenada
CULTURA-PC-PREMIS, BEQUES I PENSIONS D’ESTUDI I INVESTIGACIÓ del Pressupost
Municipal per a l’any 2012.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal i als interessats .
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 5.6. Proposta aprovació acord de col·laboració. ESCOLA PUIGVENTÓS I
AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.
EDUCACIÓ
TOR_12/ 18

Proposta de la regidora d'Ensenyament
Atès que Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a través de la regidora
d’Ensenyament vol col·laborar amb l’Escola Puigventós per resoldre una inquietud de
l’escola i les famílies respecte al perill que suposa una paret del pati pel que fa a la poca
alçada que té. En el mes de maig de 2010, el Consell Escolar de l’Escola Puigventós va
aprovar fer la petició als serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat.

Exp. 1419/2012.

A aquestes afectes la Regidora d’Ensenyament va arribar a un acord amb l’Escola

Puigventós i els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament per el finançament de
l’obra a realitzar que era la construcció d’una reixa a sobre de la paret per assegurar la
protecció dels alumnes.
L’Ajuntament ha agafat el compromís a través de la Regidora d’Ensenyament d’assumir
995,00 € del cost total de l’obra.
Vist que en el pressupost municipal d'enguany hi consta la partida pressupostària 52 3200
75300 Educació-E-Subvenció Escola Puigventós, per import 1.700,00€.
Vist que s'ha redactat un acord de col·laboració per a l'atorgament d'aquesta subvenció
nominativa, segons determina l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat.
La subvenció es pagarà íntegrament en el moment de la seva aprovació.
Per tot això, la regidora d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local, l'aprovació
dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la proposta d'acord de col·laboració entre l'Escola Puigventós i aquest
Ajuntament.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de l'esmentat acord de col·laboració.
TERCER. Concedir a l'ESCOLA PUIGVENTÓS amb NIF S-0800125-G una aportació
econòmica per import de NOU-CENTS NORANTA CINC EUR (995,00 €), amb càrrec a la
partida 52 3200 75300 del pressupost per al 2012.
QUART. Aprovar l'autorització, disposició i obligació de pagament (ADO) de 995,00 € amb
càrrec a la partida 52 3200 75300 del pressupost per al 2012.
CINQUÈ. Condicionar el pagament (P) a la presentació per part de l'entitat beneficiària del
corresponent document d'acceptació de la subvenció i a la presentació dels documents
justificatius segons l'Ordenança General de Subvencions.
SISÈ. Per justificar la subvenció concedida, caldrà presentar a l'Ajuntament una vegada
acabada l'actuació, i en tot cas abans del 30 de gener 2013, la documentació indicada a les
bases generals mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a la web municipal
o a l'OAC i revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades, així
com les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat. En la memòria econòmica
s’haurà de tenir en compte els següents aspectes:
- S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat
- Relació de despeses de l’activitat
- Declaració d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat o
declaració de la seva inexistència
3. Factures amb tots els requisits legals exigibles i amb la descripció de l’activitat a la
que es refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es

procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la
beneficiària.
SETÈ. La Regidoria d'Ensenyament comunicarà a la Intervenció municipal la presentació
dels documents condicionats, per tal que s'efectuï el pagament (P) o bé en el cas de no
presentar-se, s'anul·li l'ADO.
VUITÈ. Notificar aquests acords a l'Escola Puigventós, als Serveis Territorials del Baix
Llobregat, a la Intervenció i Tresoreria municipals i a la Regidoria de Participació Ciutadana.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 5.7. Proposta esmenada aprovació admissió a tràmit i adjudicació de
subvenció. REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL DE L'AJUNTAMENT
D'OLESA DE MONTSERRAT.
SERVEIS SOCIALS
CRS_12/ 30

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que en data 31 de juliol d’enguany es va aprovar per Junta de Govern Local, les bases
reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva de les entitats i associacions de l’àmbit social d’ Olesa de Montserrat .
Atès que les entitats i associacions socials interessades en aquesta convocatòria de
subvencions, han presentat la seva sol•licitud, en temps i forma.
Atès que totes les sol•licituds de les subvencions han estat valorades per l’òrgan col•legiat
que es relaciona en aquestes bases, i que d’aquesta comissió de valoració esdevé la
proposta de concessió que es relaciona en l’annex 1.
Atès que la forma de pagament de les subvencions s’efectuarà un 75% en el moment de
l’atorgament, prèvia acceptació de la subvenció per part de cada entitat beneficiària, i el
25% un cop justificada la despesa, d’això es desprèn l’annex 2 i l’annex 3 respectivament.
Atès que a aquest expedient s’ha tramitat d’acord amb allò establert a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i a l’Ordenança general de subvencions d’aquest
Ajuntament aprovada en Ple extraordinari urgent de 28 de març de 2012.
Atès que entre les sol•licituds de subvencions valorades s’ha detectat que l’entitat
“Associació de familiars de malalts mentals” no s’ajusta al article 4.1 de les bases de la
convocatòria, la qual cosa deriva en la seva exclusió del procediment d’adjudicació de la
subvenció.
Atès que aquesta exclusió no afecta al import concedit a l’altre entitat (Associació de
Voluntaris de la Gent Gran)
Vist el informe tècnic del Departament i de l’Oficina de Gestió Tributaria

Per tot això, la Regidoria de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Admetre a tràmit la sol•licitud de l’ Associació de Voluntaris d’Olesa per ajustar-se
als requisits establerts a la convocatòria. No admetre a tràmit la sol•licitud presentada per
l’Associació de Familiars Mentals per no ajustar-se als requisits establerts a la
convocatòria.
SEGON. Atorgar la subvenció a l’associació relacionada en l’Annex 1.
TERCER. Aprovar la disposició i el reconeixement de l’obligació de la despesa (DO) per un
import de MIL NOU CENTS CINQUANTA (1.950,00€) amb càrrec a la partida 62 230 48950
Altres Transferències Serveis Socials del pressupost municipal per a l’any 2012 de la qual
corresponen a l’annex 2.
QUART. Aprovar la disposició de la despesa (D) per un import de SIS CENTS CINQUANTA
(650,00€) corresponent a l'annex 3 amb càrrec a la partida 62.230.48950 Altres
Transferències Serveis Socials del pressupost municipal per a l’any 2012
CINQUÈ. Anul·lar la l'autorització de despesa (A) per un import de DOS MIL
QUATRE-CENTS EUROS (2.400,00€)
SISÈ. Condicionar el pagament de l’annex 2 a la presentació per part de l’ associació
beneficiaria el corresponent document d’acceptació de les bases reguladores d’aquesta
convocatòria.
SETÈ. Condicionar el pagament de l’annex 3 a la presentació per part de l’associació
beneficiaria de les justificacions de l'import atorgat segons de les bases reguladores
d’aquesta convocatòria
VUITÈ. Condicionar el pagament
Seguretat Social

de la subvenció fins al lliurament del certificat de la

NOVÈ. La Regidoria de Benestar social comunicarà a la intervenció la presentació dels
documents condicionats, segons s’indica en els punts sisè, setè i vuitè per tal que s’efectuï
el pagament o bé, en cas de no presentar-se s’anul•li l’ADO.
DESÈ: La concessió d’aquestes subvencions queden subjectes a les bases generals i
particulars reguladores de subvencions d’aquest Ajuntament.
ONZÈ: Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat, segons queda especifica a
les bases reguladores de la següent forma:
•
Inferiors a 3.000€ en el taulell d’anuncis corporatius o a la seu electrònica
•
Superiors a 3.000€ en el Butlletí Oficial de la Província
DOTZÈ. Notificar aquests acords a les entitats interessades, i a la Intervenció, a la
Tresoreria municipals i a la Regidoria de Participació ciutadana.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 5.8. Proposta aprovació admissió a tràmit i adjudicació de subvenció.
REGIDORIA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ DE L'AJUNTAMENT
D'OLESA DE MONTSERRAT.
POLÍTIQUES D'IGUALTAT
GSR_12/ 6

Proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació
Exp. 1012/2012. 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).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple extraordinari de data 28 de març de 2012, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de
maig de 2012 (en endavant l’Ordenança).
Vist que en data 31 de juliol de 2012, la Junta de Govern Local en sessió ordinària ha
aprovat les bases especifiques per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament, promoguts per les ONG i entitats d’Olesa i la convocatòria corresponent.
Vist el barem que detalla l’aplicació dels criteris de valoració que donen lloc a aquesta
proposta de concessió.
Atesos els informes sobre valoració o de exclusió dels projectes presentats.
Atès que aquest expedient s’ha tramitat d’acord amb allò establert a la llei 38/ 2003 de 17
de novembre, General de Subvencions, i les bases generals aprovades per aquest
Ajuntament.
Atès que l’òrgan competent per a l'atorgament de subvencions és la Junta de Govern Local,
aquesta regidora proposa l’adopció dels ACORDS següents:
PRIMER. Admetre a tràmit la sol·licitud presentada per la Associació Catalana d'Amics del
poble sahrauí (ACAPS) amb NIF G65237794.
SEGON. No admetre a tràmit les sol·licitud presentades per la “Associació Catalana
d’Enginyeria sense Fronteres” amb CIF 60910528G i “Institut Jane Goodall” amb CIF
G64514557
TERCER. Atorgar subvenció per projectes de cooperació i solidaritat a les entitats que es
relacionen a continuació, per un import total de 3.644 €:
Sol·licitant

Projecte

Associació Catalana d'Amics del Poble

Colònies i acollida a Olesa d’Infants Sahrauís

Import
subvenció €
3.644€

Sahrauí (ACAPS)

QUART. Aprovar la disposició i el reconeixement de l'obligació de la despesa (DO) per
import de 2.733 €, i la disposició de la despesa (D) per un import de 911€, ambdós imports
amb càrrec a la partida 63.2300.48950 del pressupost municipal per l'exercici 2012.
CINQUÈ. Condicionar els acords anteriors a la presentació, per part de totes les entitats
subvencionades, dels certificats d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb
l'Agència Tributària i davant la Seguretat Social.
SISÈ. Condicionar el pagament (P) del 75% de la subvenció atorgada a la presentació per
part de les entitats beneficiades, de l'annex 12 d'acceptació de la subvenció de les bases
reguladores de la convocatòria.
SETÈ. Condicionar el pagament (P) del 25% de la subvenció atorgada a la presentació per
part de les entitats beneficiades de les justificacions de l'import atorgat, segons marquen les
bases reguladores de la convocatòria.
VUITÈ. El Departament de Solidaritat i Cooperació comunicarà a la Intervenció Municipal la
presentació dels documents condicionats, segons s'indica en els punts cinquè,sisè i setè,
per tal que s'efectuï el pagament (P) o bé, en cas de no presentar-se, s'anul·li l'ADO.
NOVÈ. La concessió d'aquestes subvencions queden subjectes a les bases generals i
particulars reguladores de subvencions d'aquest Ajuntament.
DESÈ. Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat, segons queda especificat a
les bases reguladores, de la següent forma:
- Inferior a 3.000 € en el taulell d'anuncis corporatiu o a la seu electrònica
- Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província.
ONZÈ. Notificar aquests acords als departaments d'Intervenció, de Participació, a la
Tresoreria Municipal i als interessats.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 6.

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 setze pàgines.

