ACTA NÚM. 19. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 14 DE MAIG 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 14 de maig de 2013, 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 ordinària convocada i tractar els
assumptes que figuren a l'ordre del dia.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Il·lm. Sr. Pere Planas Duran
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
Excusa assistència
Sr. Joan Segado Cano
Sra. Pilar Puimedon Monclús
-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 07
de maig de 2013.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 07 de maig de 2013, sense formular-se rectificació ni observació de cap
mena.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta aprovació adjudicació contracte. SR. DANIEL OVEJAS
ARANGO

ESPORTS
LTL_13/ 23

Proposta de la Regidoria d’Esports
Exp. 1216/12 Ctc.49-13. Atès que per Junta de Govern Loca,l en sessió ordinària de data
13 de novembre de 2012, es va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules

Jurídiques i Econòmic Administratives, que juntament amb el Plec de Clàusules generals
aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte de la concessió d’ús privatiu de
domini públic per a l’explotació del bar cafeteria de la zona esportiva municipal que
inclou el bar picnic d’estiu, mitjançant procediment obert.
Vist el certificat del Secretari de data 8 de febrer de 2013 on es declara, el procediment
abans esmentat, desert.
Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 26 de febrer de 2013, es
va aprovar un nou Plec de Clàusules Jurídiques i Econòmic Administratives que han de
regir l’adjudicació d’aquest contracte.
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 9 d’abril de 2013, dels
mèrits discrecionals de dates 15 i 16 d’abril de 2013 i de la proposició econòmica, de dates
19 i 24 d’abril de 2013, on la mesa acorda proposar per unanimitat l'adjudicació del
contracte a DANIEL OVEJAS ARANGO.
Vist el requeriment de data 24 d’abril 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
126,85€).
Acreditació d’haver constituït la garantia definitiva (d’import 379,20€)
Acreditació d’haver-se donat d’alta a l’Agencia Tributària

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte de concessió d’ús privatiu de domini públic per a
l’explotació del bar cafeteria de la zona esportiva municipal que inclou el bar pícnic
d’estiu, a DANIEL OVEJAS ARANGO, amb un cànon anual de SET MIL CINC-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS (7.584,00€) més MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS
AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.592,64€) corresponent al 21% d’IVA, amb una
durada des de l’endemà de la data de formalització del contracte i finalitzant quant es
compleixin quatre anys d’aquesta data.
SEGON. Publicar l’adjudicació de l’acord al perfil del contractant de la web municipal i al
BOP.
TERCER. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es
rebi aquesta notificació d’adjudicació.

QUART. Notificar aquests acords a tots els licitadors, al licitador adjudicatari, a la Regidoria
d’Esports, al departament d'Esports, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació ampliació A. ACORD MARC

ALCALDIA
MVT_13/ 44

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 381/10. Ctc51-13. Atès que per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 04
d’octubre de 2011, es va adjudicar l’ACORD MARC per a la contractació del
subministrament del vestuari laboral destinat al personal dels diferents departaments i
serveis de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb el següent detall:
Lot 1: Sidertex, Sl
Lot 3: El Corte Inglés, SA, Paco Garcia Prendas y Articulos de Uniformidad, SA i
Productos Textiles Uniform, SL
Lot 5: Sidertex, SL
Vist l’informe de l’inspector cap de la policia local de data 26 d’abril de 2013.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Ampliar l’autorització (A) de la despesa per un import de TRETZE MIL
TRES-CENTS DEU EUROS (13.310,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32 132
22104 del pressupost municipal per a l’exercici 2013, amb l’objectiu de dotar l’ACORD
MARC per a la contractació del subministrament del vestuari laboral destinat al personal
dels diferents departaments i serveis de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
SEGON. Notificar aquest acord al cap de Seguretat Ciutadana, a la UA Policia Local, a la
Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 4.

RÈGIM INTERN
BVI_13/ 7

Proposta aprovació pròrroga conveni col·laboració per a la formació
pràctica en centres de treball. IES DANIEL BLANXART i
AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.

Proposta de l’alcaldia
Ra061-13
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.
Atès que la Junta de Govern Local de dia 28 de desembre de 2012, adoptà l’acord on es va
aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre
l’IES Daniel Blanxart i Pedrals i aquest Ajuntament de l’alumna Alba Soldevila Gispert des
del dia 8 de gener fins el dia 2 de maig de 2013.
Atès que hi ha voluntat per ambdues parts de prorrogar aquest conveni, per tot l’exposat,
aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords ;
PRIMER.- Prorrogar 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 ALBA SOLDEVILA GISPERT finalitzi les pràctiques, des del dia 7 de maig fins el
dia 28 de juny de 2013
SEGON.- Facultar a l’alcalde per la signatura de la pròrroga del conveni.
TERCER.- Comunicar aquests acords a l’IES Daniel Blanxart i Pedrals, a l’alcaldia, a
l’alumna interessada, a la UGRH i als representants legals dels treballadors.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 5.

Proposta aprovació modificació de crèdit 17/13 per generació de
crèdit.

HISENDA
MLA_13/ 35

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 602/2013

Vist l’informe del Departament de Serveis Socials 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 14.250,00 €, per al desenvolupament del
programa de suport als ajuntaments per a l’impuls de serveis de mediació ciutadana, i la
necessitat de generar crèdit.
Atès que per Junta de Govern Local del dia 16 d’abril 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 17/13, per generació de crèdit, al pressupost de
2013, per un import de 14.250,00 €, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Aprovar el projecte comptable 2013 3 SSM14 PROGRAMA PER A L’IMPULS DE
SERVEIS DE MEDICACIÓ CIUTADANA .
TERCER. Comunicar aquests acords a la regidoria de Serveis Socials.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació factures conveni residus de piles i acumuladors.
ECOPILAS i EUROPEAN RECYCLING PLATFORM ESPAÑA, SLU.

MEDI AMBIENT
CDP_13/ 3

Proposta del regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi Natural
Exp. 346/2012 Vist l’expedient del Conveni gestió de residus de piles i acumuladors.
Vist el Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental
dels seus residus.
Atès que en data 25 d’abril de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya i les Entitats gestores dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) de
Residus de piles i acumuladors, per a la gestió de la recollida selectiva de residus de piles i
acumuladors, sota l’opció A.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha de rebre la compensació econòmica, per
les despeses de gestió, establerta a l’annex IV de l’esmentat Conveni.
Vistes les dades de les quantitats de piles i acumuladors recollits a la deixalleria municipal
durant el període del 01/09/2010 al 31/12/2012.

Vista la prefactura R4201300017 de la entitat gestora del sistema integrat de Gestió (SIG)
de residus de piles i acumuladors, Fundación para la gestión medioambiental de pilas,
Ecopilas , corresponents a la compensació econòmica per les despeses derivades de la
correcta gestió dels residus de piles i acumuladors durant el període del 01/09/2010 al
31/12/2012.
Vistes les prefactures R4201300038 i R5201300150, de la entitat gestora del sistema
integrat de Gestió (SIG) de residus de piles i acumuladors, European Recycling Platform
España, SLU , corresponents a la compensació econòmica per les despeses derivades de
la correcta gestió dels residus de piles i acumuladors durant el període del 01/09/2010 al
31/12/2012.
Per tot això el Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la factura corresponent a la prefactura R4201300017 de la Fundación
Para la gestión medioambiental de pilas, Ecopilas, per un import de 161,79 € IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar les factures corresponents a les prefactures R4201300038, i
R5201300150 de European Recycling Platform España, SLU, per uns imports de 495,25 € i
438,58 € IVA inclòs, respectivament.
TERCER.- Aprovar els drets reconeguts al concepte d’ingrés 42 47001 Entitats gestores de
SIG, per les bases imposables de 450,23 €, 147,08 € i 398,71 € i els IVA deduïbles de 45,02
€, 14,71 € i 39,87 € respectivament.
QUART.- Notificar aquest acord a la Fundación para la gestión medioambiental de pilas
(Ecopilas)
i European Recycling Platform España, SLU, adjuntant les factures i
prefactures corresponents, i als departament municipals d’Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 7.

Proposta aprovació ADO. FACILITY SERVICES, SA

VIA PÚBLICA
GGT_13/ 2

Proposta del regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp. 233/2013. Atès que en data 23 de gener de 2013 l'empresa ISS FACILITY SERVICES,
S.A., ha presentat en aquest Ajuntament la factura núm. FA 002601, per un import de total
65.706,10 €, IVA inclòs, corresponent al servei de neteja ordinari efectuat als edificis i
dependències municipals d'Olesa de Montserrat, durant el mes de gener de 2013.

Atès que en data 14 de febrer de 2013 l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., ha
presentat en aquest Ajuntament la factura núm. FA 010366, per un import de total 65.706,10
€, IVA inclòs, corresponent al servei de neteja ordinari efectuat als edificis i dependències
municipals d'Olesa de Montserrat, durant el mes de febrer de 2013.

Atès que en data 21 de març de 2013 l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., ha
presentat en aquest Ajuntament la factura núm. FA 020340, per un import de total 65.706,10
€, IVA inclòs, corresponent al servei de neteja ordinari efectuat als edificis i dependències
municipals d'Olesa de Montserrat, durant el mes de març de 2013.
Atès que en data 18 d'abril de 2013 l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., ha presentat
en aquest Ajuntament la factura núm. FA 030285, per un import de total 65.706,10 €, IVA
inclòs, corresponent al servei de neteja ordinari efectuat als edificis i dependències
municipals d'Olesa de Montserrat, durant el mes d'abril de 2013.
Atès que, vist l'informe del cap de l'UA de Manteniment d'Espais Públics amb data 03/05/13,
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 134
per tal d'assegurar el pagament d'aquest servei fins a l'aprovació del nou contracte general
de neteja d'edificis municipals.
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 23 de gener de 2013 per l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A.,
amb núm. de factura FA 002601, per un import total de 65.706,10 €, IVA inclòs,
corresponent al servei de neteja ordinari efectuat als edificis i dependències municipals,
durant el mes de gener de 2013.
SEGON.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada en data 14 de febrer de 2013 per l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A.,
amb núm. de factura FA 010366, per un import total de 65.706,10 €, IVA inclòs,
corresponent al servei de neteja ordinari efectuat als edificis i dependències municipals,
durant el mes de febrer de 2013.
TERCER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada en data 21 de març de 2013 per l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., amb
núm. de factura FA 020340, per un import total de 65.706,10 €, IVA inclòs, corresponent al
servei de neteja ordinari efectuat als edificis i dependències municipals, durant el mes de
març de 2013.
QUART.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada en data 18 d'abril de 2013 per l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., amb

núm. de factura FA 030285, per un import total de 65.706,10 €, IVA inclòs, corresponent al
servei de neteja ordinari efectuat als edificis i dependències municipals, durant el mes d'abril
de 2013.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., a la
Tresoreria i a la Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 8.

Proposta aprovació pagament quota associat. FONS CATALÀ
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
CPC_13/ 1

Proposta de la Regidoria de Benestar Social (Departament de Solidaritat i Cooperació)
Exp. 556/2013 .Vist que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat forma part del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament en qualitat de soci, segons l’acord de Ple celebrat el 24 de
setembre de 2009 en sessió ordinària.
Atès que el nostre compromís és el d’abonar la corresponent quota d’associat, d’acord amb
allò que preveuen els estatuts de l’entitat, i que al pressupost municipal per a l’exercici 2013
es preveu l’aplicació pressupostària 63 2322 48000, amb el concepte SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ-AD QUOTA FONS CATALÀ COOPERACIÓ per aquesta finalitat.
Vist que l’òrgan competent per la concessió d’aquesta aportació econòmica és la Junta de
Govern Local d’acord amb el decret de l’Alcaldia de data 29 de juny de 2011, aquesta
Regidoria proposa l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Abonar la quota d’associat a favor del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, amb NIF G17125832, corresponent a la quota de l’any 2013 per un
import de MIL CENT EUROS (1.100,00,- EUR.).
SEGON.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ de la despesa (ADO)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 63 2322 48000 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ-AD
QUOTA FONS CATALÀ COOPERACIÓ, del pressupost municipal per a l’exercici 2013, per
un import de MIL CENT EUROS (1.100,00,- EUR.)
TERCER.- Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Tresoreria i a la Intervenció Municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 9.

Proposta acceptació subvenció
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

àmbit

de

serveis

socials.

SERVEIS SOCIALS
CRS_13/ 14

Proposta de la Regidoria de Benestar Social

En el marc del Pla de concertació Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat de la Diputació
de Barcelona que té per objecte donar suport al desenvolupament dels Serveis Socials
Municipals que presta aquesta entitat local.
Se’ns ha notificat que en data 21 de març de 2013 la Junta de Govern Local la Diputació
de Barcelona ha aprovat concedir a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat les subvencions pel
següents conceptes i imports:
1) Resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació “finançament de l’àmbit de
benestar social”, en el marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015 “
Ajuntament

Tram
població

Olesa de
Montserrat

23.980

deNIF

Nº Operació
Comptable

P0814600C

Import
Concecit

1303001000/3 50.358,00 €
9

Codi XBMQ

13/Y/90506

El import total d’aquestes subvencions és de : 50.358,00 €
Vist l’informe Tècnic de la 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. Acceptar la subvenció que té previst atorgar la Diputació de Barcelona a
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat pel següent import i concepte:
•

Finançament de l’àmbit de serveis socials: 50.358,00 €

SEGON. Aprovar el compromís d’ingrès 62 46101 subvenció Diputació serveis socials del
pressupost prorrogat municipal de l’exercici 2013 per un import de CINQUANTA MIL TRES
CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS (50.358,00 €)
TERVER. Notificar aquest acords a la Diputació de Barcelona, a la Tresoreria i a la
Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 10.

Propostes concessió subvencions

Acord núm. 10.1. Proposta aprovació concessió subvenció per a la substitució
d'aforament d'aigua. SRA. MARIA TERESA PETRÀS BUXADÉ.
ALCALDIA
MBM_13/ 4

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1786/2010. Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 25 d’octubre de 2010 el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i la Comunitat Minera
Olesana per a l’execució de l’actuació 5.05 “Substitució d’aforaments d’aigua” del Projecte
d’intervenció integral del Nucli Antic d’Olesa de Montserrat, conveni que va ésser signat en
data 4 de novembre de 2010, pel qual els ajuts es concediran de forma directa al llistat de
persones que consten a l’Annex 1 del Conveni esmentat.
Vist l’Annex 1 del conveni esmentat i la seva posterior modificació, aprovada per la Junta de
Govern Local el dia 14 de febrer de 2011, que relaciona el llistat dels aforaments inclosos
en l’àmbit del Nucli Antic, el qual inclou l’aforament ubicat al carrer de l’Església número 68
d’aquest municipi, propietat de la Sra. Maria Teresa Petràs Buxadé i del Sr. Lluís Petràs
Boixader.
Atès que en data 21 de novembre de 2012 es va signar el Conveni d’adhesió i de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i els senyors Maria Teresa Petràs
Buxadé i Lluís Petràs Boixader, en el qual la propietat es compromet a sol·licitar
personalment els ajuts derivats del Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic, acceptant
que el perceptor de l’import econòmic d’aquesta subvenció serà la Comunitat Minera
Olesana.
Atès que la Sra. Maria Teresa Petràs Buxadé i el Sr. Lluís Petràs Boixader han presentat
una declaració responsable per acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb
la seguretat social, tal i com estableix l’article 22.2 de l’Ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, i atès que també consta a l’expedient un certificat
emès per l’Organisme de gestió tributària per acreditar que no existeixen deutes amb
l’ajuntament.
Vista la factura núm. B13-0000119 de data 09/04/13, presentada per la Comunitat Minera
Olesana al Registre general de l’Ajuntament en data 9 d’abril de 2013, a nom de la Sra.
Maria Teresa Petràs Buxadé, per import de 819,17€ (VUIT-CENTS DINOU EUROS I
DISSET CÈNTIMS), en concepte de substitució de l’aforament d’aigua al carrer de
l’Església número 68 d’aquest municipi.
Atès que en data 3 d’abril de 2013 la Sra. Maria Teresa Petràs Buxadé, ha comunicat,
mitjançant instància registrada amb número 3.025, que la Comunitat Minera Olesana ha
finalitzat les tasques de substitució de l’aforament, i sol·licita que es faci efectiu l’ajut
acceptant la percepció de l’import a favor de la Comunitat Minera Olesana.
És per tot això que, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Concedir una subvenció per import de 819,17€ (VUIT-CENTS DINOU EUROS I

DISSET CÈNTIMS) a la Sra. Maria Teresa Petràs Buxadé per a la substitució de l’aforament
d’aigua del carrer de l’Església 68 d’aquest municipi.
SEGON.- Aprovar l’Autorització, Disposició i Obligació de la despesa (ADO) per import de
819,17€ (VUIT-CENTS DINOU EUROS I DISSET CÈNTIMS) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01LB5 912 78000 Llei de barris – “Transf. de capital a famílies i ISAL” del
pressupost de 2013.
TERCER.- El pagament efectiu de la subvenció per import de 819,17€ (VUIT-CENTS
DINOU EUROS I DISSET CÈNTIMS) s’ha d’ingressar en favor de la Comunitat Minera
Olesana, SCCL.
QUART.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Comunitat Minera
Olesana, a l’Alcaldia, i a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 10.2. Proposta aprovació concessió subvenció per a la substitució
d'aforament d'aigua. SR. RAMON SORT SOLA.
ALCALDIA
MBM_13/ 5

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1785/2010. Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 25 d’octubre de 2010 el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i la Comunitat Minera
Olesana per a l’execució de l’actuació 5.05 “Substitució d’aforaments d’aigua” del Projecte
d’intervenció integral del Nucli Antic d’Olesa de Montserrat, conveni que va ésser signat en
data 4 de novembre de 2010, pel qual els ajuts es concediran de forma directa al llistat de
persones que consten a l’Annex 1 del Conveni esmentat.
Vist l’Annex 1 del conveni esmentat i la seva posterior modificació, aprovada per la Junta de
Govern Local el dia 14 de febrer de 2011, que relaciona el llistat dels aforaments inclosos
en l’àmbit del Nucli Antic, el qual inclou l’aforament ubicat al carrer del Gras número 9
d’aquest municipi, propietat del Sr. Ramon Sort Sola.
Atès que en data 21 de novembre de 2012 es va signar el Conveni d’adhesió i de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i el Sr. Ramon Sort Sola, en el qual
la propietat es compromet a sol·licitar personalment els ajuts derivats del Projecte
d’intervenció integral del Nucli Antic, acceptant que el perceptor de l’import econòmic
d’aquesta subvenció serà la Comunitat Minera Olesana.
Atès que el Sr. Ramon Sort Sola ha presentat una declaració responsable per acreditar el
compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, tal i com estableix l’article
22.2 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, i atès
que també consta a l’expedient un certificat emès per l’Organisme de gestió tributària per
acreditar que no existeixen deutes amb l’ajuntament.
Vista la factura núm. B13-0000117 de data 09/04/13, presentada per la Comunitat Minera
Olesana al Registre general de l’Ajuntament en data 9 d’abril de 2013, a nom del Sr. Ramon

Sort Sola, per import de 819,17€ (VUIT-CENTS DINOU EUROS I DISSET CÈNTIMS), en
concepte de substitució de l’aforament d’aigua al carrer del Gras número 9 d’aquest
municipi.
Atès que en data 3 d’abril de 2013 el Sr. Ramon Sort Sola ha comunicat, mitjançant
instància registrada amb número 3.026, que la Comunitat Minera Olesana ha finalitzat les
tasques de substitució de l’aforament, i sol·licita que es faci efectiu l’ajut acceptant la
percepció de l’import a favor de la Comunitat Minera Olesana.
És per tot això que, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Concedir una subvenció per import de 819,17€ (VUIT-CENTS DINOU EUROS I
DISSET CÈNTIMS) al Sr. Ramon Sort Sola per a la substitució de l’aforament d’aigua del
carrer del Gras número 9 d’aquest municipi.
SEGON.- Aprovar l’Autorització, Disposició i Obligació de la despesa (ADO) per import de
819,17€ (VUIT-CENTS DINOU EUROS I DISSET CÈNTIMS) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01LB5 912 78000 Llei de barris – “Transf. de capital a famílies i ISAL” del
pressupost de 2013.
TERCER.- El pagament efectiu de la subvenció per import de 819,17€ (VUIT-CENTS
DINOU EUROS I DISSET CÈNTIMS) s’ha d’ingressar en favor de la Comunitat Minera
Olesana, SCCL.
QUART.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Comunitat Minera
Olesana, a l’Alcaldia, i a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 10.3. Proposta aprovació concessió subvenció per a la substitució
d'aforament d'aigua. SR. RAMON SORT SOLA.
ALCALDIA
MBM_13/ 6

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1806/2010. Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 25 d’octubre de 2010 el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i la Comunitat Minera
Olesana per a l’execució de l’actuació 5.05 “Substitució d’aforaments d’aigua” del Projecte
d’intervenció integral del Nucli Antic d’Olesa de Montserrat, conveni que va ésser signat en
data 4 de novembre de 2010, pel qual els ajuts es concediran de forma directa al llistat de
persones que consten a l’Annex 1 del Conveni esmentat.
Vist l’Annex 1 del conveni esmentat i la seva posterior modificació, aprovada per la Junta de
Govern Local el dia 14 de febrer de 2011, que relaciona el llistat dels aforaments inclosos
en l’àmbit del Nucli Antic, el qual inclou l’aforament ubicat al carrer de la Clota número 21
d’aquest municipi, propietat del Sr. Ramon Sort Sola.
Atès que en data 21 de novembre de 2012 es va signar el Conveni d’adhesió i de

col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i el Sr. Ramon Sort Sola, en el qual
la propietat es compromet a sol·licitar personalment els ajuts derivats del Projecte
d’intervenció integral del Nucli Antic, acceptant que el perceptor de l’import econòmic
d’aquesta subvenció serà la Comunitat Minera Olesana.
Atès que el Sr. Ramon Sort Sola ha presentat una declaració responsable per acreditar el
compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, tal i com estableix l’article
22.2 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, i atès
que també consta a l’expedient un certificat emès per l’Organisme de gestió tributària per
acreditar que no existeixen deutes amb l’ajuntament.
Vista la factura núm. B13-0000118 de data 09/04/13, presentada per la Comunitat Minera
Olesana al Registre general de l’Ajuntament en data 9 d’abril de 2013, a nom del Sr. Ramon
Sort Sola, per import de 819,17€ (VUIT-CENTS DINOU EUROS I DISSET CÈNTIMS), en
concepte de substitució de l’aforament d’aigua al carrer de la Clota número 21 d’aquest
municipi.
Atès que en data 3 d’abril de 2013 el Sr. Ramon Sort Sola ha comunicat, mitjançant
instància registrada amb número 3.028, que la Comunitat Minera Olesana ha finalitzat les
tasques de substitució de l’aforament, i sol·licita que es faci efectiu l’ajut acceptant la
percepció de l’import a favor de la Comunitat Minera Olesana.
És per tot això que, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Concedir una subvenció per import de 819,17€ (VUIT-CENTS DINOU EUROS I
DISSET CÈNTIMS) al Sr. Ramon Sort Sola per a la substitució de l’aforament d’aigua del
carrer de la Clota número 21 d’aquest municipi.
SEGON.- Aprovar l’Autorització, Disposició i Obligació de la despesa (ADO) per import de
819,17€ (VUIT-CENTS DINOU EUROS I DISSET CÈNTIMS) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01LB5 912 78000 Llei de barris – “Transf. de capital a famílies i ISAL” del
pressupost de 2013.
TERCER.- El pagament efectiu de la subvenció per import de 819,17€ (VUIT-CENTS
DINOU EUROS I DISSET CÈNTIMS) s’ha d’ingressar en favor de la Comunitat Minera
Olesana, SCCL.
QUART.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Comunitat Minera
Olesana, a l’Alcaldia, i a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 10.4. Proposta aprovació concessió subvenció per a la substitució
d'aforament d'aigua. SRA. DOLORES GIRONÈS PUIG.
ALCALDIA
MBM_13/ 7

Proposta de l’Alcaldia

Exp. 30/2013. Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 25 d’octubre de 2010 el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i la Comunitat Minera
Olesana per a l’execució de l’actuació 5.05 “Substitució d’aforaments d’aigua” del Projecte
d’intervenció integral del Nucli Antic d’Olesa de Montserrat, conveni que va ésser signat en
data 4 de novembre de 2010, pel qual els ajuts es concediran de forma directa al llistat de
persones que consten a l’Annex 1 del Conveni esmentat.

Vist l’Annex 1 del conveni esmentat i la seva posterior modificació, aprovada per la Junta de
Govern Local el dia 14 de febrer de 2011, que relaciona el llistat dels aforaments inclosos
en l’àmbit del Nucli Antic, el qual inclou l’aforament ubicat al carrer Ample número 5
d’aquest municipi, propietat de la Sra. Dolores Gironès Puig.
Atès que en data 25 de març de 2013 es va signar el Conveni d’adhesió i de col·laboració
entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i la Sra. Dolores Gironès Puig, en el qual la
propietat es compromet a sol·licitar personalment els ajuts derivats del Projecte
d’intervenció integral del Nucli Antic, acceptant que el perceptor de l’import econòmic
d’aquesta subvenció serà la Comunitat Minera Olesana.
Atès que la Sra. Dolores Gironès Puig ha presentat una declaració responsable per
acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, tal i com
estableix l’article 22.2 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, i atès que també consta a l’expedient un certificat emès per l’Organisme de
gestió tributària per acreditar que no existeixen deutes amb l’ajuntament.
Vista la factura núm. B13-0000120 de data 09/04/13, presentada per la Comunitat Minera
Olesana al Registre general de l’Ajuntament en data 9 d’abril de 2013, a nom de la Sra.
Dolores Gironès Puig , per import de 819,17€ (VUIT-CENTS DINOU EUROS I DISSET
CÈNTIMS), en concepte de substitució de l’aforament d’aigua al carrer Ample número 5
d’aquest municipi.
Atès que en data 12 d’abril de 2013 la Sra. Dolores Gironès Puig, ha comunicat, mitjançant
instància registrada amb número 3.398 que la Comunitat Minera Olesana ha finalitzat les
tasques de substitució de l’aforament, i sol·licita que es faci efectiu l’ajut acceptant la
percepció de l’import a favor de la Comunitat Minera Olesana.
És per tot això que, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Concedir una subvenció per import de 819,17€ (VUIT-CENTS DINOU EUROS I
DISSET CÈNTIMS) a la Sra. Dolores Gironès Puig per a la substitució de l’aforament
d’aigua del carrer Ample número 5 d’aquest municipi.
SEGON.- Aprovar l’Autorització, Disposició i Obligació de la despesa (ADO) per import de
819,17€ (VUIT-CENTS DINOU EUROS I DISSET CÈNTIMS) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01LB5 912 78000 Llei de barris – “Transf. de capital a famílies i ISAL” del
pressupost de 2013.
TERCER.- El pagament efectiu de la subvenció per import de 819,17€ (VUIT-CENTS
DINOU EUROS I DISSET CÈNTIMS) s’ha d’ingressar en favor de la Comunitat Minera
Olesana, SCCL.

QUART.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Comunitat Minera
Olesana, a l’Alcaldia, i a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 11.

Assumptes urgents

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

Acord núm. 11.1. Proposta aprovació modificació de crèdit 18/13 per generació de
crèdit.
HISENDA
MLA_13/ 38

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 658/2013
Vist l’informe del Departament d’Educació de sol•licitud de modificació de crèdit, en el qual
s’indica que l’empresa INDUSTRIALE SUD E.P. ha aportat a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat un ajut econòmic per a l’any 2013, per un import de 3.500,00 €, per als Premis
Sant Jordi infantil i juvenil de conte i narració breu en català, i la necessitat de generar
crèdit.
Atès que en data 15 d’abril de 2013 s’ha fet efectiva l’aportació econòmica abans
esmentada.
Vist el conveni de col•laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’empresa
INDUSTRIALE SUD E.P. de data 21 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 18/13, per generació de crèdit, al pressupost de
2013, per un import de 3.500,00 €, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Aprovar el projecte comptable 2013 3 ENM16 16 PREMIS SANT JORDI 2013 .
TERCER. Comunicar aquests acords a la regidoria d’Ensenyament.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 11.2. Proposta adjudicació organització Casal Esportiu d'Estiu 2013.
ESPORTS

IBS_13/ 7

Proposta del Regidor d'Esports
Exp. 501/13
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 d'abril de 2013 va aprovar
les Bases Reguladores per l'Organització del Casal Esportiu d'Estiu 2013, que ha de regir la
seva adjudicació, mitjançant procediment obert.
Atès que finalitzat el període de presentació de sol·licituds que s'estableix a les bases, s'han
presentat els següent projectes:
- PROJECTE DE CASAL ESPORTIU D'ESTIU 2013, presentat pel Club Atletisme
Olesa.
- CASAL ESPORTIU D'ESTIU 2013, presentat pel Club de Futbol Sala Olesa.
Atès que les dues entitats presentades a aquest procediment, compleixen amb els requisits
de sol·licitud, i han estat presentades en el temps i forma que marquen les Bases
Reguladores per l'Organització del Casal Esportiu d'Estiu 2013.
Atès la valoració dels projectes presentats seguint els criteris d'adjudicació que estableixen
les Bases, s'esdevé l'Acta per l'Adjudicació de l'Organització del Casal Esportiu d'Estiu 2013
de data 13 de maig de 2013, a favor de l'entitat Club de Futbol Sala Olesa amb un total de
108 punts vers als 77 obtinguts per al Club Atletisme Olesa.
Vist l'informe del Cap de Serveis Personals de data 13 de maig de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar l'organització del Casal Esportiu d'Estiu 2013 a l'entitat Club de Futbol
Sala Olesa, pel seu projecte "Casal Esportiu d'Estiu 2013", per haver estat l'entitat amb la
màxima puntuació al procés de valoració, seguint els criteris d'adjudicació que estableixen
les Bases Reguladors d'aquest procés.
SEGON.- Publicitar l'adopció dels presents acords al Tauler d'Anuncis de la Sèu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Regidoria d'Esports, Secretaria Municipal i les
entitats interessades.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 11.3. Proposta aprovació conveni col·laboració. ASSOCIACIÓ DE
CARITAT DE SANT VICENÇ DE PAÜL i AJUNTAMENT D'OLESA DE
MONTSERRAT.
SERVEIS SOCIALS
CRS_13/ 12

Proposta del Regidor de Serveis Socials

Atès que l’Associació de Caritat de Sant Vicenç de Paul amb NIF número G-28679710 és
una associació que col•labora amb l’Ajuntament d’ Olesa de Montserrat en la cobertura de
necessitats bàsiques d’aliments i vestimenta dels ciutadans d’ Olesa.
Atès que l’Associació de Caritat de Sant Vicenç de Paul té com objectiu promoure activitats
destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones sense cap afany de lucre .
Atès que l’Ajuntament d’ Olesa valora com de gran utilitat el servei ofert per l’associació.
Atès que és voluntat de l’Ajuntament d’ Olesa de Montserrat i l’Associació de Caritat de Sant
Vicenç de Paul formalitzar la seva relació amb la signatura d’un conveni.
Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local els
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el conveni de col•laboració entre l’ Associació de Caritat de Sant Vicenç
de Paul i l’Ajuntament d’ Olesa de Montserrat
SEGON. Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’ esmentat conveni
TERCERA. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa (ADO) per un import
de QUINZE MIL EUROS (15.000,00€) amb càrrec a la partida 62 230 48911 Altres
transferències del pressupost municipal per al 2013, corresponent al finançament del
projecte de cobertura de necessitats bàsiques: aliment i rober .
QUART. Notificar aquest acord a l’Associació de Caritat de Sant Vicenç de Paul, i als
departaments municipals d’Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 11.4. Proposta aprovació model de contracte regulador de la contractació
d'espectacles i/o actuacions.
CULTURA
NSV_13/ 12

Proposta de l’Alcaldia
Contracte Model-Exp. 656/2013
Atès que el Departament de Cultura i Festes organitza diferents actuacions i espectacles
per a dur a terme durant les celebracions i activitats incloses dins el Cicle Festiu del
Municipi o de forma puntual al llarg de l’any, relacionades amb la seva activitat i
programació cultural i festiva.
Atès que per a dur a terme algunes d’aquestes actuacions i espectacles es fa a través d’un
procediment de contractació.
Atès que per tal de regular les condicions de cada actuació i/o espectacle és convenient
dotar-se d’un model de contracte on es regulin i s’especifiquin les condicions a acomplir per

part del representant i dels artistes, així com els diversos requeriments específics previstos
per a dur a terme l’actuació i/o espectacle.
Per tot això, i de conformitat amb el previst, aquest Alcalde proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar el model de contracte regulador de la contractació d’espectacles i/o
actuacions.
SEGON.- Notificar aquest acord a L’Alcaldia, Secretaria, Contractació, a la intervenció i a la
Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 11.5. Proposta aprovació adhesió al conveni de col•laboració per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació.
LOCALRET i AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
GSR_13/ 8

Proposta de la Regidoria de Comunicació
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats municipalistes,
té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o
gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) amb la finalitat
d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis i, a
aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions
amb els principals operadors del mercat, (veu, mòbil i dades), aprovat el 14.2.2011, amb la
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests
serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIO FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
II. El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar
un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions
mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació
(veu, mòbil i dades), a través la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc
d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens
dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un
benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.
III. El Consorci LOCALRET disposa d'una Plataforma Electrònica de Contractació (PECAP)
que és un portal d'Internet que permet el desenvolupament del procés contractual per via
telemàtica, l'adhesió a la qual és condició necessària per fer ús de la contractació
centralitzada promoguda per LOCALRET, excepte en el cas que l'ens interessat sigui
membre del dit Consorci.

IV. Vist l'interès de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat d’adherir-se al citat conveni i que
aquest és membre del Consorci LOCALRET, que preveu una despesa estimada de CENT
CINC MIL EUROS (105.000,00€) IVA inclòs.
V.- Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS), i els articles 107 a
112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per
formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i
vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic
reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes
d’adquisició centralitzada.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com
econòmic, l’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat al conveni de col·laboració
subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i
tràfic de dades, còpia del qual s’adjunta com annex I, tot assumint el compromís de
compliment de les obligacions que se’n derivin.
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per
aquest l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30
dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.
SEGON.- Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la Diputació de
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de
facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de la dita informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció
total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició
informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució del procediment de
contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions.
La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en
l’acord primer.
TERCER.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades dels
lots que es detallen:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
QUART.- Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té previst destinar per a la

contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET
serà d’un import de CENT CINC MIL EUROS (105.000,00€) IVA inclòs, per als lots que tot
seguit es detallen:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA: Noranta
quatre mil vuit-cents trenta-sis euros (94.836,00€) IVA inclòs
LOT 3
SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET: Deu mil cent
seixanta-quatre euros (10.164,00€) IVA inclòs
CINQUÈ.- Declarar que en el pressupost municipal de l’exercici 2013 existeix crèdit
disponible suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu, telefonia
mòbil i tràfic de dades d’aquest ajuntament, i assumir el compromís de realitzar la
consignació pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis 2014
i 2015.
SISÈ. - Aprovar l’autorització de la despesa (A) per un import de CENT CINC MIL EUROS
(105.000,00€) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal de
l'any 2014 que es detallen:
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
22 132 22200 - SERV TIC-TELEFÒNIQUES-SEGURETAT
CIUTADANA
22 164 22200 - SERV. TIC-CSF-TELEFÒNIQUES
22 230 22200 - SERV. TIC-TELEFÒNIQUES-SERVEIS SOCIALS
22 233 222000 - SERV. TIC-TELEFÒNIQUES-SANITAT
22 241 22200 - SERV. TIC-TELEFÒNIQUES-PROMOCIÓ
ECONÒMICA
22 342 22200 - SERV.TIC-TELEFÒNIQUES-INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
22 3200 22200 - SERV. TIC-TELEFÒNIQUES-EDUCACIÓ
22 3242 22200 - SERV. TIC-TELEFÒNIQUES- ESCOLA D'ADULTS
22 4910 22200 - SERV.TIC-TELEFÒNIQUES-EMISSORA MUNICIPAL
22 9209 22200 - SERV. TIC-EUM-TELEFÒNIQUES

IMPORT
4.630,75
1.186,79
1.576,42
8.109,67
3.711,88
3.738,83
13.107,79
819,23
5.340,28
62.778,36

SETÈ. - Aprovar l’autorització de la despesa (A) per un import de CENT CINC MIL EUROS
(105.000,00€) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal de
l'any 2015 que es detallen:
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
22 132 22200 - SERV TIC-TELEFÒNIQUES-SEGURETAT
CIUTADANA
22 164 22200 - SERV. TIC-CSF-TELEFÒNIQUES
22 230 22200 - SERV. TIC-TELEFÒNIQUES-SERVEIS SOCIALS
22 233 222000 - SERV. TIC-TELEFÒNIQUES-SANITAT
22 241 22200 - SERV. TIC-TELEFÒNIQUES-PROMOCIÓ
ECONÒMICA
22 342 22200 - SERV.TIC-TELEFÒNIQUES-INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES

IMPORT
4.630,75
1.186,79
1.576,42
8.109,67
3.711,88
3.738,83

22 3200 22200 - SERV. TIC-TELEFÒNIQUES-EDUCACIÓ
22 3242 22200 - SERV. TIC-TELEFÒNIQUES- ESCOLA D'ADULTS
22 4910 22200 - SERV.TIC-TELEFÒNIQUES-EMISSORA MUNICIPAL
22 9209 22200 - SERV. TIC-EUM-TELEFÒNIQUES

13.107,79
819,23
5.340,28
62.778,36

VUITÈ.- Facultar àmpliament i expressa a Salvador Prat i Asensio, Alcalde, perquè en
representació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per a la realització de quants tràmits i
l'adopció de quantes resolucions siguin necessàries per a l'execució dels presents acords.
NOVÈ - Designar a Silvia Cocinero Teruel, Tècnica Especialista d'Informàtica i
Comunicacions i M.Àngels Solé del Amor, Tècnica Mitjana d'Informàtica i Comunicacions
per tal de que exerceixin les tasques de gestió i coordinació amb la Diputació per al
seguiment del contracte i, per tant, seran les interlocutores entre l'entitat destinatària i la
Diputació.
DESÈ.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona, al Consorci LOCALRET, a
Intervenció i la Tresoreria municipal
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 12.

Precs i preguntes

No s'han formulat.
-------------------La presidència aixeca la sessió a dos quarts i cinc minuts de vuit del vespre, de la qual, com
a secretari, estenc aquesta acta de vint-i-una pàgines.

