ACTA NÚM. 47. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2012

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
deu del matí del dia 28 de desembre de 2012, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència els també relacionats, i es
constitueix la Junta de Govern Local, per fer la sessió extraordinària urgent 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. Georgina Muñoz Gil
Sr. Pere Oleart Comellas
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Excusa assistència
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez

-------------------Acord núm. 1.

Declaració de la urgència

APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 2.

Proposta aprovació expedient contractació i plecs. SERVEI PER A
LA RECOLLIDA, MANTENIMENT I CONTROL D'ANIMALS.

SERVEIS SOCIALS
MVT_12/ 107

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Exp.1151/12 Ctc.86-12. Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat vol disposar d’un
servei de recollida i/o captura, manteniment i control dels animals abandonats, perduts o
ensalvatgits que es trobin en el terme municipal d’Olesa de Montserrat.
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
procediment obert.
Atès que a l’aplicació pressupostària 61 313 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 PER A LA RECOLLIDA,
MANTENIMENT I CONTROL D’ANIMALS DE COMPANYIA, ABANDONATS, PEDUTS O
ENSALVATGITS DEL TERME MUNICIPAL D’OLESA DE MONTSERRAT, amb un
pressupost de QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS (43.280,00€) més
NOU MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (9.088,80€) corresponents
al 21% d’IVA, pel període d’un any a partir de l’1 de desembre de 2012.
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 61
313 22706 del pressupost 2012 per un import de QUATRE MIL TRES-CENTS
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS (4.364,06€) corresponent a la despesa
del mes de desembre de 2012.
CINQUÈ. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 61
313 22706 del pressupost 2013 per un import de QUARANTA-VUIT MIL QUATRE EUROS
AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (48.004,74€) (per reajustaments de cèntims d’euro)
corresponent a la despesa dels mesos de gener a novembre de 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 Benestar Social, al departament de Sanitat i
Consum, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 3.

Propostes aprovació adjudicacions contractes

Acord núm. 3.1. Proposta aprovació adjudicació contracte. AVANT SERVEIS I
ELEMENTS URBANS, SL.
VIA PÚBLICA
MVT_12/ 124

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp. 1454/12. Ctc.108-12. Vist l’informe emès pel cap de la UA Manteniment d’Espais
Públics, de data 03 de desembre de 2012, referent a la necessitat de contractar una
empresa per al subministrament de material per al manteniment dels jocs infantils dels
parcs i jardins del poble.
Atès que s’han presentat tres ofertes per a l’objecte d’aquest contracte, amb registre
general d’entrades en aquest Ajuntament número 12.002, 12.003 i 12.004.
Atès que l’empresa AVANT SERVEIS I ELEMENTS URBANS, SL, ha presentat l’oferta que
satisfà millor els interessos municipals.
Atès que a l’aplicació pressupostària 43 171 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 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 per al manteniment
dels jocs infantils dels parcs i jardins del poble, a l’empresa AVANT SERVEIS I ELEMENTS
URBANS, SL, per un import de TRETZE MIL SET-CENTS NORANTA EUROS (13.790,00€)
més DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
(2.895,90€) corresponents al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de SETZE
MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (16.685,90€) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 43 171 22706 del pressupost municipal per a 2012.
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
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.
Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)

A més, és imprescindible que consti la següent referència: “Exp. 1454/12”.
CINQUÈ. Comunicar aquests acords a l’empresa AVANT SERVEIS I ELEMENTS URBANS
SL, a la Regidoria de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural, al departament de Via
Pública, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 3.2. Proposta aprovació adjudicació contracte. SR. PLACIDO MARTIN
SANCHEZ.
VIA PÚBLICA
MVT_12/ 125

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp. 1457/12. Ctc.109-12. Vist l’informe emès pel cap de la UA Manteniment d’Espais
Públics, de data 03 de desembre de 2012, referent a la necessitat de contractar una
empresa de serveis per tal de fer el manteniment de les instal•lacions dels jocs infantils
ubicats als parcs i jardins de la nostra població.
Atès que s’han presentat tres ofertes per a l’objecte d’aquest contracte, amb registre
general d’entrades en aquest Ajuntament número 12.007, 12.009 i 12.011.
Atès que el SR. PLACIDO MARTIN SANCHEZ, ha presentat l’oferta que satisfà millor els
interessos municipals.
Atès que a l’aplicació pressupostària 43 171 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).
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte menor de serveis per tal de fer el manteniment de les
instal•lacions dels jocs infantils ubicats als parcs i jardins de la nostra població, al SR.
PLACIDO MARTIN SANCHEZ, per un import de DOTZE MIL SET-CENTS VUIT EUROS
(12.708,00€) més DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS (2.668,68€) corresponents al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de
QUINZE MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
(15.376,68€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43 171 22706 del pressupost municipal
per a 2012.
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
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.
Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)

A més, és imprescindible que consti la següent referència: “Exp. 1457/12”.
CINQUÈ. Comunicar aquests acords al SR. PLACIDO MARTIN SANCHEZ, a la Regidoria
de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural, al departament de Via Pública, a la
Intervenció i a la Tresoreria municipals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 3.3. Proposta aprovació adjudicació contracte. PACO GARCIA PRENDAS
Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD, SA.
SEGURETAT CIUTADANA
MVT_12/ 126

Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana
Exp. 1477/12. Ctc.110-12. Vist l’informe emès pel Sotsinspector en Cap de la Policia Local,
de data 03 de desembre de 2012, referent a la necessitat de contractar una empresa per al
subministrament de vestuari laboral pel personal uniformat del departament de la policia
local, degut a que s’ha vist augmentada aquesta plantilla.
Atès que l’empresa PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA, ha
presentat l’oferta que satisfà millor els interessos municipals.
Atès que a l’aplicació pressupostària 32 132 22104 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 vestuari laboral pel personal
uniformat del departament de la policia local, degut a que s’ha vist augmentada aquesta
plantilla, a l’empresa PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA,
per un import de VUIT MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA
CÈNTIMS (8.253,30€) més MIL SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS (1.733,19€) corresponents al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de NOU
MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (9.986,49€)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32 132 22104 del pressupost municipal per a 2012.
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
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 Seguretat Ciutadana).
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. 1477/12”.
CINQUÈ. Comunicar aquests acords a l’empresa PACO GARCIA PRENDAS Y
ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
SISÈ. Notificar aquests acords a la Regidoria de Seguretat Ciutadana i a la Policia Local
acompanyats d’una còpia de l’informe conjunt de Contractació i Intervenció.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 3.4. Proposta aprovació adjudicació contracte. PAYJECT XXI, SA.
ALCALDIA
MVT_12/ 127

Proposta de l’Alcaldia
Exp.1486/12 Ctc.112-12. Atès que per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data
28 de setembre de 2009, va aprovar el contracte menor de serveis per tal de dur a terme la
canalització de la riera de Can Carreras del municipi.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 07 de novembre de 2012, referent a la
necessitat de contractar una empresa de serveis per a dur a terme la modificació de
l’esmentat projecte constructiu de l’endegament i cobriment de la riera de Can Carreras, des
del carrer Anselm Clavé fins al carrer Altures, aprovat en data 28 de setembre de 2009.
Atès que l’empresa PAYJECT XXI, SA, ha presentat l’oferta que satisfà els interessos
municipals.
Atès que a l’aplicació pressupostària 41L18 151 64000 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 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, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte menor de serveis per a de dur a terme la modificació del
projecte constructiu de l’endegament i cobriment de la riera de Can Carreras, des del carrer
Anselm Clavé fins al carrer Altures, a l’empresa PAYJECT XXI, SA, per un import de
DOTZE MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS (12.645,00€) més DOS MIL
SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (2.665,45 €)
corresponent al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de
QUINZE MIL TRES-CENTS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (15.300,45€), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 41L18 151 64000 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:
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
l’Alcaldia).
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. 1486/12”.

CINQUÈ. Notificar aquests acords a l’empresa PAYJECT XXI, SA, a l’Alcaldia, als Serveis
Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 4.

Propostes aprovació pròrrogues contractes

Acord núm. 4.1. Proposta aprovació pròrroga contracte. ARAG CIA INTERNACIONAL
DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA.
ALCALDIA
LTL_12/ 69

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1330/10 Ctc.114-12 Atès la Resolució de l’Alcaldia de data 17 de gener de 2010 en la
que es va adjudicar el contracte d’assegurança per a la defensa jurídica general d’aquest
Ajuntament a ARAG CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. per un
termini de dos anys, prorrogable per períodes anuals, de manera expressa i per mutu acord,
sense que la durada global pugui superar els quatre anys.
Atès que FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS REASEGUROS,
SA, com a Correduria d’Assegurances, ens ha fet arribar escrit amb registre general
d’entrades d’aquest Ajuntament de data 14 de desembre de 2012 i número 12464.
Vist allò que disposa l'art. 198 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en referència a la durada del
contracte i les seves possibles pròrrogues, així com la clàusula 6a del Plec de clàusules
administratives que estableix la possibilitat de pròrroga fins a un màxim de quatre anys,
previ acord d’ambdues parts.
Vist l’informe de la UT Contractació d’aquest Ajuntament de data 17 de desembre de 2012.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Prorrogar el contracte d’assegurança de la defensa jurídica general de
l’ajuntament d’Olesa de Montserrat a ARAG CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y
REASEGUROS, SA, adjudicat mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 17 de gener de
2011, portant a terme la seva mediació la corredoria FERRER & OJEDA CORREDURIA DE
SEGUROS, SA.
Objecte: Assegurança per a la defensa jurídica general de l’Ajuntament (Pòlissa núm.
55-0517806).
Cia Asseguradora: ARAG CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Corredoria: FERRER & OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS, SA
Durada del contracte: Del 21/12/2012 al 21/12/2013.
Import de la prima: QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS (4.323,42€), inclosos els impostos i tributs aplicables.

SEGON. Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) de la despesa per un import de
(4.323,42€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 26 9202 22400 del pressupost de 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la corredoria d’assegurances,
a la Gerència, al departament de Serveis Jurídics, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 4.2. Proposta aprovació pròrroga contracte. MAPHRE
CONPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA.

FAMILIAR

ALCALDIA
LTL_12/ 70

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1331/10 Ctc.115-12 Atès que la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de
2010 en la que es va adjudicar el contracte d’assegurança de la flota de vehicles dels
diferents departament d’aquest Ajuntament a MAPHRE FAMILIAR COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. per un termini de dos anys, prorrogable per períodes
anuals, de manera expressa i per mutu acord, sense que la durada global pugui superar els
quatre anys.
Atès que FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS REASEGUROS,
SA, com a Correduria d’Assegurances, ens ha fet arribar escrit amb registre general
d’entrades d’aquest Ajuntament de data 14 de desembre de 2012 i número 12469.
Vist allò que disposa l'art. 198 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en referència a la durada del
contracte i les seves possibles pròrrogues, així com la clàusula 6a del Plec de clàusules
administratives que estableix la possibilitat de pròrroga fins a un màxim de quatre anys,
previ acord d’ambdues parts.
Vist l’informe de la UT Contractació d’aquest Ajuntament de data 17 de desembre de 2012.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Prorrogar el contracte d’assegurança de la flota de vehicles dels diferents
departament d’aquest Ajuntament a MAPHRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A, portant a terme la seva mediació la corredoria FERRER & OJEDA
CORREDURIA DE SEGUROS, SA.
Objecte: Assegurança per a la flota de vehicles dels diferents departaments de
l’Ajuntament
Cia Asseguradora: MAPHRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.

Corredoria: FERRER & OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS, SA
Durada del contracte: Del 1/01/2013 al 31/12/2013.
Import de la prima: SIS MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
(6.518,18€), inclosos els impostos i tributs aplicables.
SEGON. Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) de la despesa per un import de
(6.518,18€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 26 9202 22400 del pressupost de 2013.
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la corredoria d’assegurances,
a la Gerència, al departament de Serveis Jurídics, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 4.3. Proposta aprovació pròrroga adhesió assegurança. ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS.
ALCALDIA
LTL_12/ 68

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1328/10. Ctc.111-12. Atès que l’adjudicació de l’assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de la qual és prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l’ACM que s’hi
adhereixen va ser adjudicat a la mercantil Zurich Insurance PLC, portant a terme la
mediació d’aquesta la corredoria Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, SL.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària urgent, de data 27 de
desembre de 2010 va aprovar l’adhesió a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Atès que l’esmentada assegurança te efectes a partir del dia 4 de gener de 2011 amb
durada anual i per un termini de quatre anys prorrogable fins a un any més.
Atès que la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2011 es va aprovar una
primera pròrroga de l’esmentat contracte.
Atès que l’import de la renovació de l’esmentada pòlissa es calcula en base al pressupost
consolidat més les inversions de cada any de la Corporació.
Vist l’informe de la UT Contractació de data 17 de desembre de 2012.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER. Prorrogar l’adhesió a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, adjudicat a la mercantil Zurich
Insurance PLC, portant a terme la mediació d’aquesta la corredoria Ferrer & Ojeda

Asociados, Correduria de Seguros SL. L’import anual per a l’any 2013 serà de
VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
(24.523,79€) import exempt d’IVA, amb les mateixes condicions del contracte actual amb
efectes del dia 4 de gener de 2013.
SEGON. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa (AD) de VINT-I-QUATRE MIL
CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (24.523,79€) a favor
de Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, SL amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 26 9202 22400 del pressupost per a 2013.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM),
a Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, SL, a la Gerència, al departament de
Serveis Jurídics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 4.4. Proposta aprovació modificació termini execució contracte. UNIÓN
FENOSA COMERCIAL, SL.
TERRITORI I URBANISME
SAF_12/ 170

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1429/12: Atès que en data 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local va adjudicar definitivament el subministrament
d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci (Exp. 1/2009), a l’empresa
Unión Fenosa Comercial, SL amb la relació de preus unitaris que figuren en Annex de
l’esmentat acord, havent-se formalitzat el corresponent contracte amb l’empresa
adjudicatària en data 17 de juny de 2010 amb una durada inicial de divuit mesos, des de l’1
de juliol de 2010 fins el 31 de desembre de 2011.
Atès que en data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local, d’acord amb les previsions establertes en la clàusula setena del
Plec de clàusules administratives de l’Acord marc, va aprovar la seva pròrroga pel període
de dotze mesos, fins el 31 de desembre de 2012, havent realitzat les parts la seva signatura
en data 14 de novembre de 2011.
Atès que en data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar per motiu d’interès públic la modificació del termini
d’execució de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya (expedient
1/2009) adjudicat definitivament a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en data 16 de
juny de 2010 i prorrogat en data 25 d’octubre de 2011 fins el 31 de desembre de 2012 amb
l’ampliació de la seva durada pel període que comprèn des de l’1 de gener al 31 de març de
2013, modificació que es va formalitzar entre les parts en data 16 de novembre de 2012.
Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 el la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules administratives particular per a la
licitació d’un Acord marc pel subministrament d’electricitat i gas natural pel proper any 2013,

amb vigència des de l’1 d’abril d’aquest any, amb durada d’un any, fins el 31 de març de
2014, prorrogable de mutu acord entre les parts fins a tres més.
Atès que en data 3 de desembre d'enguany, l'Enginyer Municipal ha emès informe referit a
la previsió dels costos estimats del subministrament d'energia elèctrica als punts de consum
de baixa tensió de titularitat municipal, durant el primer trimestre de 2013, que importen la
quantitat de 185.527,00 €.
En conseqüència i a la vista dels anteriors antecedents es proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc d’electricitat
destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat per aquest Ajuntament a
l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL pel període que va des de l’1 de gener al 31 de
març de 2013, d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus actuals revisats
amb l’IPC interanual novembre 2011-novembre 2012, i relació de CUPS que figuren a
l’annex.
SEGON.- Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tramitat
com expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.
TERCER.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada
que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories
d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament
Local de Catalunya.
QUART.- Aprovar l'autorització i disposició (AD) del cost econòmic d'aquests
subministraments elèctrics, corresponents al primer trimestre de 2013, amb càrrec a les
següents partides del pressupost general municipal:
12.241.22100 65.924.22100 32.132.22100 43.155.22100 43.9209.22100 52.3200.22100 53.342.22100 62.230.22100 -

Treball i formació Atenció ciutadana Seguretat ciutadana Via Pública CPV Via Pública EUM Educació Esports Serveis Socials -

1.224,00 €
4.739,00 €
1.187,00 €
87.714,00 €
45.002,00 €
21.830,00 €
22.731,00 €
1.100,00 €

CINQUÈ.- Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL com
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’electricitat.
SISÈ.- Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local, a la
Intervenció Municipal, al Departament de Contractació i als Serveis Tècnics Municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 5.

Propostes aprovació modificacions de crèdit

Acord núm. 5.1. Proposta aprovació modificació de crèdits per generació de crèdit
36/2012.
HISENDA
BMM_12/ 148

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 1496/2012

Atès que per resolució de l’Alcaldia de 8 de novembre d’enguany es va aprovar un préstec
amb Catalunya Banc, S.A. d’import 959.000,00 €, en el marc del Programa de Crèdit Local
que ofereix la Diputació de Barcelona destinat al finançament de part de les inversions per
al 2012 i la subvenció que se’n deriva, condicionats a l’aprovació per Junta de Govern Local
de la Diputació.
Atès que en el mateix acord es va acceptar la subvenció que se’n derivés de l’aprovació per
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès
del préstec sol•licitat.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió del dia 20 de desembre de 2012, va
acordar atorgar a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat una subvenció per un import de
153.162,31 €, per subsidiar el tipus d’interès del préstec abans esmentat.
Atès que aquesta subvenció s’ha de destinar, de forma obligatòria i en el seu import íntegre,
a la reducció del principal del préstec concedit per Catalunya Banc, S.A.
Atès que en el pressupost inicial per a 2012, no consta l’ingrés ni la despesa derivada de la
subvenció dels interessos del préstec subsidiat, per tant, és necessària una modificació de
crèdits.
Atès que d’acord amb les bases d’execució del pressupost per al 2012 correspon a la Junta
de Govern Local la competència per a l’aprovació de les modificacions de crèdit en la
modalitat de generacions de crèdit.
Vist l’informe de la Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la modificació de crèdits 36/12, per generació de crèdit, al pressupost de
2012, per un import de 153.162,31 €, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Comunicar aquests acords a la Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 5.2. Proposta aprovació modificació de crèdits per generació de crèdit
37/2012.
HISENDA
BMM_12/ 149

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 1497/2012
Vist l’informe del Departament d’Igualtat de sol•licitud de modificació de crèdit, en el qual
s’indica que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat una
subvenció per un import de 10.912,63 € per a polítiques locals d’igualtat de dones i homes, i
la necessitat de generar crèdit per un import de 10.912,63 €.
Atès que per decret de l’Alcaldia del dia 25 de maig de 2012 es va acceptar la subvenció
abans esmentada.
Atès que el 19 de desembre d’enguany, es va sol•licitar una pròrroga a la Diputació de
Barcelona per a l’execució de les actuacions subvencionades fins el 31 de març de 2013.
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 37/12, per generació de crèdit, al pressupost de
2012, per un import de 10.912,63 €, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Aprovar el projecte comptable 2012 3 IGL44 IGUALTAT DE GÈNERE. CODI
12/Y/83179.
TERCER. Comunicar aquests acords a la regidoria d’Igualtat.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 6.

Propostes anul·lacions i aprovacions ado's

Acord núm. 6.1. Proposta aprovació anul·lació AD. LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
TAITOM.
EDUCACIÓ
MVT_12/ 119

Proposta de la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut
Exp. 909/10. Ctc.104-12. Atès que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent
de data 30 de juliol de 2010 va adjudicar el contracte de 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.

Vist l’informe de la tècnica d’Educació de data 15 de novembre de 2012 en el que assenyala
que degut a la modificació de l’esmentat contracte hi ha hagut una disminució en les
factures corresponents als mesos de setembre i octubre de 2012.
Per tot això, aquesta Regidoria 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
NOU MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
(9.643,98€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52 3211 22706, corresponents als
mesos de setembre i octubre de 2012, del contracte de gestió indirecta del servei públic
municipal de la llar d’infants i atenció a la petita infància i la família TAITOM, amb la següent
distribució:

Número AD
220109000054
220120010417

Import
5.626,01€
3.117,97€

SEGON. Notificar l’aprovació d’aquest acord al departament d’Ensenyament, a la Tresoreria
i a la Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 6.2. Proposta aprovació anul·lació AD. LLAR D'INFANTS MUNICIPAL LA
BALDUFA.
EDUCACIÓ
MVT_12/ 120

Proposta de la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut
Exp. 803/09. Ctc.105-12. Atès que la Junta de Govern Local, en data 01 de juliol de 2009
va adjudicar el contracte de 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.
Vist l’informe de la tècnica d’Educació de data 15 de novembre de 2012 en el que assenyala
que degut a la modificació de l’esmentat contracte hi ha hagut una disminució en les
factures corresponents als mesos de setembre i octubre de 2012.

Per tot això, aquesta Regidoria 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
DEU MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
(10.775,52€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52 3211 22706, corresponents als

mesos de setembre i octubre de 2012, del contracte de 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), amb la següent distribució:

Número AD
220120001827
220120001829
220120002734

Import
734,40€
4.773,12€
5.268,00€

SEGON. Notificar l’aprovació d’aquest acord al departament d’Ensenyament, a la Tresoreria
i a la Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.3. Proposta aprovació AD. TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,
SL.
SERVEIS SOCIALS
CRS_12/ 35

Proposta Regidor de Serveis Socials

Atès que en la Junta de Govern Local del dia 28 de febrer de 2012 es va aprovar
l’Autorització i Disposició (AD) per un import de 38.000€ en concepte de servei d’assistència
domiciliària per a l’any 2011 a favor de l’empresa TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS S.L NIF B -80925977 amb càrrec a la partida 62 230 227O6
SERVEIS SOCIALS-SS-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES, d’acord amb
l’obligació econòmica derivada de les bases per a la gestió i el desenvolupament del
programa de teleassistència de la Diputació de Barcelona.
Atès que per poder fer front a les factura del mes de desembre necessitaríem ampliar
aquesta AD per un import de TRES MIL QUATRE-CENTS CINCUANTA SET EUROS
(3.457,00€) per adequar-ho al cost real del servei
Per tot això la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords
PRIMER - Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) per un import de TRES MIL
QUATRE-CENTS CINCUANTA SET EUROS (3.457,00€) en concepte d’ ampliació de l’AD
aprovada en la Junta de Govern Local celebrada el 28 de febrer de 2012 pel servei
d’assistència domiciliària per a l’any 2012 a favor de l’empresa TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS S.L amb NIF B -80925977 amb càrrec a la partida 62 230 22706
SERVEIS SOCIALS-SS-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES, d’acord amb
l’obligació econòmica derivada de les bases per a la gestió i el desenvolupament del
programa de teleassistència de la Diputació de Barcelona.

SEGON. Notificar els acords anteriors a la Intervenció i a Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.4. Proposta aprovació ADO. ISS FACILITY SERVICES, SA.
VIA PÚBLICA
GGT_12/ 4

Proposta del regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp. 806/2012. Atès que en data 26 d'octubre de 2012 l'empresa ISS FACILITY SERVICES,
S.A., ha presentat en aquest Ajuntament la factura núm. FA 086966, per un import de total
65.706,10 €, IVA inclòs, corresponent al servei de neteja ordinària efectuada als edificis i
dependències municipals d'Olesa de Montserrat, durant el mes d'octubre de 2012.

Atès que en data 10 d'agost de 2012 l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., ha
presentat en aquest Ajuntament la factura núm. FA 068420, per un import total de 9.949,62
€, IVA inclòs, corresponent a la revisió de preus aprovada en la sessió del Ple ordinari,
realitzada en data 26/07/12, aplicada al període comprés entre el 15/03/12 fins el 31/07/12.
Atès que en data 23 de novembre de 2012 l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., ha
presentat en aquest Ajuntament la factura núm. FA 095432, per un import total de 65.706,10
€, IVA inclòs, corresponent al servei de neteja ordinària efectuada als edificis i
dependències municipals d'Olesa de Montserrat, durant el mes de novembre de 2012.
Atès que en data 11 de desembre de 2012 l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., ha
presentat en aquest Ajuntament la factura d'abonament núm. DV 005470, per un import de
-1.182,98 €, IVA inclòs, corresponent al servei de neteja no efectuat als edificis i
dependències municipals d'Olesa de Montserrat, durant el dia 14 de novembre de 2012, dia
de vaga general.
Atès que en data 11 de desembre de 2012 l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., ha
presentat en aquest Ajuntament la factura núm. FA 103833, per un import total de 65.706,10
€, IVA inclòs, corresponent al servei de neteja ordinària efectuada als edificis i
dependències municipals d'Olesa de Montserrat, durant el mes de desembre de 2012.
Atès que, vistos els informes del cap de l'UA de Manteniment d'Espais Públics amb dates
19/11/12, 10/12/12 i 17/12/12, es justifiquen de manera correcte, tant els conceptes com els
imports de les factures anteriorment esmentades, es dona conformitat a aquestes ja que el
servei neteja ordinària dels edificis i dependències municipals ha estat portat a terme de
manera satisfactòria.
Atès que en el pressupost de despeses municipals, a l’aplicació pressupostària
43.9209.22700 - VIA PÚBLICA-EUM-NETEJA I AGENÇAMENT, hi ha consignada la
quantitat suficient per atendre aquesta despesa i s'ha creat la retenció de crèdit número
3.369 per tal d'assegurar el pagament d'aquest servei fins a la conclusió d'aquest any 2012.
Atès que segons Decret de l'Alcaldia en data 29 de juny de 2011, quant excepcionalment i
la naturalesa de la despesa ho requereixi, s'acumulin en un mateix acte, les fases ADO de

l'execució del pressupost i superi els 6.000 €, la competència per a l'aprovació del
reconeixement d'obligacions serà de la Junta de Govern Local.
És per tot això que la Regidoria de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural proposa a
la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada en data 26 d'octubre de 2012 per l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A.,
amb núm. de factura FA 086966, per un import total de 65.706,10 €, IVA inclòs,
corresponent al servei de neteja ordinària efectuada als edificis i dependències municipals
d'Olesa de Montserrat, durant el mes d'octubre de 2012.
SEGON.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada en data 10 d'agost de 2012 per l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., amb
núm. de factura FA 068420, per un import total de 9.949,62 €, IVA inclòs, corresponent a la
revisió de preus aprovada en la sessió del Ple ordinari, realitzada en data 26/07/12, aplicada
al període comprés entre el 15/03/12 fins el 31/07/12.
TERCER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada en data 23 de novembre de 2012 per l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A.,
amb núm. de factura FA 095432 per un import total de 65.706,10 €, IVA inclòs,
corresponent al servei de neteja ordinària efectuada als edificis i dependències municipals
d'Olesa de Montserrat, durant el mes de novembre de 2012.
QUART.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
d'abonament presentada en data 11 de novembre de 2012 de 2012 per l'empresa ISS
FACILITY SERVICES, S.A., amb núm. de factura DV 005470, per un import de -1.182,98 €,
IVA inclòs, corresponent al servei de neteja no efectuat als edificis i dependències
muncipals d'Olesa de Montserrat, durant el dia 14 de novembre de 2012, dia de vaga
general.
CINQUÈ.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada en data 11 de desembre de 2012 per l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A.,
amb núm. de factura FA 103833, per un import total de 65.706,10 €, IVA inclòs,
corresponent al servei de neteja ordinària efectuada als edificis i dependències municipals
d'Olesa de Montserrat, durant el mes de desembre de 2012.
SISÈ.- Notificar aquest acord a l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., a la Tresoreria i a
la Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.5. Proposta aprovació ADO. TRANSPORTS GENERALS D'OLESA, SA.
ALCALDIA
VPS_12/ 217

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 828/12.- Atès que l'empresa Transports Generals Olesa, concessionària del servei

regular de transport de viatgers per carretera V-3157, B- 185, ve prestant el servei de
transport de viatgers en recorregut urbà dins la nostra població des de finals de l'any 1997,
en principi de forma experimental, i, a partir del 28 de desembre de 1998 amb la deguda
autorització de la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el 13 de juliol de 2009, la JGL va aprovar el conveni entre el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, l'Autoritat de Transport Metropolità, l'Ajuntament
d'Olesa de Montserrat i l'empresa Transportes Generales de Olesa SA, per a la millora dels
serveis de transport de viatgers per carretera a Olesa de Montserrat, que té per objecte
definir les actuacions de les parts per a la millora dels serveis de transport públic de viatgers
per carretera al nostre municipi, atès el que disposa l'acord novè de l'esmentat conveni
s'entendrà per prorrogat per tot l'any 2012.
Atès que la Regidoria de Mobilitat, Transport i Aparcament considera que l'empresa
Transports Generals d'Olesa SA, ha de continuar realitzant aquest servei en bé de l'interès
general dels vilatans d'Olesa, i per la qual cosa proposa una subvenció d'import 19.474,12
€, per tal de cobrir el dèficit previst en l'explotació del servei durant els mesos d'octubre,
novembre i desembre de l'exercici de 2012, sense perjudici de l'ajut econòmic que pugui
atorgar la Generalitat per a aquesta finalitat.
Atès que la subvenció municipal es farà efectiva al concessionari en fraccions trimestrals,
per trimestres vençuts, prèvia sol·licitud presentada per l'empresa al Registre general
d'entrades de l'Ajuntament, i que l'empresa subvencionada restarà subjecta al control
d'aquesta administració pel que fa a la correcta utilització dels fons rebuts, per la qual cosa
a 31 de desembre haurà de presentar la documentació justificativa dels resultats
d'explotació del servei,a la vista de la qual serà revisat, si fos el cas, l'import.
Vista la documentació aportada per l'empresa, referent al cost del servei de transport
col·lectiu de viatgers de recorregut urbà dins la nostra població per als mesos de d'octubre,
novembre i desembre, del qual es desprèn un dèficit acumulat i no pagat d'import de
19.474,12 €.
Vist l'informe emès pel sergent de l'àrea de planificació operativa i mobilitat de la Policia
Local de data 27 de desembre de 2012.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Aprovar l'Autorització i Disposició i Obligació (ADO) de la despesa d'import
DINOU MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE euros I DOTZE cèntims (19.474,12€),
corresponent al quart trimestre de l'exercici de 2012 del servei de transport col·lectiu de
viatgers de recorregut urbà dins la nostra població, derivat de les factures d’octubre per
import de SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS euros i VUITANTA-QUATRE cèntims
(6.262,84 €), de novembre per import de CINC MIL SET-CENTS DOTZE euros i NOU
cèntims (5.712,09 €), i de desembre per import de SET MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-NOU euros i DINOU cèntims (7.499,19 €), al concessionari TRANSPORTS
GENERALS OLESA, S.A., amb NIF A-08006967, amb càrrec a la partida 35.441.47000 del
pressupost municipal de l'any 2012 . El pagament es farà efectiu al concessionari en
fraccions mensuals, per mesos vençuts, prèvia sol·licitud presentada per l'empresa al
Registre general d'entrades a l'Ajuntament. L'empresa TGO restarà subjecta al control

d'aquesta administració pel que fa a la correcta utilització dels fons rebuts, a 31 de
desembre haurà de presentar la documentació justificativa dels resultats d'explotació del
servei, a la vista de la qual serà revisat, si fos el cas, l'import.
SEGON. Notificar aquest acord a l'empresa Transports Generals d'Olesa SA, a la
Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.6. Proposta aprovació ADO. SR. JORGE JAIME DE FUENTES
CORRIPIO.
TERRITORI I URBANISME
SAF_12/ 172

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 475/11: Atès que en data 20 de novembre d'enguany, s'ha procedit a la inscripció al
Registre de la Propietat núm. 2 de Martorell, del projecte de reparcel·lació del sector inclòs
dins de l'àmbit del Pla Especial de Millora Urbana PEMU-1 FINCA OASIS, una vegada
aquest ha estat aprovat definitivament mitjançant Resolució de l'Alcaldia de data 25 de juliol
de 2012 i que posteriorment en data 8 de novembre d'enguany s'aprovés, igualment
mitjançant Resolució de l'Alcaldia, una esmena al citat projecte que ha possibilitat finalment
la seva inscripció registral.
Atès que per part del Sr. Jorge Jaime de Fuentes Corripio, Registrador de la Propietat núm.
2 de Martorell, amb NIF 01177877R, s'ha emès la minuta núm. 2399/2012, de data
19/11/2012, registre d'entrades núm. 11.440, de data 19 de novembre, corresponent a les
despeses de la inscripció del citat projecte reparcel·latori, sent el cost total de 25.524,79 €,
amb el següent desglós, base imponible 25.524,79 €, IVA 21% 5.360,21 € i retenció IRPF
21% -5.360,21 €.
Atès que mitjançant Resolució de l'Alcaldia de data 29 de juny de 2011, es va resoldre
delegar a la Junta de Govern Local, entre d'altres, l'atribució de reconèixer obligacions
quan, excepcionalment, i la naturalesa de la despesa ho requereixi, s'acumulin en un mateix
acte les fases ADO de l'execució del pressupost i se superi els 6.000,00 €.
Atès que en el pressupost general municipal per a 2012 existeix consignació pressupostària
suficient per atendre aquesta despesa a la partida 41J64 151 652700.
És per tot això que aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) de la despesa de 25.524,79 €,
amb el següent desglós: base imponible 25.524,79 €, IVA 21% 5.360,21 €, IRPF -5.360,21
€, la qual cosa suposa un líquid a pagar de 25.524,79 €, corresponent a la inscripció
registral del projecte de reparcel·lació del sector inclòs dins de l'àmbit del Pla Especial de
Millora Urbana PEMU-1 FINCA OASIS, amb càrrec a la partida 41J64 151 62700 del
Pressupost General Municipal per a 2012.

SEGON.- Notificar el present acord al Sr. Jorge Jaime de Fuentes Corripio, Registrador de
la Propietat núm. 2 de Martorell, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 7.

Propostes aprovació liquidacions

Acord núm. 7.1. Proposta aprovació liquidacions de la taxa instal·lació d'anuncis en
béns municipals.
ESPORTS
IBS_12/ 16

Proposta del Regidor d'Esports
Exp.1365/2012
Vista la relació 1 E/12 de la taxa per la col·locació o instal·lació d'anuncis en béns
municipals per import de set-cents euros (700,00 €), que comença per Els Bruchs, SL
d'import 200,00 € i acaba per Suconspa, SA d'import 200,00 €.
Vist l'informe tècnic del departament.
El Regidor d'Esports proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar les liquidacions de la taxa per la col·locació o instal·lació d'anuncis en
béns municipals, que s'adjunta en la relació 1 E/12, per import de set-cents euros (700,00
€), que comença per Els Bruchs, SL d'import 200,00 € i acaba per Suconspa, SA d'import
200,00 €.
SEGON.- Notificar aquests acords al departament d'Intervenció, a la Tresoreria Municipal i
als interessats.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 7.2. Proposta aprovació liquidació setembre – desembre
CABALBAIX.

2012.

SERVEIS SOCIALS
CRS_12/ 37

Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Ates que l’Ajuntament d’ Olesa de Montserrat juntament als Ajuntaments d’ Abrera,
Esparreguera i Sant Esteve Sesrovires amb el suport de la Diputació de Barcelona i el
Consell Comarcal van elaborar i signar un pla marc i un conveni de col•laboració a fi
d’abordar els consums problemàtics de drogues i altres comportaments de risc que va tenir
una vigència de 4 anys del 2005 al 2008.
Ates que el 31 de desembre del 2008 va finalitzar la vigència d’aquest pla i conveni, des
dels diferents Ajuntaments es va veure la conveniència de donar-li continuïtat i és per això
que es va elaborar un nou pla marc (2009-2012) aprovat per la Junta de Govern Local en
data 16 de febrer de 2009.
L’objecte del pla marc és bàsicament les activitats de caire preventiu, recollides en els
pertinents plans anuals d’actuació, a realitzar en el quatre municipis.
Ates que per a poder desenvolupar aquest nou pla es va aprovar un encàrrec de gestió per
a la contractació administrativa de les prestacions compreses en el Pla Cabalbaix 2009 –
2012.
Ates que per poder fer efectiva aquesta contractació els Ajuntaments d’Abrera, Sant Esteve
Sesrovires i Esparreguera han donat la seva conformitat en que sigui l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat qui realitzi la contractació dels serveis de les prestacions compreses en el Pla
Cabalbaix 2009-2012 i l’adopció dels compromisos econòmics a favor de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat que permetessin fer efectiu el pagament del contracte del Cabalbaix.
Ates que en data 22 de febrer de 2011 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Sant
Esteve Sesrovires va aprovar el compromís pressupostari per un import de 1.923,17€ per a
l’any 2011 i de 3.296,88€ per a l’any 2012, a favor de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
per a fer efectiu el pagament del contracte de Cabalbaix.
Ates que en data 16 de març de 2011 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera
va aprovar la despesa de 3.091,71€ corresponent a l’any 2011 i de 5.300,04€ corresponent
a l’any 2012, i s’assumeix el compromís (disposició) de despesa per la quantitat indicada a
favor de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Ates que en data 19 de maig de 2011 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’
Esparreguera va aprovar l’obligació de pagament a favor de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat de 3.366,61€ corresponents a l’any 2011 i de 10.099,92€ corresponents a l’any
2012.
Ates que les aportacions que van fer els Ajuntaments d’Abrera i Sant Esteve Sesrovires
es va fer amb la previsió que el contracte seria efectiu el mes de juny, donat que la previsió
es desplaça al mes de setembre l’acceptació que va fer l’Ajuntament d’Olesa dels

esmentats Ajuntament serà tenint en compte la previsió d’inici de contracte, per tant els
imports eran:
Any 2011:
Cost
Abrera
Esparreguera
Sant Esteve Sesrovires
Olesa de Montserrat
Total

1.766,68 €
3.366,61 €
1.099,24 €
3.386,47 €
9.619,00 €

Any 2012 :
Cost
Abrera
Esparreguera
Sant Esteve Sesrovires
Total
Total

5.300,04 €
10.099,92 €
3.296,88 €
10.160,16 €
28.857,00 €

Atès que en data 1 de setembre de 2011 es va formalitzar el contracte amb l’empresa
GASS – Grup Associat pels Serveis de la Salut pels serveis de prestacions compreses en el
Pla Cabalbaix i en el seu conveni de cooperació pel període 2009-2012
Atès que és en data 9 d’octubre de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar la liquidació
del període 2011 i a un primer període de 2012 que compren des dels mesos de gener a
agost 2012 als Ajuntaments integrants del Pla. Abrera, Esparreguera i Sant Esteve
Sesrovires pels següents imports.
Any 2011:
Cost
Abrera
Esparreguera
Sant Esteve Sesrovires
Total

1.766,68 €
3.366,61 €
1.099,24 €
6.232,53 €

Any 2012- període gener a agost :
Cost
Abrera
3.533,36 €
Esparreguera
6.733,28 €
Sant Esteve Sesrovires
2.197,92 €
Total
12.464,56€
Atès que ara s’ha de procedir a l’aprovació de la
desembre de 2012 amb el següents imports
Any 2012- període setembre – desembre :
Cost
Abrera
1.766,68 €
Esparreguera
3.366,64 €
Sant Esteve Sesrovires
1.098,96 €

liquidació del període setembre –

Total

6.232,28 €

Per tot això la Regidora de Benestar social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la liquidació del període setembre – desembre 2012 al concepte
pressupostari 62 46200 del contracte relatiu al Pla supramuncipal sobre consum de drogues
i altres comportaments de risc del Baix Llobregat Nord, anomenat CABALBAIX, s’acorda
amb el detall següent:
Any 2012- període setembre – desembre :
Cost
Abrera
1.766,68 €
Esparreguera
3.366,64 €
Sant Esteve Sesrovires
1.098,96 €
Total
6.232,28 €

SEGON. Aprovar els imports a ingressar per cadascun dels Ajuntaments que participen en
el contracte, d’acord amb els càlculs que es detallen:
Any 2012- període setembre – desembre :
Cost
Abrera
1.766,68 €
Esparreguera
3.366,64 €
Sant Esteve Sesrovires
1.098,96 €
Total
6.232,28 €
TERCER. Notificar aquests acords als Ajuntaments d’Abrera, Esparreguera i Sant Esteve
Sesrovires així com als Departaments municipals d’Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 8.

Proposta aprovació bases específiques i convocatòria per a
promoció interna.

RÈGIM INTERN
TCR_12/ 150

Proposta de l’Alcaldia
Ra203-12
Exp. 1458/2012
Elaborades les bases específiques reguladores dels procés selectiu per a la provisió, pel
sistema de promoció interna, d’una plaça d’administratiu/va, escala d’administració general,
sots-escala administrativa, de la plantilla de personal funcionari d’aquesta Corporació,
corresponent a l’oferta pública d’ocupació per l’any 2009.

Elaborades les bases específiques reguladores dels processos selectius per a la provisió,
pel sistema de promoció interna per reclassificació de llocs, de dues places d’administratiu/
va, escala d’administració general, sots-escala administrativa, de la plantilla de personal
funcionari d’aquesta Corporació, incloses en el pla específic de promoció interna per
reclassificació de llocs de l’any 2009, una dins l’àmbit organitzatiu de Recursos Humans i
l’altre dins l’àmbit organitzatiu de Promoció Econòmica (agent de suport a la formació).
Atès que aquestes bases han estat realitzades de conformitat a les disposicions establertes
en la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el 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; la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a la
resta de normes i acords de caràcter general o singular que siguin d’aplicació en els seus
àmbits respectius.
Atès que existeix consignació pressupostària per a la cobertura d’aquestes places en el
Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents;
PRIMER.- Aprovar les Bases específiques reguladores i la convocatòria del procés selectiu
per a la cobertura, pel sistema de promoció interna, d’una plaça vacant d’administratiu/va,
escala d’administració general, sots-escala administrativa, de la plantilla de personal
funcionari d’aquesta Corporació, corresponent a l’oferta pública d’ocupació per l’any 2009,
que figuren com a annex.
SEGON.- Aprovar les Bases específiques reguladores i la convocatòria dels processos
selectius per a la provisió, pel sistema de promoció interna per reclassificació de llocs, de
dues places d’administratiu/va, escala d’administració general, sots-escala administrativa,
de la plantilla de personal funcionari d’aquesta Corporació, incloses en el pla específic de
promoció interna per reclassificació de llocs de l’any 2009, una dins l’àmbit organitzatiu de
Recursos Humans i l’altre dins l’àmbit organitzatiu de Promoció Econòmica (agent de suport
a la formació).
TERCER.- Publicar les bases i les convocatòries al DOGC i al BOP i seguir els tràmits
corresponents fins la cobertura reglamentària de les places convocades.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 9.

Proposta aprovació denegació de concessió de llicència d'obres
d'instal·lació. TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.

TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 419

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1436/12: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SAU
qui demana la llicència per efectuar la instal·lació d'un pal de fusta per a proporcionar servei
telefònic al Club Petanca Acer Olesa d’aquesta vila.
Vist l'informe emès per l’Arquitecte Municipal de data 12 de desembre d'enguany, en el qual
informa desfavorablement la llicència sol·licitada, ja que no compleix amb l'article 50, apartat
3, de la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana vigent i que a més, es traspassa una
zona qualificada com a equipament públic, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Denegar a l’empresa TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SAU la llicència necessària
perquè pugui efectuar la instal·lació d'un pal de fusta per a proporcionar servei telefònic al
Club Petanca Acer Olesa d’aquesta vila, ja que no compleix amb l'article 50, apartat 3, de la
normativa del Pla General d'Ordenació Urbana vigent i que a més, es traspassa una zona
qualificada com a equipament públic .
SEGON- Comunicar el present acord a la societat interessada.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 10.

Propostes aprovació concessió llicències d'ocupació de via pública
amb taules i cadires

Acord núm. 10.1. Proposta aprovació concessió de llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. SR. MIGUEL ANGEL VALVERDE GOMEZ.
TERRITORI I URBANISME
SAF_12/ 175

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-921/12: Atès que el Sr. MIGUEL ANGEL VALVERDE GOMEZ, va sol.licitar en
data 21 de novembre de 2012, llicència per ocupar la via pública davant del bar-restaurant
del carrer Amadeu Paltor núm. 25 d'aquesta vila, amb cinc taules i cadires del dia 1 d'abril al
31 de desembre d'enguany.
Atès que per part del Sr. Valverde s'ha presentat la documentació indicada a l'article 5 de
l'ordenança municipal reguladora de la instal.lació de terrasses i/o vetlladors annexes als
establiments d'hostaleria i/o restauració d'Olesa de Montserrat.
Atès que per part dels serveis tècnics municipals en data 29 de novembre d'enguany, s'ha
emès informe favorable sobre la sol.licitud efectuada pel Sr. Valverde, sempre que es deixi
un espai lliure per al pas de vianants d'1,40 metres d'amplada, com a mínim i s'instal.lin un
màxim de 20 cadires.
Per tot l'anteriorment exposat, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local

l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir al Sr. MIGUEL ANGEL VALVERDE GOMEZ la llicència d'ocupació de
la via pública amb 5 taules i les corresponents cadires a la vorera de davant del
bar-restaurant del carrer Amadeu Paltor núm. 25 d'aquesta vila, del dia 1 d'abril al 31 de
desembre d'enguany, sempre que es compleixin les condicions indicades a l'informe emès
pels Serveis Tècnics Municipals en data 29 de novembre d'enguany.
SEGON.- Condicionar l'eficàcia de la llicència abans esmentada, a dipositar a la Tresoreria
Municipal la quantitat de CENT EUROS (100,00 €), en concepte de garantia de conformitat
amb el que disposa l'apartat 2 de l'annex 1 de l'ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la
taxa per instal.lació de taules i cadires a la via pública amb finalitat lucrativa.
TERCER.- Caldrà complir les següents condicions:
z

z

z
z
z
z

z
z
z

S’estableix amb caràcter general l’horari màxim de funcionament següent:
1.
De diumenge a dijous i els dies festius el vetllador i/o terrassa ha de deixar
de funcionar, com a màxim, a les 12 de la nit (00.00 hores).
2.
Els divendres, dissabtes i vigílies de festiu l’activitat del vetllador i/o terrassa
ha de finalitzar, com a màxim, a la 1.40 de la matinada (01.40 hores).
Finalitzat l’horari màxim de funcionament dels vetlladors i/o terrasses, els titulars dels
establiments que disposen d’autorització per instal·lar un vetllador i/o terrassa disposen
d’un termini màxim de vint minuts (20’) per desallotjar l’espai ocupat i retirar tot el
material instal·lat.
En cap cas es pot iniciar l’activitat del vetllador i/o terrassa abans de les 08.00
El mobiliari que s’utilitzi per als vetlladors i/o terrasses (taules, cadires, para-sols,
estufes, etc.) ha d’estar fabricat amb materials no contaminants, reciclables i duradors.
Els materials utilitzats han d’oferir garanties de solidesa suficients.
L’estructura de les instal·lacions sobre la via pública ha de ser fàcilment desmuntable.
Els para-sols s’han de col·locar sobre suports adients perquè siguin segurs i no es
moguin, sense foradar el terra.
L’alçada mínima de les instal·lacions de para-sols, tendals, etc. és de 2,20 m i un màxim
de 2,50 m.
No es permet la utilització de publicitat en el mobiliari que es col·loqui als vetlladors i/o
terrasses, llevat la de l’establiment mateix.
Les característiques tècniques dels diferents elements o mobiliari a instal·lar als
vetlladors i/o terrasses han de complir les condicions següents:
1. Les taules han de ser de materials de qualitat, fusta, alumini, etc., i altres que
expressament pugui autoritzar l’Ajuntament. Han de ser estables, apilables i
permetre el correcte anivellament. La geometria del sobre amb taulell ha de ser
rodona o quadrada amb mides exteriors compreses entre 600 mm i 900 mm i poden
ser de diversos materials de característiques duradores. Han de guardar uniformitat
en color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin.
2
2. La superfície màxima a ocupar pel conjunt d’una taula i quatre cadires és de 3 m .
3. Les cadires han de ser de materials de qualitat, fusta, alumini, etc., i altres que
expressament pugui autoritzar l’Ajuntament. Han de ser estables, apilables i
permetre el correcte anivellament. El seient ha de ser de les mateixes
característiques que l’estructura de la cadira, podent incloure altres materials
duradors tals com alumini, polipropilè de primera generació, medul·la trenada, etc.,
incloent ocasionalment coixins o folres teixits. S’evitaran formes recarregades o

z

z

z
z

z

mimètiques amb materials o processos de construcció aliens al producte mateix.
Han de guardar uniformitat en color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin.
4. El recobriment dels para-sols o tendals ha de ser amb lones impermeabilitzades de
material tèxtil o sintètiques i llises, de color cru o d’un sol color clar, de geometria
rodona o quadrada i mides exteriors compreses entre 1.500 mm i 4.000 mm. El pal
ha de ser d’estructura metàl·lica o de fusta tractada tipus iroc, bolondo o similar
sense envernissar i plegables. La base, suficientment estable amb peces de pedra
artificial o ferro colat i mai fixades al paviment. Els para-sols o tendals han de
guardar uniformitat en color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin.
5. Les estufes per vetlladors, només podran ser models homologats pel Departament
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. Solsamènt s’autoritzaran estufes a partir
de 4 taules. Podran instal·lar-se un màxim d’una estufa per cada 4 taules.
Com a norma general, no es permet la instal·lació de jardineres, tarimes i altres
elements similars. La col·locació de qualsevol d’aquests elements resta subjecta a una
anàlisi específica i l’emissió d’un informe favorable per part dels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament.
No es permet ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, tallavents, plàstics,
neveres o qualsevol altre element que pugui dificultar el trànsit de vianants i vehicles o
deteriorar el paisatge urbà.
No s'autoritza la instal·lació de cap element o mobiliari que no compleixi les condicions
assenyalades en aquest article.
En aquelles vies o carrers principals, passeigs, zones de vianants, places o qualsevol
espai públic que per les seves característiques requereixi un tractament harmòni a
l'entorn, les condicions estètiques dels vetlladors autoritzats, materials, tendals i
elements de delimitació física de l'espai d'ocupació a la via pública han de complir les
prescricpions dels Serveis Tècnics Municipals incorporades a la llicència ..
S'ha de deixar un pas lliure mínim d'1,40 metres per als vianants.

QUART.- Notificar el present acord al Sr. MIGUEL ANGEL VALVERDE GOMEZ, a la
Tresoreria Municipal i a la Policia Local d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 10.2. Proposta aprovació concessió de llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. SRA. ANGUSTIAS RODRIGUEZ CRESPO.
TERRITORI I URBANISME
SAF_12/ 176

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-1018/12: Atès que la Sra. ANGUSTIAS RODRIGUEZ CRESPO, va sol.licitar en
data 25 d'octubre de 2012, llicència per ocupar la via pública davant del bar del carrer Lluís
Puigjaner núm. 24 d'aquesta vila, amb dues taules i cadires del dia 1 d'abril al 31 de
desembre d'enguany.
Atès que per part de la Sra. Rodriguez s'ha presentat la documentació indicada a l'article 5
de l'ordenança municipal reguladora de la instal.lació de terrasses i/o vetlladors annexes als
establiments d'hostaleria i/o restauració d'Olesa de Montserrat.

Atès que per part dels serveis tècnics municipals en data 12 de desembre d'enguany, s'ha
emès informe favorable sobre la sol.licitud efectuada per la Sra. Rodriguez.
Per tot l'anteriorment exposat, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir al Sr. ANGUSTIAS RODRIGUEZ CRESPO la llicència d'ocupació de la
via pública amb 2 taules i les corresponents cadires a la vorera de davant del bar del carrer
Lluís Puigjaner núm. 24 d'aquesta vila, del dia 1 d'abril al 31 de desembre d'enguany.
SEGON.- Condicionar l'eficàcia de la llicència abans esmentada, a dipositar a la Tresoreria
Municipal la quantitat de CENT EUROS (100,00 €), en concepte de garantia de conformitat
amb el que disposa l'apartat 2 de l'annex 1 de l'ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la
taxa per instal.lació de taules i cadires a la via pública amb finalitat lucrativa.
TERCER.- Caldrà complir les següents condicions:
z

z

z
z
z
z
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z

S’estableix amb caràcter general l’horari màxim de funcionament següent:
1.
De diumenge a dijous i els dies festius el vetllador i/o terrassa ha de deixar
de funcionar, com a màxim, a les 12 de la nit (00.00 hores).
2.
Els divendres, dissabtes i vigílies de festiu l’activitat del vetllador i/o terrassa
ha de finalitzar, com a màxim, a la 1.40 de la matinada (01.40 hores).
Finalitzat l’horari màxim de funcionament dels vetlladors i/o terrasses, els titulars dels
establiments que disposen d’autorització per instal·lar un vetllador i/o terrassa disposen
d’un termini màxim de vint minuts (20’) per desallotjar l’espai ocupat i retirar tot el
material instal·lat.
En cap cas es pot iniciar l’activitat del vetllador i/o terrassa abans de les 08.00
El mobiliari que s’utilitzi per als vetlladors i/o terrasses (taules, cadires, para-sols,
estufes, etc.) ha d’estar fabricat amb materials no contaminants, reciclables i duradors.
Els materials utilitzats han d’oferir garanties de solidesa suficients.
L’estructura de les instal·lacions sobre la via pública ha de ser fàcilment desmuntable.
Els para-sols s’han de col·locar sobre suports adients perquè siguin segurs i no es
moguin, sense foradar el terra.
L’alçada mínima de les instal·lacions de para-sols, tendals, etc. és de 2,20 m i un màxim
de 2,50 m.
No es permet la utilització de publicitat en el mobiliari que es col·loqui als vetlladors i/o
terrasses, llevat la de l’establiment mateix.
Les característiques tècniques dels diferents elements o mobiliari a instal·lar als
vetlladors i/o terrasses han de complir les condicions següents:
1. Les taules han de ser de materials de qualitat, fusta, alumini, etc., i altres que
expressament pugui autoritzar l’Ajuntament. Han de ser estables, apilables i
permetre el correcte anivellament. La geometria del sobre amb taulell ha de ser
rodona o quadrada amb mides exteriors compreses entre 600 mm i 900 mm i poden
ser de diversos materials de característiques duradores. Han de guardar uniformitat
en color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin.
2
2. La superfície màxima a ocupar pel conjunt d’una taula i quatre cadires és de 3 m .
3. Les cadires han de ser de materials de qualitat, fusta, alumini, etc., i altres que
expressament pugui autoritzar l’Ajuntament. Han de ser estables, apilables i
permetre el correcte anivellament. El seient ha de ser de les mateixes
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característiques que l’estructura de la cadira, podent incloure altres materials
duradors tals com alumini, polipropilè de primera generació, medul·la trenada, etc.,
incloent ocasionalment coixins o folres teixits. S’evitaran formes recarregades o
mimètiques amb materials o processos de construcció aliens al producte mateix.
Han de guardar uniformitat en color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin.
4. El recobriment dels para-sols o tendals ha de ser amb lones impermeabilitzades de
material tèxtil o sintètiques i llises, de color cru o d’un sol color clar, de geometria
rodona o quadrada i mides exteriors compreses entre 1.500 mm i 4.000 mm. El pal
ha de ser d’estructura metàl·lica o de fusta tractada tipus iroc, bolondo o similar
sense envernissar i plegables. La base, suficientment estable amb peces de pedra
artificial o ferro colat i mai fixades al paviment. Els para-sols o tendals han de
guardar uniformitat en color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin.
5. Les estufes per vetlladors, només podran ser models homologats pel Departament
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. Solsamènt s’autoritzaran estufes a partir
de 4 taules. Podran instal·lar-se un màxim d’una estufa per cada 4 taules.
Com a norma general, no es permet la instal·lació de jardineres, tarimes i altres
elements similars. La col·locació de qualsevol d’aquests elements resta subjecta a una
anàlisi específica i l’emissió d’un informe favorable per part dels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament.
No es permet ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, tallavents, plàstics,
neveres o qualsevol altre element que pugui dificultar el trànsit de vianants i vehicles o
deteriorar el paisatge urbà.
No s'autoritza la instal·lació de cap element o mobiliari que no compleixi les condicions
assenyalades en aquest article.
En aquelles vies o carrers principals, passeigs, zones de vianants, places o qualsevol
espai públic que per les seves característiques requereixi un tractament harmòni a
l'entorn, les condicions estètiques dels vetlladors autoritzats, materials, tendals i
elements de delimitació física de l'espai d'ocupació a la via pública han de complir les
prescricpions dels Serveis Tècnics Municipals incorporades a la llicència ..
S'ha de deixar un pas lliure mínim d'1,40 metres per als vianants.

QUART.- Notificar el present acord a la Sra. ANGUSTIAS RODRIGUEZ CRESPO, a la
Tresoreria Municipal i a la Policia Local d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 11.

Proposta aprovació de la llista definitiva d'admesos com a
adjudicataris d'habitatges de lloguer municipals.

HABITATGE I PATRIMONI
RBC_12/ 32

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp. 748/2011. Atès que la Junta de Govern Local de 26 d’abril de 2011 va aprovar la
convocatòria per a l’adjudicació dels habitatges de propietat municipal desocupats en aquell
moment.
Atès que la Comissió de Valoració es va reunir el dia 20 de setembre de 2012, i va aprovar

les llistes provisionals d’admesos i d’exclosos, tal i com recull l’Acta 1 i seguint el que
estableix l’article 13.1 del Reglament per a la cessió temporal d’habitatges mitjançant un
contracte de lloguer.
Atès que seguint el procediment establert a l’article 13.2 del Reglament esmentat, de la
comunicació per escrit a tots els sol·licitants d’habitatge amb una sol·licitud degudament
registrada, es va derivar en una al·legació a la llista provisional d’admesos i d’exclosos.
Atès que es va tornar a reunir a la Comissió de Valoració en data 22 de novembre de 2012
per tal de resoldre l’al·legació presentada, i es van aprovar les llistes definitives d’admesos i
d’exclosos, tal i com recull l’Acta 2.
Atès que per acabar el procediment establert dels articles tretze al disset del Reglament per
a la cessió temporal d’habitatges mitjançant un contracte de lloguer, ja s’han exposat les
llistes definitives d’admesos i d’exclosos durant un termini de deu dies al tauler d’anuncis de
l’ajuntament.
En virtut de tot això, i vist l’informe previ, el Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi

Natural proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’admesos baremada per la Comissió de Valoració per
a l’adjudicació dels habitatges de propietat municipal.
SEGON.- Adjudicar els habitatges desocupats de propietat municipal seguint l’ordre
establert a la llista aprovada en el punt anterior.
TERCER.- Excloure els sol·licitants que consten a la llista definitiva d’exclosos aprovada per
la Comissió de Valoració.
QUART.- Notificar aquests acords a les persones definitivament admeses, i als
Departaments d’Habitatge, Serveis Socials, Contractació, Oficina d’Atenció al Ciutadà, i a la
Intervenció i Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 12.

Propostes aprovació convocatòries concessió de subvencions

Acord núm. 12.1. Proposta aprovació convocatòria de concessió de subvencions
2012, destinada a la potenciació i millora del comerç al Nucli Antic.
PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC D'OLESA
DE MONTSERRAT.
ALCALDIA
MBM_12/ 49

Proposta de l'Alcaldia

Exp.1409/2012. Atès que una de les actuacions del Projecte d'intervenció integral del Nucli
Antic és la promoció de l'autoocupació i potenciació de la trama comercial.

Atès que l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat vol fomentar l'activitat comercial al Nucli Antic
promovent la implantació de noves activitats i comerços, així com la modernització dels
establiments comercials existents.
Atesa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada definitivament pel Ple de l’ajuntament d’Olesa de Montserrat en sessió
extraordinària urgent celebrada el 28 de març de 2012, després de resoldre les al·legacions
presentades durant el tràmit d’informació pública, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província en data 2 de maig de 2012.
Atès les bases per a la concessió d'ajuts per a la potenciació i millora del comerç al Nucli
Antic aprovades inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat de 26 d'abril de 2010, publicades al BOP núm. 109 de 7 de maig de 2010 i al
DOGC núm. 5632 de 19 de maig de 2010, i aprovades definitivament l'1 de juny de 2010
sense que s'hagués presentat cap al·legació, i modificades per Junta de Govern Local de 10
d’abril de 2012, en el seu punt 6è pel que fa a la composició de la Comissió.
Vist l’annex 1 que conté les condicions de la convocatòria per atorgar aquestes
subvencions.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de concessió de subvencions per a l’any 2012, destinada
a la potenciació i millora del comerç al Nucli Antic, segons les condicions establertes a
l'Annex 1.
SEGON.- Aprovar l'autorització de la despesa (A) per un import de 32.500,00€
(TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS EUROS) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01LB3
912 78000 – “Subvencions de millora d’edificis inclosos al PII” del pressupost municipal del
2012.
TERCER.- Donar difusió d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, al web
municipal, al web del Nucli Antic, a Ràdio Olesa i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
QUART.- Notificar aquests acords a l'Alcaldia, a Promoció Econòmica, a la Tresoreria i a la
Intervenció municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 12.2. Proposta aprovació convocatòria de concessió de subvencions
2012, destinada a a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'ús
residencial. PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI
ANTIC D'OLESA DE MONTSERRAT.

ALCALDIA
MBM_12/ 50

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1410/2012. Atès que cinc actuacions del Projecte d'intervenció integral del Nucli Antic
estan vinculades a ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’ús residencial .

Atesa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada definitivament pel Ple d’aquesta corporació en sessió extraordinària urgent
celebrada el 28 de març de 2012, després de resoldre les al·legacions presentades durant
el tràmit d’informació pública i publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 de maig de
2012.
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 número de registre 022011006432 i al DOGC número
5848 de 31 de març de 2011, i exposades al públic fins el 13 d’abril de 2011 sense que
s'hagués presentat cap al·legació.
Vist l’Annex 1 que conté les condicions de la convocatòria per atorgar aquestes
subvencions.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de concessió de subvencions per a l’any 2012, destinada
a la rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial dins l’àmbit d’actuació del Projecte
d’intervenció integral, segons les condicions establertes a l'Annex 1.
SEGON.- Aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de 90.000,00€ (NORANTA MIL
EUROS) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01LB3 912 78000 – “Subvencions de
millora d’edificis inclosos al PII” del pressupost municipal del 2012.
TERCER.- Donar difusió d’aquesta convocatòria al web municipal, al web del Nucli Antic, a
Ràdio Olesa, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província.
QUART.- Notificar aquests acords a l’Alcaldia, a Urbanisme, a la Tresoreria i a la Intervenció
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 13.

Propostes aprovació concessió subvencions

Acord núm. 13.1. Proposta aprovació de pagament directe. FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.
SERVEIS SOCIALS
CRS_12/ 33

Proposta del Regidor de Serveis Socials

Atès que des de la Regidoria de Serveis Socials es faciliten targetes de tren als usuaris .
Atès que des de la Regidoria de Serveis Socials s’ha de realitzar la liquidació de Targetes
als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) corresponent als mesos de
Octubre-Desembre de 2012.
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2012 preveu la partida 62.230.48000 per
atencions benèfiques i assistencials.
Per tot això, la Regidora de Benestar Socials proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER- Aprovar el pagament directament als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
amb NIF: Q-0801576-J com a creditor.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa (ADO)
a favor dels usuaris corresponents a l’annex 1, amb càrrec a la partida 62.230.48000 del
pressupost municipal per a l’any 2012 per un import de TRES MIL DOS CENTS
QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA –CINC CENTIMS (3.247,35 €)
TERCER. Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals i als
Ferrocarrils Generals de Catalunya.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 13.2. Proposta aprovació concessió de subvenció. CAMPANYA DEL
SOMRIURE.
SERVEIS SOCIALS
CRS_12/ 36

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que des de Serveis Socials es té coneixement que hi ha una part de les famílies
residents en el municipi que tenen serioses dificultats econòmiques i d’altres que sumen a
aquest fet el no tenir entre les seves prioritats la celebració de la diada de reis .
Atès que com a Departament estem d’acord en que poder disposar de joguines es quelcom
necessari en la infància i que les festes nadalenques contemplen un dia destinat a regalar
als nens/es joguines

Atès que l’Entitat “ Campanya del Somriure” té com objectiu que no hi hagi “Cap infant
sense joguina” i organitzen la recollida de joguines i posterior distribució de les mateixes
entre les famílies que per diferents motius no en poden comprar.
Atès que aquesta entitat , sense afany de lucre, necessita de la col•laboració econòmica de
l’Ajuntament per a poder a sustentar la seva activitat
Atès que l’Associació Campanya del somriure és la única associació que pot dur a terme
aquests tipus d’activitat en el nostre municipi.
Atès que el pressupost municipal per al 2012 preveu en la partida 62.230 48912
consignació per a transferències a entitats per aquestes activitat.
Atès que la regidora de Benestar Social ha vist l’informe de la Tècnic Cap de Gestió de
Serveis Socials.
Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER. Concedir a l’Associació CAMPANYA DEL SOMRIURE amb NIF. G-61420493
d’Olesa de Montserrat una subvenció per import de import de 1.500,00€ per tal de poder
organitzar la recollida i distribució de joguines , corresponent a l’any 2012.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa (ADO) amb càrrec a la
partida 62.230.48912 de pressupost municipal per al 2012.
TERCER.- Per justificar les subvencions concedides, i d’acord amb l’ordenança
corresponent, cal presentar a l’Ajuntament la documentació següent:
a) Memòria detallada, amb ingressos i despeses, de l’activitat realitzada.
b) Factures originals o fotocòpies compulsades a nom de l’entitat beneficiària que facin
referència a les despeses de funcionament generades per l’activitat objecte de la subvenció,
que siguin datades l’any en que es fa la petició, adreçada a l’àrea o regidoria que ha
concedit la subvenció.

No es concedirà subvenció als peticionaris que el dia 31 de gener de l’any de la
convocatòria tinguin pendents de justificació subvencions concedides en els exercicis
econòmics immediatament anteriors.
En cas que el sol•licitant no pugui arribar a justificar adequadament la totalitat de l’ import de
la subvenció atorgada, l’Ajuntament tramitarà d’ofici la reducció de l’ import de la subvenció
en la mateixa proporció que hi hagi entre l’ import subvencionat i l’ import justificat.
L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment, i amb els procediments que cregui
pertinents, l’adequada aplicació de les subvencions concedides a les finalitats per a les
quals s’hagin atorgat.

En cas de no aplicar una subvenció, o fer-ho inadequadament, l’Ajuntament podrà instar als
beneficiaris la restitució del seu import pels procediments legalment establerts .
QUART. Condicionar el pagament de dita subvenció a la presentació del certificat de
Hisenda i Seguretat Social.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’Associació Campanya del somriure, a la Tresoreria, a la
Intervenció Municipal i a la Regidoria de Participació Ciutadana
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 13.3. Proposta aprovació de concessió d'ajuts econòmics socials.
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL DE L'AJUNTAMENT D'OLESA
DE MONTSERRAT.
SERVEIS SOCIALS
CRS_12/ 34

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 .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 DOS MIL DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS (2.018,75 €)
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa (ADO)
amb càrrec a la partida 62.230.48000 del pressupost municipal per a l’any 2012 per un
import de de DOS MIL DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS (2.018,75 €)
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. 13.4. Proposta aprovació admissió a tràmit i atorgament de subvencions
a centres educatius, per a Projectes i activitats educatives de l'any
2012. REGIDORIA D'ENSENYAMENT, CULTURA I JOVENTUT DE
L'AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.
EDUCACIÓ
TOR_12/ 13

Proposta de la regidora d'Ensenyament
Exp. 1061/2012. 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 per als centres educatius d'ensenyament reglat públics o sufragats
amb fons públics d'EI (2n cicle), EP, ESO i d'Adults d'Olesa, per al finançament de projectes
i activitats educatives, any 2012, i l'autorització de la despesa (A) per un import total de
10.500 € .

Atès que els centres escolars interessats en aquesta convocatòria han presentat la seva
sol·licitud en temps i forma.
Atès que les sol·licituds 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 en un 75% en el moment de
l'atorgament, prèvia acceptació per part de cada centre escolar beneficiat i el 25% restant
un cop justificada la despesa.
Atès que aquest expedient es tramita d'acord amb allò que 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 la Ordenança General de Subvencions d'aquest
Ajuntament aprovada en Ple extraordinari urgent de 28 de març de 2012.

Vist l'informe tècnic del departament, els de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària, i el
de Serveis Socials.
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació de subvencions és la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta regidora proposa 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 les subvencions als centres relacionats a l'annex 1.

TERCER. Aprovar la disposició i el reconeixement de l'obligació de la despesa (DO) per
import de SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUR (7.875,00 €) amb càrrec a la partida
52 3200 48110 del pressupost per a 2012, segons relació de l'annex 2.
QUART. Aprovar la disposició de la despesa (D) per import de DOS MIL SIS-CENTS
VINT-I-CINC EUR (2.625,00 €) amb càrrec a la partida 52 3200 48110 del pressupost per a
2012, segons relació de l'annex 3.
CINQUÈ. Condicionar el pagament (P) del 75% de la subvenció atorgada (annex 2)a la
presentació per part dels centres escolars beneficiats, de l'annex 11 d'acceptació de la
subvenció de les bases reguladores de la convocatòria.
SISÈ. Condicionar el pagament (P) del 25% de la subvenció atorgada (annex 3) a la
presentació per part dels centres escolars beneficiats de les justificacions de l'import
atorgat, segons marquen les bases reguladores de la convocatòria.
SETÈ. La Regidoria d'Ensenyament comunicarà a la Intervenció Municipal la presentació
dels documents condicionats, segons s'indica en els punts quart, cinquè i sisè, per tal que
s'efectuï el pagament (P) o bé, en cas de no presentar-se, s'anul·li l'ADO.
VUITÈ. La concessió d'aquestes subvencions queden subjectes a les bases generals i
particulars reguladores de subvencions d'aquest Ajuntament.
NOVÈ. 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.
NOVÈ. Notificar aquests acords als departaments d'Intervenció, de Participació Ciutadana,
a la Tresoreria Municipal i als centres escolars interessats.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 13.5. Proposta aprovació admissió a tràmit i atorgament de subvencions
als alumnes de l'Escola Municipal de Música, curs 2011/2012.
REGIDORIA D'ENSENYAMENT, CULTURA I JOVENTUT DE
L'AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.
EDUCACIÓ
TOR_12/ 19
Exp. 883/2012.

Atès que la Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió duta a terme
el dia 31/07/2011, va aprovar les bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajuts
econòmics en règim de concurrència competitiva als alumnes de l'Escola municipal de
música, curs 2011-2012 i l'autorització de la despesa (A) per import de 1.689,00 € amb
càrrec a la partida 52 3241 48100 del pressupost municipal per a 2012.
Atès que les famílies interessades en aquesta convocatòria han presentat les seves
sol·licituds en temps i forma.
Atès que les sol·licituds 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 els annexos 1 relatiu a les sol·licituds admeses i l'annex 2 relatiu a les
sol·licituds no admeses.
Atès que la forma de pagament segons les bases de la convocatòria es farà mitjançant un
únic pagament en el moment de l'atorgament, per la qual cosa l'alumne haurà d'estar al
corrent de pagament de les quotes del curs i haver cursat satisfactòriament els seus estudis
i prèvia acceptació de l'ajut per part de cada persona beneficiada, mitjançant la presentació
de l'annex 5 degudament emplenat, al registre general de l'Ajuntament.
Atès que aquest expedient es tramita 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 la Ordenança General de Subvencions d'aquest
Ajuntament aprovada en Ple extraordinari urgent de 28 de març de 2012.
Vistos els informes de l'Oficina de Gestió Tributària i de l'Escola de Música.
Per tot això, la regidora d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local l'adopció de
l'acord següent:
PRIMER. Aprovar la relació que consta a l'annex 1 relatiu a les sol·licituds admeses i
aprovar l'annex 2 relatiu a les sol·licituds no admeses, per ajustar-se als requisits establerts
a la convocatòria.
SEGON. Atorgar els ajuts econòmics a les persones relacionades a l'annex 1.
TERCER. Aprovar la disposició i obligació (DO)
per import de MIL SIS-CENTS
VUITANTA-NOU EUR (1.689,00 €) amb càrrec a la partida 52 3241 48100 del pressupost
2012.
QUART. Atès que està acreditada l'assistència i aprofitament mitjançant certificats emesos

per l’Escola Municipal de Música i que consten a l'expedient, el pagament d'aquest ajut es
farà efectiu en un únic pagament quan els interessats justifiquin estar al corrent en el
pagament de les quotes bimestrals i prèvia presentació de l'annex 5 degudament
emplenat.
CINQUÈ. La concessió d'aquest ajuts queden subjectes a les bases generals i particulars
reguladores de subvencions d'aquest Ajuntament.
SISÈ. Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat segons queda especificat a
les bases reguladores, de la següent forma:
- Inferiors 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
SETÈ. Notificar aquest acord a les persones admeses i a les excloses, a l'Escola Municipal
de Música, a la Tresoreria, a la Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 13.6. Proposta aprovació admissió a tràmit i atorgament de subvencions
als alumnes de llars d'infants públiques, per al servei de menjador
del curs 2012-2013. REGIDORIA D'ENSENYAMENT, CULTURA I
JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.
EDUCACIÓ
TOR_12/ 20

Proposta de les regidores d'Ensenyament i Benestar Social
Exp. 679/2012. Atès que la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i amb la prestació "Suport al servei de
menjador de les escoles bressol municipal" , vol contribuir a evitar que les famílies més
desafavorides es vegin obligades a renunciar al servei de menjador de les escoles bressols.

Atès que d'acord amb aquests criteris la Junta de Govern Local de la Diputació de 28 de
març de 2012 (158/12), ha atorgat al nostre municipi la quantitat de 3.957,00 € (codi
12/Y/79567) i que a posteriori per Junta de Govern Local del 12 de setembre 2012 van
ampliar la dotació econòmica d'aquesta prestació en 908,00 € (codi 12/Y/79567), respecte
la quantitat inicial.
Donat que s'ha trobat que la millor opció per a distribuir aquests ajuts és a través de
l'adjudicació de tiquets menjador i per això s'ha procedit a la compra de 759 tiquets que
corresponen a l'import total de 4.865,00 € concedit per la Diputació de Barcelona.
Vist que per respondre a aquest programa l'Ajuntament ha confeccionat les bases
reguladores i la convocatòria de concessió d'ajuts de suport al servei de menjador als
alumnes de les llars d'infants municipals, curs 2012/2013, per a distribuir els 759 tiquets de
menjador que s'han adquirit a l'empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL que
gestiona el servei de menjador de les llars.

Atès que les famílies interessades en aquesta convocatòria han presentat les seves
sol·licituds en temps i forma.
Atès que les sol·licituds 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 relatiu a les sol·licituds admeses i l'annex 2 relatiu a les sol·licituds
no admeses, segons consta a l'acta d'aquesta sessió, incorporada a l'expedient.
Atès que aquest expedient es tramita 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 la Ordenança General de Subvencions d'aquest
Ajuntament aprovada en Ple extraordinari urgent de 28 de març de 2012.
Per això les regidores d'Ensenyament i Benestar Social proposen a la Junta de Govern
Local l'adopció de l'acord següent:
PRIMER. Aprovar la relació que consta a l'annex 1 relatiu a les sol·licituds admeses i
aprovar l'annex 2 relatiu a les sol·licituds no admeses.
SEGON. Atorgar 759 tiquets menjador entre les famílies admeses, relacionades a l'annex
1.
TERCER. Condicionar aquest ajut a la presentació al registre general de l'ajuntament, per
part dels interessats de l'annex 5 d'acceptació de l'ajut, en el termini màxim d'un mes,
segons les bases de la convocatòria.
QUART. La concessió d'aquest ajuts queden subjectes a les bases generals i particulars
reguladores de subvencions d'aquest Ajuntament.
CINQUÈ. Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat segons queda especificat
a les bases reguladores.
SISÈ. Notificar aquest acord a les persones admeses i a les excloses, a l'empresa Serveis
Educatius Cavall de Cartró, a les llars d'infants Taitom i la La Baldufa, a la regidoria de
Benestar Social i a la Tresoreria, a la Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 14.

Propostes aprovació convenis

Acord núm. 14.1. Proposta aprovació de conveni de col·laboració per a la formació
pràctica en centres de treball. SRA. ALBA SOLDEVILA GISPERT.
RÈGIM INTERN
TCR_12/ 137

Proposta de l’alcaldia
Ra 198-12
Exp. 371/2012
Atès que l’IES Daniel Blanxart i Pedrals té alumnes d’Ensenyament Secundari que han de
realitzar pràctiques en alternança escola-empresa, és a dir, pràctiques formatives no
laborals en empreses o centres de treball de l’entorn del centre d’estudi, per tal de
completar la seva formació professional.
Atès que aquestes pràctiques es formalitzen mitjançant un conveni de col·laboració que
subscriuen l’escola i l’empresa, regulats per l’Ordre ENS 193/2002, de 5 de juny, per la qual
es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb
empreses i entitats, modificat per l’Ordre EDC/2006, de 30 de gener.
Atès que aquest Ajuntament ha analitzat l’interès de tenir alumnes en pràctiques, així com la
repercussió educativa i formativa dels aprenentatges assolits pels alumnes, coneixements
que es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral, facilitant la incorporació al
mercat laboral i/o la continuïtat del seu itinerari formatiu.
Per tot l’exposat, aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords;
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de
treball entre el centre docent IES Daniel Blanxart i Pedrals i aquest Ajuntament perquè
l’alumna/e ALBA SOLDEVILA GISPERT faci pràctiques per un total de 350 hores, des del
dia 8 de gener de 2013 fins el dia 7 de juny de 2013
SEGON.- Facultar a l’alcalde per la signatura del conveni.
TERCER.- Comunicar aquests acords a l’IES Daniel Blanxart i Pedrals, a l’alcaldia, a
l’alumna/e interessada/at, a la UGRH i als representants legals dels treballadors.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 14.2. Proposta aprovació de conveni. CLUB OLESA PATÍ I AJUNTAMENT
D'OLESA DE MONTSERRAT.
ESPORTS
IBS_12/ 14

Proposta del Regidor d'Esports
Exp. 1462/2012
Sempre ha estat una màxima d'aquesta Regidoria el reconèixer la labor realitzada per les
entitats esportives en el desenvolupament del municipi, traslladant i liderant totes aquelles
iniciatives i suggeriments que des de les entitats ens pugin aportar i que contribueixin a
fomentar els hàbits saludables i esportius de la ciutadania.

Per això, reconeixent la labor que el CLUB OLESA PATÍ realitza al municipi, fomentant i
acostant aquest esport, a diferents col·lectius com son els infants, l'esport femení i els adults
en competició federada, i contribuint d'aquesta forma a fomentar hàbits esportius saludables
dins la nostra població.
Atès que el CLUB OLESA PATÍ requereix per a seguir fent aquesta labor social, d'espais
esportius específics per la realització de la pràctica d'aquest esport, i ha demanat la cessió
d'ús de la pista annexa al pavelló Salvador Boada.
Atès que aquesta cessió d'ús necessita un conveni que en reguli les condicions.
Vist l'informe tècnic.
Per tot això el Regidor d'Esports proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i el CLUB OLESA
PATÍ, per la cessió d'ús de la pista annexa al pavelló municipal d'esports Salvador Boada
durant la temporada 2012-2013.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'interessat.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 14.3. Proposta aprovació de conveni. ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
ESCOLAR DAINA ISARD I AJUNTAMENT D'OLESA DE
MONTSERRAT.
ESPORTS
IBS_12/ 15

Proposta del Regidor d'Esports
Exp. 1476
Sempre ha estat una màxima d'aquesta Regidoria el reconèixer la labor realitzada per les
entitats esportives en el desenvolupament del municipi, traslladant i liderant totes aquelles
iniciatives i suggeriments que des de les entitats ens pugin aportar i que contribueixin a
fomentar els hàbits saludables i esportius de la ciutadania.
Per això, reconeixent la labor que l'Associació Esportiva Escolar Daina Isard realitza al
municipi, fomentant i acostant l'esport del futbol sala, a diferents col·lectius com son els
infants, joves, i l'esport femení en competició federada, o en cas de la base també en els
jocs esportius escolars, i contribuint d'aquesta forma a fomentar hàbits esportius saludables
dins la nostra població.
Atès que l'Associació Esportiva Escolar Daina Isard requereix per a seguir fent aquesta
labor social, d'espais esportius específics per la realització de la pràctica d'aquest esport, i
ha demanat la cessió d'ús del pavelló municipal Salvador Boada.

Atès que aquesta cessió d'ús necessita un conveni que en reguli les condicions.
Vist l'informe del tècnic municipal.
Per tot això el Regidor d'Esports proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i la l'Associació
Esportiva Escolar Daina Isard, per la cessió d'ús del pavelló municipal d'esports Salvador
Boada durant la temporada 2012-2013.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'interessat.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 14.4. Proposta aprovació de conveni. CLUB ATLETISME OLESA I
AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.
ESPORTS
IBS_12/ 17

Proposta del Regidor d'Esports
Exp. 1484/2012
Sempre ha estat una màxima d'aquesta Regidoria el reconèixer la labor realitzada per les
entitats esportives en el desenvolupament del municipi, traslladant i liderant totes aquelles
iniciatives i suggeriments que des de les entitats ens pugin aportar i que contribueixin a
fomentar els hàbits saludables i esportius de la ciutadania.
Per això, reconeixent la labor que el Club Atletisme Olesa realitza al municipi, fomentant i
acostant l'esport de l'atletisme, a diferents col·lectius com son els infants, joves i adults en
categories tant masculines com femenines, en competició federada o de lleure, o en cas de
la base també en l'esport escolar, contribuint d'aquesta forma a fomentar hàbits esportius
saludables dins la nostra població.
Atès que el Club Atletisme Olesa requereix per a seguir fent aquesta labor social, d'espais
esportius específics per la realització de la pràctica d'aquest esport, i ha demanat la cessió
d'ús de la Pista d'Atletisme Municipal situada al complex esportiu de Les Planes.
Atès que aquesta cessió d'ús necessita un conveni que en reguli les condicions.
Vist l'informe del tècnic municipal.
Per tot això el Regidor d'Esports proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i el Club Atletisme
Olesa, per la cessió d'ús de la Pista d'Atletisme Municipal durant la temporada 2012-2013.

SEGON.- Notificar aquest acord a l'interessat.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------La presidència aixeca la sessió a dos quarts d'onze del matí, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta de quaranta-sis pàgines.

