ACTA NÚM. 04. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 29 DE GENER DE 2013

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
set de la tarda del dia 29 de gener de 2013, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, i es constitueix la Junta de Govern Local, per fer la sessió
ordinària convocada i tractar els assumptes que figuren a l'ordre del dia.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Il·lm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 22
de gener de 2013.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 22 de gener de 2013, sense formular-se rectificació ni observació de cap
mena.
--------------------

Acord núm. 2.

Proposta aprovació revisió de preus. SRA. ROSA FIGUERAS
GUARCH.

ALCALDIA
MVT_13/ 3

Proposta de l’Alcaldia
Exp.496/07 Ctc.113-12. Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el
dia 02 d’abril de 2007, va aprovar el contracte a formalitzar per a l’arrendament del local de
planta baixa de 350 metres aproximadament de superfície, situat al carrer Metge Carreras,
98 B d’aquesta vila propietat de la Sra. ROSA FIGUERAS GUARCH, quedant fixat l’import
mensual en 1.450€ IVA inclòs.

Atès que per Junta de Govern Local de data 20de maig de 2012 es va aprovar un
modificació de l’import de l’esmentat contracte quedant fixat en 1.121,00€ mensual IVA
inclòs i per tant 13.452,00€ anuals, des de maig de 2012 a febrer de 2014.
Atès que l’adjudicatari ha sol•licitat la revisió de preus del contracte en data 03 de desembre
de 2012 i número de registre 12.017, d’acord amb el que estableix el contracte
d’arrendament de l’esmentat local que preveu que la renda es revisarà l’1 de març de 2011
al 28 de febrer de 2012.
Vist l’informe del cap d’Esports de data 18 de desembre de 2012.
Vist l’informe emès per la Cap de Contractació d’aquest Ajuntament de data 18 de
desembre sobre la revisió de preus sol•licitada.
Atès que l’índex de preus al Consum, a nivell de la província de Barcelona, s’ha incrementat
en un 3,4 % durant el període interanual corresponent.
Vist allò que disposa l’art. 103 del Text refós de la Llei de Contractes de les administracions
públiques (TRLCAP), es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Aprovar la revisió de preus del contracte d’arrendament del local de planta baixa
de 350 metres aproximadament de superfície, situat al carrer Metge Carreras, 98 B
d’aquesta vila, propietat de la Sra. ROSA FIGUERAS GUARCH, incrementant el seu import
actual en 457,37€ resultat d’aplicar el 3,4 % corresponent a l’increment de l’IPC de la
província de Barcelona, i que resulta un import anual de TRETZE MIL SIS-CENTS TRETZE
EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (13.909,37€), aplicable al període de l’1 de març
de 2011 al 28 de febrer de 2012.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (ADO) per un
import de QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
(457,37€) IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53 342 20200 del pressupost
municipal de 2012, corresponent a l’increment de preus del contracte per revisió,
corresponent al període de l’1 de març de 2011 al 28 de febrer de 2012. Aquesta despesa
s’haurà de sotmetre a aprovació plenària per tractar-se de despesa ocasionada en exercicis
anteriors.
TERCER. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) de la despesa per un import de
TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (381,14€) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 53 342 20200 del pressupost municipal de 2012, corresponent a
l’increment de preus del contracte per revisió, corresponent al període de l’1 de març de
2012 al 31 de desembre de 2012. Aquesta despesa s’haurà de sotmetre a aprovació
plenària per tractar-se de despesa ocasionada en exercicis anteriors.
QUART. Ampliar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per
QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS TRENTA-SET CÈNTIMS
càrrec a la partida 53 342 20200 del pressupost municipal de 2013,
l’increment de preus del contracte per revisió, corresponent al període de
2013 al 31 de desembre de 2013.

un import de
(457,37€) amb
corresponent a
l’1 de gener de

CINQUÈ. Ampliar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de
SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (76,23€) amb càrrec a la partida 53
342 20200 del pressupost municipal de 2014, corresponent a l’increment de preus del
contracte per revisió, corresponent als mesos de gener i febrer del 2014.
SISÈ. L’import mensual a facturar a partir del mes de gener de 2013 serà de 1.159,11€,
SETÈ. Donar audiència a la Sra. Mª Rosa Figueras Guarc, per un termini de 10 dies hàbils,
perquè pugui efectuar al•legacions. En cas de no fer-ne, l’acord esdevindrà ferm.
VUITÈ. Notificar aquests acords a la Sra. Rosa Figueras Guarch, a la Regidoria d’Esports, a
la Intervenció i a la Tresoreria municipals
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 3.

Proposta aprovació bases específiques i convocatòria procés
selectiu d'un professor/a de violí i viola.

RÈGIM INTERN
BVI_13/ 1

Proposta de l’alcaldia
Ra011-13

Exp. /2013
Elaborades les bases específiques reguladores del processos selectius, amb caràcter
d’urgència, per a la cobertura temporal d’un lloc de treball de PROFESSOR DE MÚSICA DE
VIOLÍ i VIOLA, al 50% de la jornada efectiva tots els dilluns i dijous, realitzades d’acord al
punt dos de l’article 23 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a 2013. segons allò que disposen els articles 11 i 60 de la Llei 7/2007, de 12
d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, sens perjudici d’allò establert a la seva
disposició final Quarta 3, així com de conformitat a les disposicions establertes per la
legislació d’aplicació específica al personal al servei de l’Administració Local i les
disposicions establertes en matèria de personal a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i a la resta de normes i acords
de caràcter general o singular que siguin d’aplicació en els seus àmbits respectius .
Per tot això aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents;
PRIMER.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu amb caràcter
d’urgència, per a la cobertura temporal d’un lloc de treball de PROFESSOR DE MÚSICA DE
VIOLÍ i VIOLA, al 50% de la jornada efectiva tots els dilluns i dijous, que figuren com a
annex.
SEGON.- Publicar les Bases específiques al taulell d’anuncis de la Corporació i a la Web

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

Acord núm. 4.

Proposta aprovació projecte obres i estudi bàsic de seguretat i
salut. OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENTS ALS CARRERS
PRIORAT, ROSSINYOL, URGELL, ACCÉS SUD DES DE LA C-55, AV.
FRANCESC MACIÀ I PASSOS ELEVATS.

TERRITORI I URBANISME
VLR_13/ 13

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp.: 95/13: Vist el projecte d’obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per títol: OBRES
DE REPARACIÓ DE PAVIMENTS ALS CARRERS PRIORAT, ROSSINYOL, URGELL,
ACCÉS SUD DES DE LA C-55, AV. FRANCESC MACIÀ I PASSOS ELEVATS d'aquesta
vila, redactat pes Serveis Tècnics Municipals, aquesta regidoria proposa a la Junta de
Govern Local, l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d'obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per
títol: OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENTS ALS CARRERS PRIORAT, ROSSINYOL,
URGELL, ACCÉS SUD DES DE LA C-55, AV. FRANCESC MACIÀ I PASSOS ELEVATS
d’aquesta vila, amb un pressupost final de CENT SETANTA-UN MIL CENT VINT-I-UN
EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (171.121,64 €).
SEGON.- Exposar-lo al públic durant el termini de trenta (30) dies, mitjançant edicte publicat
al Butlletí Oficial de la Província, en aplicació del que disposa l’article 235 del 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.
TERCER.- Notificar el present acord al departament de Contractació d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 5.

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

Acord núm. 5.1. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres d'instal·lació.
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
TERRITORI I URBANISME
VLR_13/ 12

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme

Exp. 45/13: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió,
mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 2,30 m. de
llargària al carrer Lluís Puigjaner núm. 50 d'aquesta vila.
Atesos els informes favorables emesos per l’Enginyer i l’Arquitecte Municipals, aquesta
regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, la llicència
necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió, mitjançant
l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 2,30 m. de llargària al
carrer Lluís Puigjaner núm. 50 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat, i
condicions que figuren a l’informe emès per l’Enginyer Municipal i altres que consten a
l’expedient. El termini per a la conclusió de les obres es fixa en un any.
SEGON.- De conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 16 de
l’Ordenança General d’Edificació vigent a Olesa de Montserrat, el paviment de la
canalització que s’obri a la via pública es reposarà amb el mateix material originari en un
termini màxim de 15 dies des de la seva obertura. L’empresa estarà obligada a adquirir els
materials necessaris abans d’iniciar la corresponent obra. En cas de sobrepassar aquest
termini l’Ajuntament procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador per
irregularitats urbanístiques.
TERCER.- Caldrà que per part de la societat sol·licitant, es comuniqui per escrit a aquest
Ajuntament, l’inici i l’acabament de les esmentades obres. L’inici de les obres haurà de ser
comunicat deu dies abans de començar-les.
QUART.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
CINQUÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Tresoreria Municipals i a
l'Organisme de Gestió Tributària.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 5.2. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres d'instal·lació.
ENDESA-DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU.
TERRITORI I URBANISME
VLR_13/ 11

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 34/13: A la vista de la sol•licitud presentada per l’empresa ENDESA, DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA, SLU, el dia 28 de desembre de 2012, referent a la petició de llicència per a
efectuar la instal·lació d'un cable subterrani de 400 V de 37 m. (NT-0452930-BT) al carrer
de la Flora s/núm. d’aquesta vila.
Vistos els informes emesos per l’arquitecte i enginyer municipals, aquesta regidoria proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Concedir a l’empresa ENDESA, DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU, la llicència
necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'un cable subterrani de 400 V de 37 m. al
carrer de la Flora s/núm. d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat, treball
núm. NT-0452930-BT, i condicions que figuren a l’informe de l’enginyer municipal i d’altres
que consten a l’expedient. El termini per a la conclusió de les obres es fixa en un any.
SEGON.- De conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 16 de
l’Ordenança General d’Edificació vigent a Olesa de Montserrat, el paviment de la rasa que
s’obri a la via pública es reposarà amb el mateix material originari en un termini màxim de
15 dies des de la seva obertura. En cas de sobrepassar aquest termini l’Ajuntament
procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador per irregularitats urbanístiques .
TERCER.- Caldrà que per part de la societat sol.licitant, es comuniqui per escrit a aquest
Ajuntament, l’inici i l’acabament de les esmentades obres. L’inici de les obres haurà de ser
comunicat deu dies abans de començar-les.
QUART.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
CINQUÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.

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

Acord núm. 6.

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

Acord núm. 6.1. Proposta aprovació concessió de llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. SRA. SHAOYONG LIN.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 10

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-921/12: Atès que la Sra. SHAOYONG LIN, va sol.licitar en data 4 de gener
d'enguany, llicència per ocupar la via pública davant del bar de la Rambla de Catalunya
núm. 6 d'aquesta vila, amb quatre taules i cadires durant la temporada anual de 2013,
aportant la documentació requerida per l'ordenança municipal reguladora d'aquestes
instal·lacions.
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2012, es
va concedir a la Sra. Shaoyong Lin llicència per a l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires per a l'exercici 2012, atès que s'havia s'ha presentat la documentació indicada a
l'article 5 de la citada ordenança.
Atès que la referida llicència va ser autoritzada atenent l'informe favorable emès pels
serveis tècnics municipals en data 1 d'agost de 2012, i atès que el número de taules i
cadires sol·licitats en data 4 de gener de 2013 no supera els concedits al citat acord de la
Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2012.
Per tot l'anteriorment exposat, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir a la Sra. SHAOYONG LIN la llicència d'ocupació de la via pública amb
4 taules i les corresponents cadires a la vorera de davant del bar a la Rambla de Catalunya
núm. 6 d'aquesta vila, durant tot l'any 2013, sempre que es compleixin les condicions
indicades a l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals esmentat a la part expositiva
d'aquest acord.
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
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.

z

z

z
z

z

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
prescripcions 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. SHAOYONG LIN, a la Tresoreria Municipal i a
la Policia Local d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.2. Proposta aprovació concessió de llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. SRA. MARIA CARMEN HOCES GARCIA.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 11

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-519/06: Atès que la Sra. MARIA CARMEN HOCES GARCIA, va sol.licitar en data
2 de gener d'enguany, llicència per ocupar la via pública davant del bar del Parc de l'Estatut
núm. 1-2 local 1 d'aquesta vila, amb tres taules i cadires durant la temporada anual de 2013,
aportant la documentació requerida per l'ordenança municipal reguladora d'aquestes
instal·lacions.
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2012, es
va concedir a la Sra. Hoces llicència per a l'ocupació de la via pública amb taules i cadires
per a l'exercici 2012, atès que s'havia s'ha presentat la documentació indicada a l'article 5
de la citada ordenança.
Atès que la referida llicència va ser autoritzada atenent l'informe favorable emès pels
serveis tècnics municipals en data 1 d'agost de 2012, i atès que el número de taules i
cadires sol·licitats en data 2 de gener de 2013 no supera els concedits al citat acord de la
Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2012.
Per tot l'anteriorment exposat, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local

l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir a la Sra. MARIA CARMEN HOCES GARCIA la llicència d'ocupació de
la via pública amb 3 taules i les corresponents cadires a la vorera de davant del bar al Parc
de l'Estatut núm. 1-2 local 1 d'aquesta vila, durant tot l'any 2013, sempre que es compleixin
les condicions indicades a l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals esmentat a la
part expositiva.
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
prescripcions 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. MARIA CARMEN HOCES GARCIA, a la
Tresoreria Municipal i a la Policia Local d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.3. Proposta aprovació concessió de llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. SRA. VERONICA RAMIREZ PUENTE.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 13

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-1455/11: Atès que la Sra. VERONICA RAMIREZ PUENTE, va sol·licitar en data
31 de desembre de 2012, llicència per ocupar la via pública davant del bar situat al Parc de
l'Estatut núm. 12 local 1 d'aquesta vila, amb cinc taules i cadires del dia 1 de gener al 31 de
desembre de 2013.
Atès que per part de la Sra. Ramirez 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 16 de gener d'enguany, s'ha emès
informe favorable sobre la sol.licitud efectuada per la Sra. Ramírez.
Per tot l'anteriorment exposat, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir a la Sra. VERONICA RAMIREZ PUENTE la llicència d'ocupació de la
via pública amb 5 taules i les corresponents cadires a la vorera de davant del bar situat al
Parc de l'Estatut núm. 12 local 1 d'aquesta vila, del dia 1 de gener al 31 de desembre de
2013.
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
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z
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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
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. Solament 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
prescripcions 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. VERONICA RAMIREZ PUENTE, a la
Tresoreria Municipal i a la Policia Local d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.4. Proposta aprovació concessió de llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. DOMOE-9, S.C.P.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 15

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-1737/08: Atès que la Sra. Laura Jiménez Cadierno, en representació de la
societat DOMOE-9, S.C.P., va sol.licitar en data 31 de desembre de 2012, llicència per
ocupar la via pública davant del bar al Parc de l'Estatut núm. 9 local 3 d'aquesta vila, amb
quatre taules i cadires durant la temporada anual 2013.

Atès que per part de la societat DOMOE-9, S.C.P. 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 17 de gener d'enguany, s'ha emès
informe favorable sobre la sol.licitud efectuada per la societat DOMOE-9, S.C.P.
Per tot l'anteriorment exposat, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir a la societat DOMOE-9, S.C.P. la llicència d'ocupació de la via pública
amb 4 taules i les corresponents cadires a la vorera de davant del bar al Parc de l'Estatut
núm. 9 local 3 d'aquesta vila, durant la temporada anual de 2013.
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.
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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
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
prescripcions 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 societat DOMOE-9, S.C.P., a la Tresoreria Municipal
i a la Policia Local d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.5. Proposta aprovació concessió de llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. PETIT ESTEL, S.L.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 16

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-1317/08: Atès que la Sra. Beatriz Dueñas Martin, en representació de la societat

PETIT ESTEL, S.L., va sol.licitar en data 20 de desembre de 2012, llicència per ocupar la
via pública a una part de la Plaça de Catalunya davant de l'establiment de venda de pa i
cafeteria a la Plaça de Catalunya núm. 22 d'aquesta vila, amb sis taules i cadires durant la
temporada anual 2013.
Atès que per part de la societat PETIT ESTEL, S.L. 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 17 de gener d'enguany, s'ha emès
informe favorable sobre la sol.licitud efectuada per la societat PETIT ESTEL, S.L.
Per tot l'anteriorment exposat, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir a la societat PETIT ESTEL, S.L. la llicència d'ocupació de la via pública
amb 6 taules i les corresponents cadires a una part de la Plaça de Catalunya davant de
l'establiment de venda de pa i cafeteria a la Plaça de Catalunya núm. 22 d'aquesta vila,
durant la temporada anual de 2013.
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

z

z

z
z

z

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
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
prescripcions 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 societat PETIT ESTEL, S.L., a la Tresoreria
Municipal i a la Policia Local d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 7.

Proposta aprovació concessió de llicència d'alta de gual permanent.
SR. RAMON BOADA SERRA.

ORDENACIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA
SAF_13/ 9

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 19/13: Vista la sol·licitud presentada el dia 3 de gener de 2013, registre d'entrades
núm. 62, pel Sr. RAMON BOADA SERRA, que demana llicència per senyalitzar un gual
permanent al carrer Alfons Sala núm. 117-A local 1d'aquesta vila, local que té una porta
d'entrada de 2,90 metres.
Vista la documentació presentada i els informes favorables emesos pels senyors cap de la
Policia Local i l'aparellador municipal, el regidor de Territori i Urbanisme, proposa a la Junta
de Govern Local l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Concedir al Sr. RAMON BOADA SERRA, l'autorització per senyalitzar un gual
permanent al carrer Alfons Sala núm. 117-A local 1 d'aquesta vila.
SEGON.- Indicar a la persona interessada que la liquidació de la taxa per entrada i sortida
de vehicles a través de les voreres, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la
Diputació de Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de
data 23 de desembre de 2009.
TERCER.- Advertir que en el moment que es vulgui formalitzar la baixa del gual permanent
que se us concedeix en aquest acord, caldrà retornar la placa de gual permanent a aquest
Ajuntament i procedir a la reposició de la vorada al seu estat original de forma que aquesta
no tingui cap rebaix que possibilitat l'entrada i sortida de vehicles al local.
QUART.- Indicar que la taxa per entrada i sortida de vehicles a través de la vorera
corresponent a aquest local no es donarà de baixa fins que en el seu dia no es compleixin
les condicions indicades al punt tercer d'aquest acord.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'organisme autònom local de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 8.

Proposta aprovació conveni Escola municipal de música, curs
2011-2012. GENERALITAT DE CATALUNYA i AJUNTAMENT
D'OLESA DE MONTSERRAT.

EDUCACIÓ
TOR_13/ 4

Proposta de la regidora d'Ensenyament
Vist el conveni entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Olesa per al finançament l'Escola municipal de Música per

Exp. 961/2012.

al curs 2011-2012.
Atès que l'objecte d'aquest conveni és atorgar una subvenció a l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat per al finançament de les despeses de funcionament i les de personal docent de
l'Escola de Música, curs 2011-2012.
Atès que el mòdul de subvenció que s'aplica és de 230,00 € per alumne i curs entre els 4 i
18 anys, corresponent al curs 2011-2012, essent la subvenció atorgada per un total màxim
de 111.090,00 €. (Codi 08039872).
Atès que l'òrgan competent per a l'aprovació de convenis és la Junta de Govern Local.
Atès que s'ha trobat conforme aquest conveni, la regidora d'Ensenyament proposa a la
Junta de Govern Local l'adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar el conveni entre l'administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per a la formalització
de la subvenció per al finançament de les despeses de funcionament i les de personal
docent de l'Escola de Música, curs 2011-2012.
SEGON. Facultar l'Alcalde per a la signatura del conveni i de tota la documentació que d'ell
se'n derivi.
TERCER. Acceptar la subvenció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, per al finançament de l'Escola de Música, curs 2011-2012, per import de CENT
ONZE MIL NORANTA EUR (111.090,00 €).
QUART. Aprovar el compromís d'ingrés al concepte 52 45032 Subvenció Generalitat Escola
de Música , per import de 111.090,00 €.
CINQUÈ. Comunicar aquests acords al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, a l'Escola municipal de Música i a la Intervenció i Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 9.

Assumptes urgents

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

Acord núm. 9.1. Proposta aprovació adjudicació contracte servei atenció domiciliària
(SAD).
SERVEIS SOCIALS
MVT_13/ 8

Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 1288/12 Ctc.02-13. Atès que per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27
de novembre de 2012 es va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques, que juntament amb el Plec de
Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte del servei
d’atenció domiciliària (SAD) d’aquest Ajuntament, mitjançant procediment obert.
Vist allò que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), sobre
adjudicació dels contractes.
Atès que s’han complimentat tots els tràmits establerts en el TRLCSP i dels Plecs de
clàusules que regeixen aquesta contractació.
Vistes les actes de qualificació de la documentació general, de data 08 de gener de 2013,
dels mèrits discrecionals de dates 14 i 17 de gener de 2013 i de la proposició econòmica, de
data 18 de gener de 2013, on la mesa acorda proposar per unanimitat l'adjudicació del
contracte a l’empresa SUARA SERVEIS, SCCL.
Vist el requeriment de data 21 de gener de 2013, d’acord amb l’article 151.2 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011.
Atès que s’han presentat els documents següents:
Acreditació d’haver fet efectives les despeses de publicitat de la licitació (d’import
122,10€).
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte del servei d’atenció domiciliària (SAD) d’aquest Ajuntament,
a l’empresa SUARA SERVEIS, SCCL, amb un pressupost anual de CENT DISSET MIL
EUROS (117.000,00€) import exempt d’IVA, pel període d’un any a comptar des de l’1 de
febrer de 2013.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62
230 22706 del pressupost municipal per a 2012 prorrogat per a 2013, per un import de
CENT-SET MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (107.250,00€), corresponent al període
dels mesos de febrer a desembre de 2013.
TERCER. Aprovar la disposició (AD) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
62 230 22706 del pressupost municipal per a 2014 per un import de NOU MIL SET-CENTS
CINQUANTA EUROS (9.750,00€), corresponent al mes de gener de 2014.
QUART. A la factura que el proveïdor lliuri a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, és
imprescindible que consti la següent referència: “Exp. 1288/12”.
CINQUÈ. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant i al BOP.

SISÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es rebi
aquesta notificació d’adjudicació.
SETÈ. Notificar aquest acord a l’empresa SUARA SERVEIS, SCCL, a la Regidoria de
Benestar Social, al departament de Serveis Socials, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.2. Proposta aprovació modificació de crèdit 01/13.
HISENDA
MLA_13/ 2

Proposta del regidor d’Hisenda
Expedient 41/2013
Vist l’expedient de modificació de crèdits número 01/2013 per incorporació parcial i
provisional de romanents de crèdit al pressupost de 2013, prorrogat de 2012.
Vist el que disposa l’article 182 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els articles 47 i 48 del
Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
Atès que d’acord amb la base 13a. Incorporació de romanents de crèdit de les bases
d’execució del pressupost prorrogat, l’òrgan competent per a l’aprovació de la incorporació
de romanents és la Junta de Govern Local.
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 l’expedient de modificació de crèdits 01/2013 per incorporació parcial i
provisional de romanents de crèdit al pressupost de 2013, prorrogat de 2012, per un import
de 6.409.835,89 , en la forma expressada al resum de modificacions de crèdit contingut a
l’expedient.
SEGON. La modificació serà executiva amb efectes de l’1 de gener de 2013 i queda
condicionada a l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2012.
TERCER. Les modificacions i els ajustos efectuats sobre el pressupost prorrogat
s’entendran fetes sobre el pressupost definitiu, llevat que el Ple disposi a l’acord d’aprovació
del pressupost definitiu que determinades modificacions o ajustos es consideren incloses en
els crèdits inicials, en aquest cas hauran d’anul•lar-se.
QUART. Comunicar aquests acords a les regidories de Treball i Formació, Promoció
Econòmica, Comunicació, Atenció Ciutadana, Seguretat Ciutadana, Mobilitat, Transport i
Aparcament, Territori i Urbanisme, Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural, Cultura,
Ensenyament, Esports, Joventut, Festes, Serveis Socials, al TIC, Alcaldia, Unitat de Gestió
de Recursos Humans i a la Intervenció Municipal.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.3. Proposta aprovació formalització bases 29a Convocatòria del Premi
Recerca Vila Olesa.
CULTURA
NSV_13/ 2

Proposta de la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut
CultPR-Exp.117/2013
Atès que la Comissió Avaluadora del Premi Recerca Vila d’Olesa es va reunir el passat 7 de
novembre de 2012 i va acordar aprovar les bases per a la Convocatòria 2013 i convocar el
Premi Recerca Vila d’Olesa per a l’any 2013.
Atès que aquest Premi és de gran interès cultural i social per al municipi ja que la seva
finalitat és promoure l’estudi, la recerca i la investigació en diverses àrees del coneixement
relacionats amb la realitat històrica, econòmica i sociocultural, entre altres, de la Vila
d’Olesa d’Olesa de Montserrat.
Vistes les Bases de la Convocatòria del Premi Recerca Vila d’Olesa 2013 aprovades en
l’acta Comissió Avaluadora del Premi Recerca Vila d’Olesa reunida el passat 7 de
novembre de 2012.
Atès que el Pressupost municipal preveu partida per al pagament d’aquests premis.
Atès que l’òrgan competent per a la formalització de les presents bases és la Junta de
Govern, Local en virtut de la delegació efectuada per l’alcalde.
En virtut de tot això, aquesta Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut proposa a la
Junta de Govern l’acceptació dels acords següents
PRIMER.- Formalitzar les bases que regiran la 29a Convocatòria del Premi Recerca Vila
d’Olesa de Montserrat per a l’any 2013 (29è Premi de Recerca Lliure i XVIII Premi de
Recerca Lliure per a Escolars).
SEGON.- Aprovar l’autorització (A) als guanyadors del Premi Recerca Vila d’Olesa 2013
(29è Premi de Recerca Lliure i XVIII Premi de Recerca Lliure per a Escolars), per un import
de TRES MIL SET - CENTS EUROS (3.700,00 €) amb càrrec a la partida de Cultura 51 334
48100 anomenada Cultura – PC- Premis, Beques i Pensions d’estudis i investigació del
Pressupost municipal de l’any 2013 (prorrogat de 2012), que hauran de ser lliurats segons
les pautes que estableixen les bases.
TERCER.- Els premis d’import superior a TRES-CENTS EUROS (300,00 €) estaran
subjectes a retenció del 21% d’IRPF d’acord amb la legislació vigent aplicable.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

--------------------

Acord núm. 10.

Precs i preguntes

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

La presidència aixeca la sessió a tres quarts i cinc minuts de vuit del vespre, de la qual, com
a secretari, estenc aquesta acta de vint-i-tres pàgines.

