ACTA NÚM. 05. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 5 DE FEBRER 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 5 de febrer 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
29-01-2013.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 29-01-2013, sense formular-se rectificació ni observació de cap mena.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta aprovació revisió de preus. SERVEIS EDUCATIUS CAVALL
DE CARTRÓ, SL

EDUCACIÓ
MVT_13/ 4

Proposta de la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut
Exp.909/10. Ctc.116-12. 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, amb NIF número
B-63618045, per un import anual de 319.130,16€ import exempt d’IVA, amb efectes del dia
1 de setembre de 2010.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2011 va
aprovar una modificació de l’esmentat contracte, quedant el seu import anual en
301.738,69€ import exempt d’IVA amb efectes de l’1 de novembre de 2011.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2012 va
aprovar una modificació de l’esmentat contracte, quedant el seu import anual en
243.874,86€ import exempt d’IVA amb efectes de l’1 de novembre de 2012.
Atès que l’adjudicatari ha sol•licitat la revisió de preus de l’esmentat contracte en data 29 de
novembre de 2012 i número de registre 11.858, d’acord amb el que estableix la clàusula 49
del Plec de clàusules economico-administratives, que contempla que transcorregut un any
del contracte, el contractista tindrà dret a la revisió de preus en funció de la variació que
hagi sofert l’Index general nacional de preus al consum, publicat per l’Institut Nacional
d’Estadística (IPC nacional).
Atès que l’import al que s’ha d’aplicar l’increment del 3,4%, corresponent a l’índex de preus
al consum a nivell estatal durant el període interanual corresponent, és de 255.092,74€ com
a resultat de:
Període
Setembre/octubre 2012
Novembre/desembre
2012
Gener/agost 2013

Import anual
311.182,45€
243.874,86€

Preu mensual
25.931,87€
20.322,90€

Subtotal
51.863,74€
40.645,80€

243.874,86€

20.322,90€
TOTAL:

162.583,20€
255.092,74€

Vist l’informe emès per la Tècnica Cap d’Ensenyament de data 04 de desembre de 2012.
Vist l’informe emès per la UT Contractació d’aquest Ajuntament de data 21 de desembre de
2012 sobre la revisió de preus sol•licitada.
Vist allò que disposa l’art. 77 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes
del Sector Públic (LCSP), es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Aprovar la revisió de preus del 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, amb NIF número
B-63618045, incrementant el seu import actual en 8.673,15€ resultat d’aplicar el 3,4%,
import de l’increment de l’IPC, amb efectes de l’1 de setembre de 2012.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa (ADO) per un import de
TRES MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (3.613,81€).
L’empresa haurà de presentar una factura per un import de 3.613,81€ corresponent a la
diferència de la revisió de preus dels mesos de setembre de 2012 a gener del 2013, la qual
haurà de ser aprovada, si s’escau, pel Ple Municipal mitjançant reconeixement de crèdits.
TERCER. Augmentar l’autorització i disposició (AD) aprovada per Junta de Govern Local de
data 30 de juliol de 2010, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52 3211 22706, en CINC
MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (5.059,34€), a causa de

l’increment de preus del contracte per revisió, corresponent als mesos de febrer a agost de
2013.
QUART. L’import mensual a facturar a partir del mes de febrer de 2013 serà de 21.013,88€.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària, a la Regidoria d’Ensenyament,
Cultura i Joventut, al departament d’Ensenyament, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació modificació de crèdit 02/13 per generació de
crèdit.

HISENDA
MLA_13/ 3

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 111/2013
Vist l’informe del Departament de Serveis Socials de sol•licitud de modificació de crèdit, en
el qual s’indica que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social amb cofinançament amb el
Fons Europeu per a la Integració ha atorgat a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat una
subvenció per un import de 61.393,06 €, per dur a terme el projecte que porta per títol
Mosaic, i la necessitat de generar crèdit.
Atès que per decret de l’Alcaldia del dia 7 de gener de 2013 es va acceptar la subvenció
abans esmentada.
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la modificació de crèdits 02/13, per generació de crèdit, al pressupost de
2013, prorrogat de 2012, per un import de 61.393,06 €, en la forma expressada al resum de
modificacions de crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Aprovar el projecte comptable 2013 3 SSM01 PROJECTE MOSAIC .
TERCER. Comunicar aquests acords a la regidoria de Serveis Socials i a la Unitat de Gestió
de Recursos Humans.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 4.
SERVEIS SOCIALS
CRS_13/ 4

Proposta aprovació AD. TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

Proposta del regidor de Serveis Socials
Vist l’informe de la tècnica Cap gestió de Serveis Socials de data 24 de gener de 2013 el
qual indica que s’ha previst un import destinat a fer front a les despeses derivades de la
prestació del servei local de teleassistència mitjançant el suport directe de la Diputació de
Barcelona en la partida 62 230 22706 i que l’empresa adjudicatària del Servei Local de
Teleassistència és TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L
Atès que el Servei de Teleassistencia el contracte directament la Diputació de Barcelona .
Atès que l’obligació de pagament derivada de les bases per a la gestió i el
desenvolupament de l’esmentat programa per a l’any 2012 és l’abonament directe a
l’empresa adjudicatària del servei del 53% de les quotes mensuals de manteniment, prèvia
presentació de la factura per part de l’empresa.
Atès que la despesa es variable en funció del nombre d’usuaris, però tenint en compte la
mitjana d’usuaris de l’any 2012, i a l’ increment de costos que ha d’assumir l’Ajuntament
s’ha previst l’ import de 44.925 € per fer front a les despeses generades , sense prejudici de
que aquest import pot variar en funció del nombre d’usuaris definitius.
Per això cal situar l’ import previst per fer front a la despesa a la partida 62 230 22706
Per tot l’exposat, la regidora de Benestar Social proposa a la Junta Local de Govern
l’adopció dels següents acords.
PRIMER. Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) per un import de 44.925 € en concepte de
servei d’assistència domiciliària per els mesos de gener a desembre de l’any 2013 a favor
de l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L. 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. Practicar els apunts comptables necessaris derivats dels acords anteriors.
TERCER. Notificar els acords anteriors a la Intervenció i a la Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 5.

Proposta anul·lació liquidació ocupació via pública. COMPAÑIA
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL.

TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 17

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 4/12: Atès que en data 12 de juny de 2012, registre d'entrades núm. 6.176,

la

COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL, van sol·licitar autorització
per muntar una parada de 2 metres de longitud a la Festa Major de 2012 davant del carrer
Lluís Puigjaner núm 20 d'aquesta vila.
Atès que durant els dies de la Festa Major de 2012, la parada de la COMPAÑIA HIJAS DE
LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL es va instal·lar, raó per la qual aquest Ajuntament
va confeccionar una liquidació derivada de la citada ocupació de la via pública amb un
import de 9,12 €, càrrec 00669724, valor 0000160967.
Atès que en data 14 de setembre de 2012, registre d'entrades núm. 8.989, la COMPAÑIA
HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL, demana l'anul.lació de la citada
liquidació atenent el que contempla l'article 5.2 de l'ordenança fiscal núm. 12, que regula la
taxa per parades, barraques, situades en terrenys d'ús públic, que diu literalment: Estaran
exemptes d'aquesta taxa les parades, barraques, casetes de venda, envelats, i en general
qualsevol instal·lació, utilització o aprofitament gravats per aquesta taxa, que siguin
d'interès cultural, social o polític. En particular estaran exemptes aquelles que tenen lloc
durant la celebració de les festes de Sant Jordi, Festa Major, Tots Sants, Tres Tombs,
Carnestoltes, Nadal, Reis i altres festes i activitats importants, amb la instal·lació de
parades de venda de llibres, flors, artesania popular, i en general qualsevol altra en la qual
la finalitat comercial es pot considerar de menor rellevància a l'activitat cultural, social o
política.
Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 21 de gener d'enguany, en el
que s'indica que el supòsit de l'ocupació de via pública abans esmentada està inclòs dins
dels contemplats al citat article 5.2 de la referida ordenança fiscal núm. 12.
És per tot això que aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del
següent acord:
PRIMER.- Anul·lar la liquidació per ocupació de la via pública amb parada de venda
d'artesania davant del carrer Lluís Puigjaner núm. 20 d'aquesta vila, per un import de 9,12 €,
càrrec 00669724, valor 0000160967, atès el que s'indica a la part expositiva d'aquest acord,
i segons es contempla a l'article 5.2 de l'Ordenança Fiscal núm. 12.
SEGON.- Notificar el present acord a la COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD SAN
VICENTE DE PAUL, a la Tresoreria Municipal i a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 6.

Proposta concessió de llicència
NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

d'obres

d'instal·lació.

GAS

TERRITORI I URBANISME
VLR_13/ 18

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 91/13: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN

SDG, SA, qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'una canalització d'un ramal
de connexió, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i
6,00 m. de llargària al carrer Amadeu Paltor núm. 13 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 6,00 m. de llargària al
carrer Amadeu Paltor núm. 13 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.- Prèviament a la contractació dels serveis de gas, a la parcel·la afectada per
aquesta llicència, s'haurà de donar compliment a l'article 236.2 del Reglament de la Llei
d'Urbanisme, el qual va ser aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
TERCER.- 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.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
SISÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.

VUITÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 7.

Proposta aprovació acceptació condicions reguladores dels servei.
E-NOTUM CONSORCI AOC.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
GSR_13/ 3

Vist que l’article 5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions
Públiques per mitjans electrònics i trasllada a les Administracions l’obligació d’utilitzar les
tecnologies de la informació, assegurant la disponibilitat, l’accés, l’autenticitat, la
confidencialitat i la conservació de les dades, informacions i serveis que gestionin en
l’exercici de la seva competència.
Vist que en data dilluns 18 de gener de 2010, es va aprovar en Junta de Govern Local de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat , l’aprovació de l’adhesió al conveni marc de
col•laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, el Consorci
LOCALRET i el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya.
Vist que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el si d’aquest marc normatiu, està
interessat en la utilització del servei eNOTUM, prestat pel Consorci Administració Oberta de
Catalunya, per a practicar les notificacions dels seus actes per mitjans electrònics, amb
l’economia de temps i de mitjans que aquest sistema suposa.
Vista la notificació electrònica com una eina essencial de futur, per a fer arribar, amb les
garanties jurídiques i tècniques adients, els actes administratius a aquells interessats que
ho hagin sol·licitat expressament.
Vistes les condicions generals de prestacions del consorci AOC i les condicions
específiques de la prestació del servei de notificació electrònica (e-NOTUM).
Atès que la acceptació de les condicions de referència no comporta cap mena d’obligació
econòmica envers l’Ajuntament, ja que serà el Consorci referit qui assumeixi les despeses
de manteniment i explotació del sistema d’atenció de primer nivell al personal usuari del
servei de l’Ajuntament i el cost dels SMS associats a les notificacions.
Vist l’informe emès en data 16 de gener de 2013 per Silvia Cocinero Teruel, tècnic
d’informàtica, en el qual es sol·licita la acceptació de les condicions referides per tal de
procedir a la tramitació de l’alta al servei.
Per tot l’exposat, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords::
Primer.- ACCEPTAR les condicions generals i específiques que regulen la prestació del
servei de notificació electrònica (e-NOTUM) per part del Consorci AOC.
Segon.- PRESENTAR al Consorci AOC, la sol.licitud d'alta del servei e-NOTUM.

Tercer.- HABILITAR al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present
sol·licitud.
Quart.- NOTIFICAR els anteriors acords al Consorci Administració Oberta de Catalunya.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 8.

Precs i preguntes

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

La presidència aixeca la sessió a un quart de vuit del vespre, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta de vuit pàgines.

