ACTA NÚM. 30. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 30 DE JULIOL 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 30 de juliol 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. Pilar Puimedon Monclús
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Pere Oleart Comellas
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Excusa assistència
Sr. Joan Segado Cano
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez

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

Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 23
de juliol de 2013.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 23 de juliol de 2013, sense formular-se rectificació ni observació de cap
mena.
-------------------Acord núm. 2.

Propostes aprovació expedients de contractació i plecs

Acord núm. 2.1. Proposa aprovació expedient de contractació i plecs contracte de
serveis.
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
LTL_13/ 39

Proposta de la Regidoria de Comunicació

Exp.644/13 Ctc.84-13. Atès que l’Ajuntament té la necessitat d’iniciar un procediment de
contractació de serveis per portar a terme la creació d’una intranet municipal dins del

Projecte d’administració electrònica, modernització administrativa i viver d’empreses virtual
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. Projecte que és cofinançat en un 50% pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) em el marc de l’Eix 1 del Programa
Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 i per la Diputació de Barcelona.
Atès que per portar a terme la contractació corresponent s’ha d’iniciar un procediment
OBERT, d’acord amb allò que estableixen els articles 157 i concordants del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP).
Atès que s’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que juntament amb el plec general, aprovat per Ple, ha de regir l’adjudicació i
execució d’aquest contracte.
Atès que a l’aplicació pressupostària 22J89 9203 64100 del pressupost 2013 hi ha
consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació .
Vist allò que disposen els articles 110, 115, 157 i concordants del TRLCSP.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de SERVEIS PER PORTAR A TERME LA
CREACIÓ D’UNA INTRANET MUNICIPAL, dins del Projecte d’administració electrònica,
modernització administrativa i viver d’empreses virtual de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat amb un pressupost de DIVUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
UN CÈNTIM (18.645,01€) més TRES MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (3.915,45€) corresponents al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
que juntament amb el Plec de Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació i
execució d’aquest contracte.
TERCER. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
22J89 9203 64100 del pressupost per a 2013 per un import de VINT-I-DOS MIL
CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (22.560,46€).
QUART. Obrir el procediment de licitació, mitjançant la publicació del corresponent anunci
de licitació al BOP i al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Regidoria de Comunicació, al departament del TIC, a la
Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 2.2. Proposa aprovació expedient de contractació i plecs contracte de
subministrament.
SEGURETAT CIUTADANA

MVT_13/ 74

Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana
Exp.645/13 Ctc.83-13. Atès que l’Ajuntament té la necessitat d’iniciar un procediment de
contractació de subministrament d’una motocicleta per a la policia local per a donar la
cobertura als serveis específics que es determinin, i principalment, en el servei de proximitat
i de relació amb la comunitat, mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg termini sense
opció de compra (renting) per un període de 48 mesos.
Atès que per portar a terme la contractació corresponent s’ha d’iniciar un procediment
OBERT, d’acord amb allò que estableixen els articles 157 i concordants del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP).
Atès que s’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que juntament amb el plec general, aprovat per Ple, ha de regir l’adjudicació i
execució d’aquest contracte.
Atès que a l’aplicació pressupostària 32 132 20400 del pressupost municipal per a 2013 hi
ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació .
Vist allò que disposen els articles 110, 115, 157 i concordants del TRLCSP.
Per tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT D’UNA
MOTOCICLETA PER A LA POLICIA LOCAL MITJANÇANT MODALITAT DE RÈNTING
SENSE OPCIÓ DE COMPRA, amb un pressupost d’ONZE MIL SET-CENTS DOS EUROS
AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (11.702,48€) més DOS MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (2.457,52€) corresponents al
21% d’IVA, per un període de quatre anys.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
que juntament amb el Plec de Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació i
execució d’aquest contracte.
TERCER. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32
132 20400 amb la següent distribució:

Període
Octubre – desembre 2013
Gener – desembre 2014
Gener – desembre 2015
Gener – desembre 2016
Gener – setembre 2017

Import
885,00€
3.540,00€
3.540,00€
3.540,00€
2.655,00€

QUART. Obrir el procediment de licitació, mitjançant la publicació del corresponent anunci

de licitació al BOP i al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Policia Local, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 3.

Proposta aprovació rectificació error material.

TREBALL I FORMACIÓ
VMT_13/ 3

Proposta del regidor de Promoció Econòmica
Exp. 759/2013
Atès que s’ha constatat un error material en l’aplicació pressupostària ja que ha de ser la 14
241 46400 PROM. ECON. I ALTRES –PE- PACTE INDUSTRIAL REGIÓ
METROPOLITANA.
De conformitat amb allò que preveu l’article 105.2 de la llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, llei 30/1992 de 26 de
novembre i l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, aquesta Alcaldia
Vist l’informe tècnic el regidor de Promoció Econòmica proposa a la Junta de Govern Local
la resolució dels acords següents:
Primer. Aprovar la rectificació de l’error material detectat a l’aplicació pressupostària que
s’esmenta a l’acord primer de la proposta aprovada el 27 de juny d’enguany, el qual ha de
quedar amb el redactat següent:
On diu:
PRIMER. Aprovar l’autorització disposició i reconeixement de l’obligació (ADO) per un
import de 833,00 €, amb càrrec a la partida 14 432 46700 – Consorci Turisme Baix
Llobregat. Pacte Industrial de la regió Metropolitana amb CIF núm. G61524070.
Ha de dir:
PRIMER. Aprovar l’autorització disposició i reconeixement de l’obligació (ADO) per un
import de 833,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14 241 46400 PROM. ECON. I
ALTRES –PE- PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA, CIF número G61524070.

Segon. Notificar el present acord a l’Associació Pacte Industrial de la regió Metropolitana de
Barcelona, a la Tresoreria i a la Intervenció d’aquest Ajuntament.

APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 4.

Proposta aprovació devolució garantia definitiva. SUARA SERVEIS
SCCL.

SERVEIS SOCIALS
MVT_13/ 75

Proposta de la Regidora de Serveis Socials
Exp.1024/08 Ctc.85-13. Atès que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent
celebrada el dia 31 de juliol de 2008, va adjudicar provisionalment el contracte per a la
gestió del servei públic de Centre Obert: Centre d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a
l’empresa EDUCADORS D’ACOLLIMENT SOCIAL, SOCIETAT COOPERATIVA
CATALANA LIMITADA.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 de maig de 2009,
va aprovar la modificació de l’esmentat contracte a favor de SUARA SERVEIS SCCL, amb
motiu de fusió per absorció d’EDUCADORS D’ACOLLIMENT SOCIAL, SOCIETAT
COOPERATIVA CATALANA LIMITADA.
Atès que s’ha sol•licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada mitjançant escrit amb
Registre General d’Entrades d’aquest Ajuntament núm. 7.000 de data 16 de juliol de 2013.
Vist l’informe FAVORABLE emès per la tècnica cap de gestió de serveis socials de data 19
de juliol de 2013.
Vist l’informe FAVORABLE emès per la Tresoreria municipal de data 22 de juliol de 2013.
Vist allò que disposa l’article 65 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre la
devolució i cancel•lació de les garanties.
Per tot això, aquesta Regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER. Aprovar el retorn de la garantia definitiva número 320080003910 per un import de
VUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (8.750,00€) a favor de l’empresa SUARA
SERVEIS SCCL, dipositada amb motiu del contracte per a la gestió del servei públic de
Centre Obert: Centre d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
La devolució ha de complir els requisits de la base 45a de les Bases d’Execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2013.
SEGON. Comunicar aquest acord a l’empresa SUARA SERVEIS SCCL, a la Regidoria de
Serveis Socials, al departament de Serveis Socials, a la Intervenció i a la Tresoreria
Municipal.

APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 5.

Propostes aprovacions anul·lacions valors diferents conceptes
fiscals

Acord núm. 5.1. Proposta aprovació anul·lació de valors de conceptes fiscals
exercicis 2007-2012
HISENDA
FCM_13/ 4

Proposta del Regidor d'Hisenda
Exp. 1213/2013. Vist

l’expedient instruït per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, relatiu a la proposta de baixa dels valors per ser deutes inferiors a 60,00€ ,
corresponent a diferents conceptes fiscals detallats en la relació 13011 de data 9 de febrer
de 2013 (registre d’entrada núm. 1624 de 20 de febrer de 2013) i d’import MIL CENT VUIT
EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (1.108,38 €).
Vist l’article 47.1 de l’Ordenança núm. 24 general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals, que diu el següent: “Amb caràcter general i a l’efecte de
respectar el principi de proporcionalitat entre l’ import del deute i els mitjans utilitzats per al
seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per
deutes inferiors a 300€, per l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les
actuacions d’embargament següents:
a) Deutes de quantia inferior a 30 euros.
-Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
b) Deutes de quantia compreses entre 30 euros i 300 euros.
-Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit
-Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini.
-Sous, salaris i pensions.
Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embargament referides al punt 1
sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable.
Atès que l’ ORGT de la Diputació de Barcelona informa que ha seguit el procediment
esmentat en els paràgrafs anteriors i vist l'informe de la Tresoreria municipal, el regidor
d'Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l'adopció de l'ACORD següent:
PRIMER. Anul·lar els valors corresponents a diferents conceptes fiscals detallats en la
relació annexa 13011 per ser deutes inferiors a 60,00€ de data 9 de febrer de 2013,
corresponent a diferents conceptes fiscals dels exercicis 2007-2012 d’import MIL CENT
VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (1.108,38 €) que comença per JAS d’import
10,00€ i acaba per RVL d’import 2,24 €.
SEGON. Notificar l'acord a l'ORGT de la Diputació de Barcelona i a la Intervenció Municipal.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 5.2. Proposta aprovació anul·lació de valors de conceptes fiscals
exercicis 2008-2012
HISENDA
FCM_13/ 5

Proposta del Regidor d'Hisenda
Exp. 1245/2013. Vist l’expedient instruït per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona relatiu a la proposta de baixa dels valors per ser fallits per referència,
corresponent a diferents conceptes fiscals dels exercicis 2008-2012 en la relació 13015 de
data 8 de febrer de 2013 (registre d’entrada núm. 1624 de data 20 de febrer de 2013) i
d’import SIS MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (6.618,25 €).
En diferents dates, l’Ajuntament d’ Olesa de Montserrat va aprovar l’anul·lació dels crèdits
incobrables dels valors d’altres exercicis anteriors, i no s’ha produït cap canvi en la situació
dels contribuents.
Vist l'article 62.4 del Reglament General de Recaptació i l'informe de la Tresoreria, el
regidor d'Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l'adopció de l'ACORD següent:
PRIMER. Anul·lar els valors corresponents a diferents conceptes fiscals dels exercicis
2008-2012, detallats en la relació annexa 13015 de data 8 de febrer de 2013 (registre
d’entrada núm. 1624 de data 20 de febrer de 2013), per un import de SIS MIL SIS-CENTS
DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (6.618,25 €) que comença per AHORA
SOLUCIONES BARCELONA SL d’import 123,70 € i acaba per RVP d’import 15,50 €.
SEGON. Notificar l'acord a l'ORGT de la Diputació de Barcelona i a la Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 5.3. Proposta aprovació anul·lació de valors de conceptes fiscals
exercicis 2007-2012.
HISENDA
FCM_13/ 7

Proposta del Regidor d'Hisenda
Exp. 1248/2013. Vist

l’expedient instruït per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, relatiu a la proposta de baixa dels valors per ser deutes d’import acumulat entre
60,00 € i 300,00 € , corresponent a diferents conceptes fiscals exercicis 2007-2012 detallats
en la relació 13012 de data 8 de febrer de 2013 (registre d’entrada núm. 1624 de 20 de
febrer de 2013) i d’import DOTZE MIL CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS (12.104,63 €).

Vist l’article 47.1 de l’Ordenança núm. 24 general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals, que diu el següent: “Amb caràcter general i a l’efecte de
respectar el principi de proporcionalitat entre l’ import del deute i els mitjans utilitzats per al
seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per
deutes inferiors a 300€, per l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les
actuacions d’embarg següents:
a) Deutes de quantia inferior a 30 euros.
-Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
b) Deutes de quantia compreses entre 30 euros i 300 euros.
-Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit
-Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini.
-Sous, salaris i pensions.
Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embargament referides al punt 1
sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable.
Atès que l’ ORGT de la Diputació de Barcelona informa que ha seguit el procediment
esmentat en els paràgrafs anteriors i vist l'informe de la Tresoreria municipal, el regidor
d'Hisenda proposa a la Junta de Govern l'adopció de l'ACORD següent:
PRIMER. Anul·lar els valors detallats en la relació annexa 13012 per ser deutes inferiors a
300,00€ de data 8 de febrer de 2013, corresponent a diferents conceptes fiscals dels
exercicis 2007-2012 d’import DOTZE MIL CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS (12.104,63 €) que comença per BABY S 2008, SCP “EN CONSTITUCIÓ”
d’import 112,45 € i acaba per ZAA d’import 104,36 €.
SEGON. Notificar aquest acord a l'ORGT de la Diputació de Barcelona i a la Intervenció
municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 5.4. Proposta aprovació anul·lació de valors de conceptes fiscals
exercicis 2008-2012
HISENDA
FCM_13/ 8

Proposta del Regidor d'Hisenda
Exp. 1249/2013. En data 20 de febrer de 2013, l’Organisme de Gestió tributària de la
Diputació de Barcelona (ORGT), registre d’entrada 1624, va instruir un expedient relatiu a la
proposta de baixa dels valors per ser fallits per insolvència, en període executiu de
pagament, corresponent a diferents conceptes fiscals dels exercicis 2008-2012 detallats en
la relació 13014 de data 9 de febrer de 2013 i d’import NOU MIL DOS-CENTS
NORANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (9.298,08 €).
L’ ORGT de la Diputació de Barcelona informa que per tots els contribuents afectats han

resultat negatives les actuacions ordinàries de cobrament, així com els nous requeriments
de pagament per correu ordinari i informacions de comptes corrents.

Vist l’article 62 del RD 939/2005, de data 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
General de Recaptació i l'informe de la Tresoreria municipal, el regidor d'Hisenda proposa a
la Junta de Govern Local l'adopció dels ACORDS següents:
PRIMER. Anul·lar els valors corresponents a diferents conceptes fiscals detallats en la
relació annexa 13014 que comença per CASA CUSCO SA d’import 185,71 € i acaba per
VADINO SL d’import 217,56 €, dels exercicis 2008-2012, d’import NOU MIL DOS-CENTS
NORANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (9.298,08 €).
SEGON. Notificar aquest acord a l'ORGT de la Diputació de Barcelona i a la Intervenció
municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 5.5. Proposta aprovació anul·lació de valors de conceptes fiscals
exercicis 2006-2012
HISENDA
FCM_13/ 9

Proposta del Regidor d'Hisenda
Exp. 1250/2013. En data 20 de febrer de 2013, l’Organisme de Gestió tributària de la
Diputació de Barcelona (ORGT), registre d’entrada 1624, va instruir un expedient relatiu a la
proposta de baixa dels valors per ser fallits per insolvència, en període executiu de
pagament, corresponent a diferents conceptes fiscals dels exercicis 2006-2012 detallats en
la relació 13013 de data 8 de febrer de 2013 i d’import VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS
VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (25.923,64 €).
L’ORGT de la Diputació de Barcelona informa que per tots els contribuents afectats han
resultat negatives les actuacions ordinàries de cobrament, així com els nous requeriments
de pagament per correu ordinari i informacions de comptes corrents.

Vist l’article 62 del RD 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de
Recaptació i l'informe de la Tresoreria Municipal, el regidor d'Hisenda proposa a la Junta de
Govern Local l'adopció dels ACORDS següents:
PRIMER. Anul·lar els valors corresponents a diferents conceptes fiscals per ser fallits per
insolvència en període executiu de pagament, detallats en la relació annexa 13013 que
comença per CAM d’import 139,15 € i acaba per YYM d’import 101,85 €, dels exercicis
2006-2012, d’import VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (25.923,64 €).

SEGON. Notificar aquest acord a l'ORGT de la Diputació de Barcelona i a la Intervenció
municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació ADO. TRANSPORTS GENERALS D'OLESA.

MOBILITAT, TRANSPORT I APARCAMENT
VPS_13/ 124

Proposta del regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi Natural
Atès que l'empresa Transports Generals Olesa, concessionària del servei regular de
transport de viatgers per carretera V-3157, B- 185, ve prestant el servei de transport de
viatgers en recorregut urbà dins la nostra població des de finals de l'any 1997, en principi de
forma experimental, i, a partir del 28 de desembre de 1998 amb la deguda autorització de la
Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya.
Atès que la Regidoria de Mobilitat, Transport i Aparcament considera que l'empresa
Transports Generals d'Olesa SA, ha de continuar realitzant aquest servei en bé de l'interès
general dels vilatans d'Olesa, i per la qual cosa proposa una subvenció d'import 13.833,66
€, per tal de cobrir el dèficit previst en l'explotació del servei durant els mesos d'abril i maig
de l'exercici de 2013, sense perjudici de l'ajut econòmic que pugui atorgar la Generalitat per
a aquesta finalitat.
Atès que la subvenció municipal es farà efectiva al concessionari, prèvia sol·licitud
presentada per l'empresa al Registre general d'entrades de l'Ajuntament, i que l'empresa
subvencionada restarà subjecta al control d'aquesta administració pel que fa a la correcta
utilització dels fons rebuts, per la qual cosa a 31 de desembre haurà de presentar la
documentació justificativa dels resultats d'explotació del servei,a la vista de la qual serà
revisat, si fos el cas, l'import.
Vista la documentació aportada per l'empresa, referent al cost del servei de transport
col·lectiu de viatgers de recorregut urbà dins la nostra població per als mesos d'abril i maig,
del qual es desprèn un dèficit acumulat i no pagat d'import de 13.833,66 €.
Que en data 31 de gener de 2013 s’està tramitant el Conveni entre el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat i l’empresa Transports Generals d’Olesa, SA, per a la millora dels
serveis de transport de viatgers per carretera a Olesa de Montserrat.
Que actualment, el protocol addicional per a l’any 2013 s’està elaborant.
Vist l'informe emès pel sergent cap en funcions de la Policia Local de data 23 de juliol de
2013.
El regidor de Mobilitat, Transport i Aparcament, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels acords següents:

PRIMER.- Aprovar l'Autorització i Disposició i Obligació (ADO) de la despesa d'import
TRETZE MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES euros i SEIXANTA-SIS cèntims (13.833,66 €),
corresponent a abril i maig de 2013 del servei de transport col·lectiu de viatgers de
recorregut urbà dins la nostra població, derivat de les factures d'abril per import de SIS MIL
VUIT-CENTS NORANTA-CINC euros i TRENAT-QUATRE cèntims (6.895,340 €) i de maig
per import de SIS MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT euros i TRENTA-DOS cèntims
(6.938,32 €), al concessionari TRANSPORTS GENERALS OLESA, S.A., amb NIF
A-08006967, amb càrrec a la partida 35.441.47000 del pressupost municipal de l'any 2013.
El pagament es farà efectiu al concessionari en fraccions mensuals, per mesos vençuts,
prèvia sol·licitud presentada per l'empresa al Registre general d'entrades a l'Ajuntament.
L'empresa TGO restarà subjecta al control d'aquesta administració pel que fa a la correcta
utilització dels fons rebuts, a 31 de desembre haurà de presentar la documentació
justificativa dels resultats d'explotació del servei, a la vista de la qual serà revisat, si fos el
cas, l'import.
SEGON. Notificar aquest acord a l'empresa Transports Generals d'Olesa SA, a la
Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 7.

Proposta aprovació concessió llicència d'obres d'instal·lació. GAS
NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 261

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1217/13: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, amb CIF: A-63485890, 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 4,00 m. de llargària al carrer Santa Oliva núm. 2 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, amb CIF:
A-63485890, 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
4,00 m. de llargària al carrer Santa Oliva núm. 2 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 Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 8.

Assumptes urgents

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

Acord núm. 8.1. Proposta esmenada aprovació del contracte de la instal·lació de
l'alarma de la nau de la Brigada Municipal per en registrar a
Seguretat Privada.
VIA PÚBLICA
GGT_13/ 5

Proposta esmenada de l'Alcaldia
Exp. 1205/13. Atès que l'empresa ALARMA UNO, S.L., ha realitzat la instal·lació del
sistema de seguretat de detecció d'intrusió i incendi a la nau de la Brigada Municipal
ubicada al Polígon Industrial de La Flora.
Atès que l'empresa ALARMA UNO, S.L., té la necessitat legal de portar a Seguretat
Privada, organisme que depèn del Ministeri de l'Interior, la documentació de la instal·lació
prèviament visada pels Mossos d'Esquadra, per tal de poder fer el corresponent registre a
l'esmentat organisme.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar els esborranys de contracte d'instal·lació número 1.494, contracte de
manteniment número 2.210 a subscriure entre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i
l'empresa ALARMA UNO, S.L., i aprovar l'esborrany de contracte adjunt de data 02/07/13 a
subscriure entre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i l'empresa ALARMAS SPITZ, S.A; en
tot allò que no entri en contradiccions amb l'expedient del departament de Contractació amb
número 744/12, corresponent al manteniment de la recepció i gestió de les alarmes dels
edificis i dependències municipals, i que tampoc entri en contradicció amb la legislació de
contractes del sector públic. El contracte amb ALARMAS SPITZ, SA, no pot tenir una
durada superior a un any des de la data de la seva formalització, la qual haurà de ser
posterior al 30 de juliol de 2013.
SEGON.- Facultar a l'alcalde per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris
per a l'acompliment dels acords anteriors.
TERCER.- Comunicar aquests acords a l'empresa ALARMA UNO, S.L i a la UA
Manteniment d'Espais Públics.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.2. Proposta esmenada aprovació del contracte de la instal·lació de
l'alarma de l'edifici de Cal Rapissa per registrar a Seguretat Privada
VIA PÚBLICA
GGT_13/ 6

Proposta esmenada de l'Alcaldia
Exp. 1206/13. Atès que l'empresa ALARMA UNO, S.L., ha realitzat la instal·lació del
sistema de seguretat de detecció d'intrusió i incendi a l'edifici de Cal Rapissa, ubicat al
carrer Ample 25.
Atès que l'empresa ALARMA UNO, S.L., té la necessitat legal de portar a Seguretat
Privada, organisme que depèn del Ministeri de l'Interior, la documentació de la instal·lació
prèviament visada pels Mossos d'Esquadra, per tal de poder fer el corresponent registre a
l'esmentat organisme.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar l'esborrany de contracte de manteniment número 2.194 a subscriure
entre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i l'empresa ALARMA UNO, S.L., i aprovar
l'esborrany de contracte adjunt de data 02/07/13 a subscriure entre l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat i l'empresa ALARMAS SPITZ, S.A; en tot allò que no entri en contradiccions amb
l'expedient del departament de Contractació amb número 744/12, corresponent al
manteniment de la recepció i gestió de les alarmes dels edificis i dependències municipals, i
que tampoc entri en contradicció amb la legislació de contractes del sector públic. El
contracte amb ALARMAS SPITZ, SA, no pot tenir una durada superior a un any des de la
data de la seva formalització, la qual haurà de ser posterior al 30 de juliol de 2013..
SEGON.- Facultar a l'alcalde per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris
per a l'acompliment dels acords anteriors.
TERCER.- Comunicar aquests acords a l'empresa ALARMA UNO, S.L i a la UA
Manteniment d'Espais Públics.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.3. Proposta esmenada aprovació del contracte de la instal·lació de
l'alarma de l'edifici de Cal Puigjaner per registrar a Seguretat
Privada.
VIA PÚBLICA
GGT_13/ 7

Proposta esmenada de l'Alcaldia
Exp. 1207/13. Atès que l'empresa ALARMA UNO, S.L., ha realitzat la instal·lació del
sistema de seguretat de detecció d'intrusió i incendi a l'edifici de Cal Puigjaner ubicat al
carrer Creu Reial 18.
Atès que l'empresa ALARMA UNO, S.L., té la necessitat legal de portar a Seguretat
Privada, organisme que depèn del Ministeri de l'Interior, la documentació de la instal·lació
prèviament visada pels Mossos d'Esquadra, per tal de poder fer el corresponent registre a
l'esmentat organisme.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar els esborranys de contracte d'instal·lació número 1.527, contracte de
manteniment número 2.279 a subscriure entre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i
l'empresa ALARMA UNO, S.L., i aprovar l'esborrany de contracte adjunt de data 02/07/13 a
subscriure entre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i l'empresa ALARMAS SPITZ, S.A; en
tot allò que no entri en contradiccions amb l'expedient del departament de Contractació amb
número 744/12, corresponent al manteniment de la recepció i gestió de les alarmes dels

edificis i dependències municipals, i que tampoc entri en contradicció amb la legislació de
contractes del sector públic. El contracte amb ALARMAS SPITZ, SA, no pot tenir una
durada superior a un any des de la data de la seva formalització, la qual haurà de ser
posterior al 30 de juliol de 2013.
SEGON.- Facultar a l'alcalde per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris
per a l'acompliment dels acords anteriors.
TERCER.- Comunicar aquests acords a l'empresa ALARMA UNO, S.L i a la UA
Manteniment d'Espais Públics.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.4. Proposta aprovació devolució garantia
MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, SA

definitiva.

GRAU,

ALCALDIA
MVT_13/ 77

Proposta de l’Alcaldia
Exp.338/11 Ctc.88-13. Atès que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent
celebrada el dia 23 de maig de 2011, va adjudicar el contracte de subministrament d’un
vehicle especial tipus Dúmper, a l’empresa GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, SL.
Atès que s’ha sol•licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada mitjançant escrit amb
Registre General d’Entrades d’aquest Ajuntament núm. 6879 de data 11 de juliol de 2013.
Vist l’informe FAVORABLE emès per la Tresoreria municipal de data 17 de juliol de 2013.
Vist l’informe FAVORABLE emès pel cap acctal. de la Brigada municipal de data 26 de juliol
de 2013.
Vist allò que disposa l’article 65 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre la
devolució i cancel•lació de les garanties.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER. Aprovar el retorn de la garantia definitiva número 320110002310 per un import de
MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS (1.329,00€) a favor de l’empresa GRAU
MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, SL, dipositada amb motiu del contracte de
subministrament d’un vehicle especial tipus Dúmper.
La devolució ha de complir els requisits de la base 45a de les Bases d’Execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2013.
SEGON. Comunicar aquest acord a l’empresa GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL,

SL, a la UA Manteniment d’Espais Públics, a la Brigada municipal, a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.5. Proposta aprovació anul·lació AD. CABALBAIX.
SERVEIS SOCIALS
CRS_13/ 22

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que el Cabalbaix és un Pla supramunicipal sobre l’abordatge de consums problemàtics
de drogues i altres comportaments de risc per als municipis d’ Abrera, Esparreguera, Sant
Esteve Sesrovires i Olesa de Montserrat.
Atès que en data 5 de març de 2013 en Junta de Govern Local es va aprovar les
autoritzacions i disposicions (AD) amb càrrec a la partida 62 230 48950 del pressupost
prorrogat municipal 2012. (En la nova proposta de pressupost per l’any 2013 hi havia la
previsió de crear una partida especifica per aquest concepte que s’ha materialitzat en la
partida 62 230 46201 ) corresponent a les despeses de direcció tècnica que s’ha de
liquidar a l’Ajuntament d’ Abrera amb NIF: P-0800100 :
ANY 2013: NOU MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS ( 9.189,00€)
ANY 2014: DOTZE MIL DOSCENTS CINQUANTA-UN
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (12.251,54€)
ANY 2015: DOTZE MIL DOSCENTS CINQUANTA-UN
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (12.251,54€)

EUROS

AMB

EUROS

AMB

Atès que l’Ajuntament d’ Abrera que és qui lidera el procés de contractació està a l’espera
que tots els municipis que integren el pla li fessin arribar les seves aprovacions i
disponibilitats econòmiques per a poder fer la contractació i que durant aquest període
cada Ajuntament ha anat pagant el cost de la direcció tècnica de forma individual .
Atès que a data d’avui encara no hi ha data de quan tots els Ajuntaments faran l’aprovació i
facilitaran a Abrera la informació.
Atès que a Olesa s’han anat fent front a les despeses de la direcció tècnica del projecte via
factures i que tenim cobert amb RC fins el mes de setembre.
Atès En el pressupost 2013 hi ha la partida pressupostaria 62 230 46201 de capítol IV
destinada a Cabalbaix per un import de 8.064,00€.
Atès que actualment estem fent front al pagament de les factures de la direcció tècnica
presentades per GASS des de la partida 62 230 22706 Treballs realitzats per altres
empreses.
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local els ACORDS
següents:

PRIMER. Anul•lar part de l’AD previst per al 2013 per un import de 6.126,00 € aprovat per
JGL el dia 5 de març de 2013 donat que el contracte d’Abrera, no serà efectiu al menys fins
el mes d’octubre.
SEGON. Notificar aquest acord als ajuntaments d’Abrera, d’Esparreguera, i de Sant Esteve
Sesrovires, i a la Tresoreria i Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.6. Proposta aprovació ampliació AD. GAS NATURAL SERVICIONS,
SDG.
ALCALDIA
MVT_13/ 76

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 747/11. Ctc86-13. Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 30 de desembre de 2011,
es va adjudicar el contracte de subministrament de gas natural als punts de consum amb
pressió de servei inferior a 4 bar de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a l’empresa GAS
NATURAL SERVICIOS, SDG.
Vist l’informe de l’Enginyer municipal de data 24 de juliol de 2013.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Ampliar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de SET MIL
SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (7.076,83€) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 53 342 22102 del pressupost municipal per a l’exercici 2013, en
concepte de l’increment del període comprés entre l’1 de febrer de 2012 i el 31 de gener de
2013.
SEGON. Notificar aquest acord a la UA Esports, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.7. Proposta aprovació ADO. INNOBAIX, AGÈNCIA D'INNOVACIÓ I
CONEIXEMENT DEL BAIX LLOBREGAT.
TREBALL I FORMACIÓ
VMT_13/ 6

Proposta del regidor de Promoció Econòmica
Exp 888/2012
Atès que en data 11 de juny de 2009 en proposta d’Alcaldia s’aprova l’ incorporació de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat com a membre fundador de l’Associació “INNOBAIX.

Agència d’Innovació i Coneixement del Baix Llobregat”
Atès que en data 11 de juny de 2009 s’aproven els estatuts d’aquesta associació
Atès que en data 11 de juny de 2009 s’anomena al Sr. Alcalde com a representant de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a l’esmentada Associació.
Atès que en data 25 de febrer de 2013 la Junta Directiva d’INNOBAIX va aprovar una quota
lineal d’adhesió, per a cada un dels membres integrants de l’associació per l’any 2013 de
1.000 euros. Aquest acord va ser ratificat per l’Assemblea el 26 de juny de 2013
Atès que en data 18 de juliol de 2013 ens comuniquen l’aportació econòmica per l’any 2013
en qualitat de membre associat per un import de 1.000 euros

Vist l’informe tècnic, el regidor de Promoció Econòmica proposa a la Junta de Govern Local
la resolució dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l'ADO de la quota de l’any 2013 per un import de 1.000€ amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 14 422 48900 “Promoció Econòmica i altres - Indústria-Associació
Innobaix.
SEGON.- Notificar el present acord a l’Agència d’Innovació i Coneixement del Baix
Llobregat, a la Tresoreria i a la Intervenció d’aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.8. Proposta aprovació ADO.
INTEGRACIÓ LABORAL.

FUNDACIÓ

PRIVADA

PER

A

LA

MEDI AMBIENT
CDP_13/ 10

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 1000/2013. Vist el contingut de l'expedient Aprovació factures superiors als 6.000 € del
servei de la Deixalleria municipal
Atès que en data 11 de juliol de 2013 l'empresa FIL (Fundació Privada per a la Integració
Laboral) ha presentat en aquest Ajuntament la factura número 289, per un import total
9.890,23 €, IVA inclòs, corresponent al component variable de la Deixalleria municipal
durant el mes de juny de 2013.
Atès que, vist l'informe del departament de Medi Ambient amb data 29 de juliol de 2013, es
justifiquen de manera correcte, tant els conceptes com els imports de la factura esmentada,
es dóna conformitat a aquesta ja que el servei de deixalleria municipal i la gestió dels seus
residus s'ha portat a terme de manera satisfactòria.
Atès que en el pressupost vigent de despeses municipals, a l'aplicació pressupostària 42

162 22799 Medi Ambient-T.E. i N.V.-Gestió i tractament de residus hi ha consignada la
quantitat suficient per atendre aquesta despesa i s'ha creat la retenció de crèdit número
1739 per tal d'assegurar el pagament d'aquest servei fins l'aprovació del nou contracte de
servei públic de deixalleria municipal, deixalleria mòbil i la gestió i transport dels residus
d’aquestes instal·lacions.
Atès que segons Decret de l'Alcaldia de 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 6.000,00 €, la competència per a l'aprovació del
reconeixement d'obligacions serà de la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Alcaldia 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 11 de juliol de 2013 per l'empresa FIL (Fundació Privada per a la
Integració Laboral) amb número de factura 289, per un import total de 9.890,23 €, IVA
inclòs, corresponent al component variable del servei de deixalleria municipal del mes de
juny de 2013.
SEGON.- Notificar aquest acord a FIL (Fundació Privada per a la Integració Laboral) i als
departaments d'Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.9. Proposta aprovació ADO. ISS FACILITY SERVICES.
VIA PÚBLICA
GGT_13/ 10

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 233/2013. Atès que en data 22 de juliol de 2013 l'empresa ISS FACILITY SERVICES,
S.A., ha presentat en aquest Ajuntament la factura núm. FA 059907, 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 juliol de 2013.

Atès que, vist l'informe del cap de l'UA de Manteniment d'Espais Públics amb data 30/07/13,
es justifica de manera correcte, tant el concepte com l'import de la factura anteriorment
esmentada, es dona conformitat a aquesta 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
1.643 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 aquesta Alcaldia 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 22 de juliol de 2013 per l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., amb
núm. de factura FA 059907, 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
juliol de 2013.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., a la Tresoreria
i a la Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.10. Proposta aprovació DO. PREMI RECERCA VILA D'OLESA.
CULTURA
NSV_13/ 17

Proposta de la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut
CultPR-Exp. 117/2013
Atès que amb data 29 de gener es va aprovar la formalització de les bases de la 29a
Convocatòria del Premi Recerca Vila d’Olesa 2013.
Atès que la Comissió Avaluadora del Premi Recerca Vila d’Olesa es va reunir el passat dia
20 de maig de 2013 per seleccionar els treballs guanyadors de l’edició d’enguany.
Atès que segons el què es detalla en l’acta de la reunió, la Comissió de valoració ha acordat
el següent:
Declarar desert el 29è Premi de Recerca “Vila Olesa” de 2013 atès que no s’ha presentat
cap treball.
Atorgar el XVIII Premi Recerca Lliure per a Escolars dotat amb un import de VUIT-CENTS
Euros (800,00€), desglossats en QUATRE -CENTS EUROS (400,00€) per a l’alumne i
QUATRE- CENTS EUROS (400,00€) en concepte de material didàctic per a l’Escola, al
treball Els motius de les cases d’Olesa, presentat per Marc Pérez Soler, alumne de segon
de batxillerat de d’Institut Creu de Saba. Així mateix, la Comissió atorga un accèssit
consistent en QUATRE-CENTS Euros (400,00€), desglossat en DOS-CENTS EUROS
(200,00€) per l’alumne i DOS-CENTS EUROS (200,00€) en material didàctic per a l’escola,
al treball L’alcaldia olesana (1961-1986): història oral, presentat per MRR (menor d’edat),
alumne de segon de batxillerat de l’Institut Creu de Saba.
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest atorgament és la Junta de Govern
Local en virtut de la delegació efectuada per l’Alcalde.

En virtut de tot això, aquesta Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut proposa a la
Junta de Govern l’acceptació dels acords següents:

PRIMER.- Aprovar la disposició i el reconeixement d’obligació de la despesa (DO) per un
import de VUIT-CENTS EUROS (800,00€) menys CENT SEIXANTA-VUIT EUROS
(168,00€), corresponents a la retenció aplicable del 21% de l’IRPF, amb càrrec a la partida
51 334 48100 anomenada CULTURA-PC-PREMIS, BEQUES I PENSIONS D’ESTUDI I
INVESTIGACIÓ del Pressupost Municipal per a l’any 2013, desglossat en 400,00€ menys
VUITANTA-QUATRE EUROS (84,00€), corresponents a la retenció aplicable del 21% de
l’IRPF, a favor del Sr. Marc Pérez Soler amb DNI 77747888 E de l’Institut Creu de Saba, i
de 400,00€ menys VUITANTA-QUATRE EUROS (84,00€), corresponents a la retenció
aplicable del 21% de l’IRPF, a l’Institut Creu de Saba en concepte de material didàctic.
SEGON.- Aprovar la disposició i el reconeixement d’obligació de la despesa (DO) per un
import de QUATRE-CENTS EUROS (400,00€) menys VUITANTA-QUATRE EUROS
(84,00€), corresponents a la retenció aplicable del 21% de l’IRPF, amb càrrec a la partida
51 334 48100 anomenada CULTURA-PC-PREMIS, BEQUES I PENSIONS D’ESTUDI I
INVESTIGACIÓ del Pressupost Municipal per a l’any 2013, desglossat en DOS- CENTS
EUROS (200,00€ ) menys QUARANTA DOS EUROS (42,00€) corresponents a la retenció
aplicable del 21% de l’IRPF, a favor del pare de l’alumne MRR de l’Institut Creu de Saba
(menor d’edat) autor del treball i guanyador de l’accèssit (veure annex adjunt) i de DOSCENTS EUROS (200,00€) , menys QUARANTA DOS EUROS (42,00€) corresponents a la
retenció aplicable del 21% de l’IRPF en concepte de material didàctic a l’Institut Creu de
Saba.
TERCER.- Aprovar l’anul•lació de l’autorització (A) per un import de DOS MIL CINC-CENTS
EUROS (2.500,00€), amb càrrec a la partida 51 334 48100 anomenada
CULTURA-PC-PREMIS, BEQUES I PENSIONS D’ESTUDI I INVESTIGACIÓ del Pressupost
Municipal per a l’any 2013.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal i als interessats .
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.11. Proposta aprovació anul·lació liquidació. SRA. AIMARU PANTOJA
CARRION.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 253

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-1138/12: Atès que en data 23 d'abril de 2013, registre d'entrades núm. 3.708, la
Sra. AIMARU PANTOJA CARRION, en representació de la societat PUCHY, S.C.P., titular
del bar ubicat al carrer Sant Salvador núm. 11, va sol·licitar llicència per a la instal·lació de 3
taules i 12 cadires a la vorera situada entre els blocs núm. 2 i 4 del carrer Obliqua d'aquesta

vila, des del dia 1 d'abril al 31 d'octubre d'enguany, generant-se liquidació per l'ocupació de
taules i cadires per import de 492,30 €, amb número d'abonaré 721148-104289.
Atès que en data 7 de maig de 2013 aquest Ajuntament li va reclamar que presentés
autorització de les comunitats de propietaris dels citats blocs, atès que la via pública on es
pretenia ocupar és d’ús públic però de titularitat privada, per tal de poder continuar el tràmit
de la referida autorització.
Atès que en data 18 de juny de 2013, la Sra. Pantoja va presentat escrit demanant
l’anul·lació de la liquidació practicada en data 23 d’abril de 2013, per entendre que se li va
denegar la llicència sol·licitada i que posteriorment en data 9 de juliol d’enguany, la Sra.
AIMARU PANTOJA CARRION ha presentat escrit amb número de registre 6.739, en la qual
indica que no van poder obtenir l’autorització sol·licitada per aquest Ajuntament i per tant
presenten la renúncia a la petició efectuada en data 23 d’abril de 2013.
Atès que s’ha comprovat que des del dia 23 d’abril d’enguany, fins a l’actualitat no s’ha
efectuat l’ocupació de via pública sol·licitada al carrer Obliqua en cap moment, segons
l’informe dels serveis d’inspecció que consta a l’expedient.
Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 10 de juliol d'enguany, on
s'indica que caldria procedir a l'anul·lació de la liquidació practicada per no haver fet ús de
l'aprofitament de la via pública sol·licitat en data 23 d'abril, tal com preveu l'apartat 2 de
l'article 8 de l'ordenança fiscal núm. 11 vigent.
És per tot l'anteriorment exposat que aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l'anul·lació de la liquidació clau 721148-104289, que es va realitzar a
titularitat de la Sra. AIMARU PANTOJA CARRION, d'import 492,30 €, pels motius indicats a
la part expositiva d'aquest acord.
SEGON.- Comunicar el present acord a la Sra. AIMARU PANTOJA CARRION, a la
Tresoreria Municipal i a l'oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.12. Proposta aprovació anul·lació liquidació. SRA. MARIA CARMEN
HOCES GARCIA.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 258

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-519/06: Atès que en data 2 de gener de 2013, registre d’entrades núm. 2, la Sra.
MARIA DEL CARMEN HOCES GARCIA, va sol·licitar llicència per a la instal·lació de 3
taules i 12 cadires, durant tot l’exercici de 2013, a la via pública de davant del bar situat al
Parc de l’Estatut núm. 1-2 local 1, llicència que li fou concedida en data 29 de gener de

2013, per acord de la Junta de Govern Local.
Atès que posteriorment, en data 14 de març de 2013, registre d’entrades núm. 2.425, la Sra.
MARIA DEL CARMEN HOCES GARCIA, va sol·licitar llicència per a la instal·lació de 5
taules i 20 cadires, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre de 2013, al
mateix indret, llicència que li fou concedida en data 25 de març de 2013, per acord de la
Junta de Govern Local.
Atès que en data 9 de juliol de 2013 es va presentar la Sra. Hoces a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà a fi de demanar que se li generin les autoliquidacions per les citades ocupacions
atès que no li constava haver-les abonat, motiu pel qual l’OAC genera la liquidació
corresponent per un import total de 1.489,89 € amb clau 736600-196688.
Atès que en data 10 de juliol de 2013, registre d’entrades núm. 6.763, la Sra. Hoces
presenta escrit en el qual manifesta que l’ocupació de 3 taules i 12 cadires corresponents a
la totalitat de l’exercici 2013 per import de 669,39 €, ja les ha abonat en data 5 de març de
2013, amb número de clau 702883-11769, demanant l’anul·lació de la liquidació efectuada
en data 9 de juliol i la generació d’una nova liquidació pels drets d’ocupació corresponents
al període comprès entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre de 2013.
A la vista d’aquests fets es detecta una duplicitat amb els drets corresponents a la totalitat
de l’exercici 2013, raó per la qual procedeix l’anul·lació de la liquidació generada en data 9
de juliol de 2013.
Per tant i a la vista de tots aquests antecedents, cal estimar l’escrit presentat per la Sra.
MARIA DEL CARMEN HOCES GARCIA, i per tant caldria procedir a l’anul·lació de la
liquidació practicada en data 9 de juliol de 2013, d’import 1.489,89 €, clau núm.
736600-196688 abans esmentada, i procedir a la generació d’una nova liquidació
corresponent a la taxa per ocupació de la via pública amb 5 taules i 20 cadires
corresponents a l’exercici comprès entre els dies 1 d’abril i 31 d’octubre de 2013, per un
import de 820,50 €.
Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 16 de juliol d'enguany, on
s'indica que caldria procedir a l'anul·lació de la liquidació practicada erròniament i
generar-ne una de nova pel mateix concepte per import de 820,50 €, per l'ocupació abans
esmentada, de conformitat amb l'ordenança fiscal vigent a l'any 2012.
És per tot l'anteriorment exposat que aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l'anul·lació de la liquidació d'import 1.849,49 €, amb referència
736600-196688 que es va generar en data 9 de juliol de 2013, a titularitat de la Sra. MARIA
DEL CARMEN HOCES GARCIA, pels motius indicats a la part expositiva d'aquest acord.
SEGON.- Aprovar una nova liquidació, per import de 820,50 €, a titularitat de la Sra. MARIA
DEL CARMEN HOCES GARCIA, import corresponent a l'ocupació de la via pública amb 5
taules i 20 cadires en el període comprès entre el dia 1 d'abril i el 31 d'octubre de 2013.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Sra. MARIA DEL CARMEN HOCES GARCIA, a
la Tresoreria Municipal i a l'oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de

Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.13. Proposta aprovació liquidació. SRA. LYDIA ALBEROLA SEGURA.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 250

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1154/13: Atès que s'ha realitzat inspecció municipal en data 11 de juny de 2013 i s'ha
comprovat que el quiosc situat a la confluència de la Plaça de Catalunya amb el Passeig del
Progrés d'aquesta vila, està realitzant ocupació de via pública amb 12,5 m2, i que la
persona beneficiària de l'ús del quiosc és la senyora LYDIA ALBEROLA SEGURA.
Atès que l'article 3 de l'ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per ocupació de
quioscos a la via pública estableix que són subjectes passius de les taxes les persones
físiques i jurídiques, així com els entitats a que es refereix l'article 35.4 de la Llei General
Tributària a favor de les quals s'atorguin les llicències o concessions administratives per a
instal·lar quioscos en la via pública o els qui es beneficiïn de la unitat derivada de la
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, mitjançant la instal·lació
de quioscos en les vies públiques municipals.
Atès que l'article 9 de l'ordenança fiscal núm. 25 esmentada estableix que la taxa serà
exigida en règim d'autoliquidació i que la sol·licitud per a instal·lar un quiosc a la via pública
està acompanyada de l'imprès d'autoliquidació de la taxa, degudament complimentat.
Per tot això, el Regidor de Territori i Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Generar liquidació per l'aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona, per import de
2.223,00 €, a titularitat de la Sra. LYDIA ALBEROLA SEGURA, com a beneficiària de l'ús
del quiosc situat a la confluència de la Plaça de Catalunya amb el Passeig del Progrés
d'aquesta vila, corresponent a la taxa per ocupació de la via pública amb quioscos de diaris,
per una superfície de 12,50 m2. i pel període comprès entre els dies 01/01/2012 i
31/12/2012.
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora Lidia Alberola Segura, a la Intervenció i
Tresoreria Municipals i a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.14. Proposta aprovació liquidació. SRA. MONTSERRAT HERNÁNDEZ
MARTÍN.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 251

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1154/13: Atès que s'ha realitzat inspecció municipal en data 11 de juny de 2013 i s'ha
comprovat que el quiosc destinat a xurreria situat a la confluència de la Plaça de Catalunya
amb el carrer Alfons Sala d'aquesta vila, està realitzant ocupació de via pública amb 12,5
m2, i que la persona beneficiària de l'ús del quiosc és la senyora MONTSERRAT
HERNANDEZ MARTIN.
Atès que l'article 3 de l'ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per ocupació de
quioscos a la via pública estableix que són subjectes passius de les taxes les persones
físiques i jurídiques, així com els entitats a que es refereix l'article 35.4 de la Llei General
Tributària a favor de les quals s'atorguin les llicències o concessions administratives per a
instal·lar quioscos en la via pública o els qui es beneficiïn de la unitat derivada de la
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, mitjançant la instal·lació
de quioscos en les vies públiques municipals.
Atès que l'article 9 de l'ordenança fiscal núm. 25 esmentada estableix que la taxa serà
exigida en règim d'autoliquidació i que la sol·licitud per a instal·lar un quiosc a la via pública
està acompanyada de l'imprès d'autoliquidació de la taxa, degudament complimentat.
Per tot això, el Regidor de Territori i Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Generar liquidació per l'aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona, per import de
2.223,00 €, a titularitat de la Sra. MONTSERRAT HERNANDEZ MARTIN, com a beneficiària
de l'ús del quiosc situat a la confluència de la Plaça de Catalunya amb el carrer Alfons Sala
d'aquesta vila, corresponent a la taxa per ocupació de la via pública amb quioscos de
xurreria, per una superfície de 12,50 m2. i pel període comprès entre els dies 01/01/2012 i
31/12/2012.
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora Montserrat Hernández Martin, a la Intervenció
i Tresoreria Municipals i a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.15. Proposta aprovació desestimació reclamació. PRO-TEAM OLESA,
S.L.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 241

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 92/13: Atès que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2013 va acordar
concedir a la societat PRO-TEAM OLESA, S.L. llicència d'obres per a la substitució d'una
part de la coberta en mal estat (65,94 m2), construcció d'un altell interior (14,33 m2) i
reforma dels banys de la planta pis (8,71 m2) d'un edifici existent al carrer Lluís Puigjaner

núm. 41 d'aquesta vila.
Atès que en data 21 de juny de 2013, registre d'entrades núm. 5.997, la societat
PRO-TEAM OLESA, S.L., ha presentat escrit en el qual es demana la cancel·lació de la
condició de dipòsit de la fiança urbanística d'import 3.889,76 €, per a garantir la reposició
dels elements de la via pública que puguin resultar malmesos per l'execució de les citades
obres, argumentant que les obres a realitzar són interiors i no perjudicaran els elements de
la via pública.
Atès que segons l'epígraf 6 de l'article 6 de l'ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa
per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, s'indica
que es dipositarà per a tot tipus de llicències d'obres majors, fiança urbanística, i vist
l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 28 de juny d'enguany, aquesta
Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Desestimar l'escrit presentat per la societat PRO-TEAM OLESA, S.L., en data
de juny d'enguany, registre d'entrades núm. 5.997, referent a la reclamació de
cancel·lació de la condició de dipòsit de fiança urbanística per import de 3.889,76
corresponent a les obres autoritzades per acord de la Junta de Govern Local de data 28
maig de 2013, per les raons indicades a la part expositiva del present acord.
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SEGON.- Notificar el present acord a la societat interessada.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.16. Proposta aprovació concessió llicència d'obres d'instal·lació. GAS
NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 242

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 955/13: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, amb CIF: A-63485890, qui demana la llicència per a efectuar la substitució d'una
vàlvula de distribució, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de
profunditat i 2,00 m. de llargària al carrer Ferrocarrils Catalans-Grup Sant Bernat bloc 3
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 dels acords següents:
PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, amb CIF:
A-63485890, la llicència necessària perquè pugui efectuar la substitució d'una vàlvula de
distribució, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i
2,00 m. de llargària al carrer Ferrocarrils Catalans-Grup Sant Bernat bloc 3 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 Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.17. Proposta aprovació concessió llicència d'obres d'instal·lació. GAS
NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 243

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 954/13: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, amb CIF: A-63485890, qui demana la llicència per a efectuar la substitució d'una

vàlvula de distribució, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de
profunditat i 2,00 m. de llargària a l'Av. Francesc Macià cantonada c/República Argentina
núm. 22 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 dels acords següents:
PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, amb CIF:
A-63485890, la llicència necessària perquè pugui efectuar la substitució d'una vàlvula de
distribució, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i
2,00 m. de llargària a l'Av. Francesc Macià cantonada carrer República Argentina núm. 22
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 Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.18. Proposta aprovació concessió llicència d'obres d'instal·lació. GAS
NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 244

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 956/13: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, amb CIF: A-63485890, qui demana la llicència per a efectuar la substitució d'una
vàlvula de distribució, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de
profunditat i 2,00 m. de llargària al carrer Barcelona núm. 73 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 dels acords següents:
PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, amb CIF:
A-63485890, la llicència necessària perquè pugui efectuar la substitució d'una vàlvula de
distribució, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i
2,00 m. de llargària al carrer Barcelona núm. 73 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 Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.19. Proposta aprovació concessió llicència d'obres d'instal·lació. GAS
NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 246

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1105/13: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, amb CIF: A-63485890, qui demana la llicència per a efectuar les obres de
reparació d'una fuita, mitjançant l’obertura d’una cata de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de
profunditat i 2,00 m. de llargària al carrer Jacint Verdaguer núm. 3 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 dels acords següents:
PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, amb CIF:
A-63485890, la llicència necessària perquè pugui efectuar les obres de reparació d'una
fuita, mitjançant l’obertura d’una cata de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 2,00 m.
de llargària al carrer Jacint Verdaguer núm. 3 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 Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.20. Proposta aprovació admissió a tràmit de sol·licituds i atorgament de
subvencions.
REGIDORIA
DE
BENESTAR
SOCIAL
DE
L'AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.
SERVEIS SOCIALS
FVM_13/ 35

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que en data 25 de març d’enguany es va aprovar per Junta de Govern Local, Les
Bases Reguladores Generals i la Convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim
de concurrència competitiva corresponent a l’exercici 2013 on en el seu annex V hi han les
subvencions especifiques per a centres docents d’ensenyament reglat d’EI, EP i ESO
públics o sufragats amb fons públics d’Olesa de Montserrat per al curs 2013-2014 per a
projectes que garanteixin la igualtat de condicions materials de l’alumnat.
Atès que els centres educatius interessats en aquesta convocatòria de subvencions, han
presentat la seva sol•licitud, en temps i forma.
Atès que totes les sol•licituds de les subvencions han estat valorades per l’òrgan col•legiat
que es relaciona en aquestes bases, i que d’aquesta comissió de valoració esdevé la
proposta de concessió que es relaciona en l’annex 1.
Atès que la forma de pagament de les subvencions s’efectuarà un 75% en el moment de
l’atorgament, prèvia acceptació de la subvenció per part de cada entitat beneficiària, i el 25€

restant un cop justificada la despesa.
Atès que a aquest expedient s’ha tramitat d’acord amb allò establert a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i a l’Ordenança general de subvencions d’aquest
Ajuntament aprovada en Ple extraordinari urgent de 28 de març de 2012.
Vist l’acta de la comissió avaluadora per a la instrucció i concessió d’aquesta subvenció
Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords: :
PRIMER. Admetre a tràmit totes les sol•licituds presentades per ajustar-se als requisits
establerts a la convocatòria.
SEGON. Atorgar la subvenció als centres educatius relacionats en l’Annex 1.
TERCER. Aprovar la disposició i el reconeixement de l’obligació de la despesa (DO) per un
import de ONZE MIL DOS–CENTS CINQUANTA (11.250,00€) de la partida 62 230 48000
Atencions benèfiques i assistencials. de l’annex 2 i aprovar la disposició (D) per un import
de TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA (3.750,00€) de l’annex 3 de la partida 62 230
48000 Atencions benèfiques i assistencials.
QUART. Condicionar el pagament de l’annex 2 a la presentació per part dels centres
educatius beneficiaries el corresponent document d’acceptació de les bases reguladores
d’aquesta convocatòria.
CINQUÈ. La Regidoria de Benestar social comunicarà a la intervenció la presentació dels
documents condicionats, segons s’indica en el punt quart per tal que s'efectuï el pagament o
bé, en cas de no presentar-se s'anul.li l'ADO.
SISÈ: La concessió d’aquestes subvencions queden subjectes a les bases generals i
particulars reguladores de subvencions d’aquest Ajuntament.
SETÈ. Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat, segons queda especifica a
les bases reguladores de la següent forma:
•
•

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

VUITÈ. Notificar aquests acords a les entitats interessades, i a la Intervenció, a la Tresoreria
municipals i a la Regidoria de Participació ciutadana.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.21. Proposta aprovació concessió ajuts econòmics socials. REGIDORIA
DE BENESTAR SOCIAL DE L'AJUNTAMENT D'OLESA DE
MONTSERRAT.

SERVEIS SOCIALS
CRS_13/ 21

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’atén als usuaris de l’annex adjunt .
Atès que l’equip tècnic de serveis socials informa que aquestes famílies tenen una situació
econòmica extremadament complicada.
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’ha de realitzar un ajut econòmic social de
caràcter urgent per tal de poder fer front a cobrir despeses de necessitats bàsiques .
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2013 preveu la partida 62 .230.48000 per
atencions benèfiques i assistencials.
Vist l’annex adjunt.
Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER.- Concedir els ajuts econòmics socials pels usuaris de l’annex adjunt per TRES
MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS
(3.974,34 €).
SERGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa
(ADO) amb càrrec a la partida 62.230.48000 del pressupost municipal per a l’any 2013 per
un import de de
TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CENTIMS (3.974,34 €).
TERCER.- El pagament s'haurà d'efectuar directament als l'endossataris que consten en
l’annex amb la major brevetat possible
QUART. Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.22. Proposta aprovació admissió a tràmit de sol·licituds i atorgament de
subvencions. PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI
ANTIC.
ALCALDIA
MBM_13/ 13

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1410/2012. Atesa l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat, aprovada definitivament pel Ple de l’ajuntament d’Olesa de Montserrat en sessió
extraordinària urgent celebrada el 28 de març de 2012, després de resoldre les al·legacions
presentades durant el termini d’exposició pública, i publicada al Butlletí Oficial de la

Província de Barcelona de data 2 de maig de 2012.
Atès les bases reguladores de les subvencions a la rehabilitació d’edificis en el marc del
Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic d’Olesa de Montserrat aprovades per la Junta
de Govern Local de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat de 7 de març de 2011, publicades al
BOP de 21 de març de 2011 amb núm. de registre 022011006432 i al DOGC núm. 5848 de
31 de març de 2011, i exposades al públic fins al 13 d’abril de 2011 sense que s'hagués
presentat cap al·legació.
Atès que en data 28 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar la
convocatòria de concessió de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges dins del
Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic del municipi.
Vistes i analitzades totes les sol·licituds presentades dins del termini establert a la
convocatòria aprovada, així com dels certificats d’estar al corrent de pagament amb
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, i de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social,
en el seu cas.
Vistos els informes de l’arquitecte tècnic municipal i de la responsable del Projecte
d’intervenció integral del Nucli Antic.
És per tot això, que aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Admetre a tràmit les sol·licituds que consten a l’annex d’aquesta proposta per
ajustar-se als requisits establerts a la convocatòria.
SEGON.- Atorgar les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges dins del Projecte
d’intervenció integral del Nucli Antic d’Olesa de Montserrat segons l’annex adjunt esmentat
a l’acord primer.
TERCER.- Aprovar la Disposició (D) i el reconeixement de l’Obligació de la despesa (DO)
per un import de 16.070,87 € (SETZE MIL SETANTA EUROS I VUITANTA-SET CÈNTIMS)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01LB3 912 78000 Subvencions de millora d’edificis
inclosos al PII del pressupost municipal de 2013, a favor dels sol·licitants relacionats a
l’annex d’aquesta proposta.
QUART.- Anul·lar l’autorització (A) de la despesa per un import de 73.929,13 €
(SETANTA-TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS I TRETZE CÈNTIMS) amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 01LB3 912 78000 Subvencions de millora d’edificis inclosos al
PII del pressupost municipal de 2013, aprovada per Junta de Govern Local de 28 de
desembre de 2012.
CINQUÈ.- L’Oficina del Nucli Antic informarà a la Tresoreria municipal la presentació de la
documentació indicada en el punt anterior per tal que s’efectuï el pagament (P) o bé, en cas
de no presentar-se, s’anul·li l’ADO.
SISÈ.- Donar difusió d’aquesta concessió de subvencions a la pàgina web d’aquest
ajuntament.

SETÈ.- Notificar aquests acords als interessats, a Llei de barris, i a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.23. Proposta aprovació cessió temporal d'ús d'habitatge de propietat
municipal. SRA. MARIA CARME GONELL MANUEL.
HABITATGE I PATRIMONI
MBM_13/ 15

Proposta del Regidor de Manteniment d’espais públics i medi natural
Exp. 1176/2013. Atesos els fets ocorreguts en data 30 de setembre de 2006 per
l’esfondrament parcial de la finca situada al carrer Creu Reial 9 d’Olesa de Montserrat i el
posterior enderroc total a resultes de l’informe de l’arquitecte municipal de data 2 de maig
de 2007.
Atès que en conseqüència d’aquests fets, en data 5 de març de 2008 l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat va signar amb la senyora Maria Carme Gonell, el senyor Juan Carrasco, la
senyora Francisca Molina i Promoción Omega Llobregat, S.L. un conveni pel qual
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va assumir la responsabilitat d’allotjament dels veïns
desplaçats del seu habitatge com a conseqüència de l’esfondrament, i fins que es resolguin
els procediments judicials oberts a tal efecte, ja sigui per via amistosa o de sentència.
Atès que la senyora Maria Carme Gonell Manuel era ocupant propietària de l’habitatge
esfondrat i que en execució de l’esmentat conveni l’Ajuntament va arrendar un habitatge a
la Travessera de Tetuán 6, 2n, 2a que ha estat ocupat fins al dia 30 de juliol de 2013,
havent satisfet l’Ajuntament el pagament les despeses de l’arrendament.
Atès que l’Ajuntament disposa d’un habitatge buit al carrer Lluís Puigjaner, 24, 1r 3a que es
troba plenament habitable, disposant de la corresponent cèdula d’habitabilitat, i dels serveis
i subministrament d’aigua, llum, i gas contractats, per tant és del tot hàbil per tal que la
senyora Maria Carme Gonell Manuel en prengui possessió en condició d’allotjada per una
situació urbanística excepcional de pèrdua del seu habitatge per esfondrament.
És per tot això que el Regidor Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la cessió temporal d’ús de l’habitatge municipal situat al c. Lluís
Puigjaner, 24 1r 3a a favor de la Sra. Maria Carme Gonell Manuel.
SEGON.- Condicionar la durada del dret a la cessió d’ús al moment en què es resolguin els
procediments judicials oberts com a conseqüència de l’esfondrament de l’edificació del
carrer Creu Real 9 d’Olesa de Montserrat i que es tramiten al Jutjat de primera instància i
instrucció de Martorell, conforme al que disposa el Conveni de 9 de març de 2008.
TERCER.- Aprovar el document de cessió d’ús temporal entre la Sra. Maria Carme Gonell
Manuel i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització del corresponent document de cessió
d’ús temporal.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al departament d’Habitatge, a la UA de Contractació, a la
Tresoreria municipal, al Cap d’Àrea de Serveis Territorials, a la Regidoria de manteniment
d’espais públics i medi natural i a l’Alcaldia.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.24. Proposta aprovació esborrany de conveni. ENDESA DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA, S.L.U. I AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 101

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 485/08: Atès que en data 29 de maig de 2012 la Junta de Govern Local d'aquest
Ajuntament va acordar adjudicar les obres d'urbanització del sector inclòs dins de la Unitat
d'Actuació Residencial UAr.1 "carrer Calvari-Benet Margarit" d'aquesta vila, i que aquestes
ja s'han finalitzat.
Atès que en data 30 d'octubre de 2012, la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament va
concedir llicència a la societat MOVIR 30, S.L., per a la instal·lació d'un cable subterrani de
MT de 25 kv de 30 metres longitud i un nou Centre de transformació (NT-0450404), al
sector Uar.1 abans esmentat.
Atès que per tal de posar en marxa el citat centre de transformació d'energia, la societat
ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. ha elaborat un esborrany de conveni per a
l'ocupació dels terrenys propietat d'aquest Ajuntament, que han estat utilitzats per a la
instal.lació del citat centre de transformació.
Examinat el contingut de l'esborrany de conveni abans esmentat, aquesta Regidoria
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'esborrany de conveni per a la cessió temporal per un termini de
cinquanta anys a la societat ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. d'un terreny de
propietat municipal situat al carrer Calvari (sector UAr.1 "carrer Calvari-Benet Margarit"), per
instal·lar un centre de transformació d'energia elèctrica.
SEGON.- Amb independència del que disposa el redactat del pacte quart, l'empresa
ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. haurà de complir, en tot moment i
estrictament, el que determinin les ordenances fiscals vigents.
TERCER.- Condicionar l'executivitat d'aquest acord, a que per part de l'empresa ENDESA
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., es presenti davant d'aquest Ajuntament còpia
compulsada dels estatuts de la societat, i de l'escriptura de poders a favor del Sr. Cabestre
per actuar en la seva representació.

QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que procedeixi a la signatura del conveni de cessió.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la societat ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA,
S.L.U.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.25. Proposta aprovació adjudicació contracte. SERVEIS EDUCATIUS
CAVALL DE CARTRÓ, SL
EDUCACIÓ
LTL_13/ 40

Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 576/13 Ctc.89-13. Atès que per Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent
de data 27 de juny de 2013 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 DE LA
GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI PÚBLIC DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS I
ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA I LA FAMÍLIA TAITOM I LA BALDUFA, 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 19 de juliol de 2013,
dels mèrits discrecionals de dates 24 i 25 de juliol de 2013 i de la proposició econòmica de
data 26 de juliol de 2013, on la mesa acorda proposar per unanimitat l'adjudicació del
contracte a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL.
Vist el requeriment de data 26 de juliol de 2013, d’acord amb l’article 151.2 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011.
Atès que s’han presentat els documents següents:
-

-

Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
Acreditació del compliment de les obligacions amb l’Agencia Tributària
Acreditació d’haver dipositat les garanties definitives següents:
LOT 1 Llar d’Infants TAITOM (d’import 48.624,83€)
LOT 2 Llar d’Infants LA BALDUFA (d’import 48.897,46€)
Acreditació d’haver fet efectives les despeses de publicitat de la licitació
(d’import 183,12€).

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte de la gestió indirecta del servei públic de les Llars
d’Infants Municipals i Atenció a la Petita Infància i la Família TAITOM i LA BALDUFA, a
l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL, pel període de quatre (4) anys
a comptar des de l’1 de setembre de 2013, amb un pressupost de :
Lot
1 - Llar d’Infants TAITOM
2 - Llar d’Infants LA
BALDUFA

Import (exempt d’IVA)
972.496,54€
977.949,20€

SEGON. Aprovar la disposició de la depesa (D) corresponent al període dels mesos de
setembre a desembre de 2013 amb la següent distribució:
Lot
1 - Llar d’Infants TAITOM
2 - Llar d’Infants LA
BALDUFA

Import
81.041,58€
81.495,84€

Aplicació pressupostària
52 3211 22706
52 3211 22706

TERCER. Aprovar la disposició de la depesa (D) corresponent al període dels mesos de
gener a desembre de 2014 amb la següent distribució:
Lot
1 - Llar d’Infants TAITOM
2 - Llar d’Infants LA
BALDUFA

Import
243.124,08€
244.487,28€

Aplicació pressupostària
52 3211 22706
52 3211 22706

QUART. Aprovar la disposició de la depesa (D) corresponent al període dels mesos de
gener a desembre de 2015 amb la següent distribució:
Lot
1 - Llar d’Infants TAITOM
2 - Llar d’Infants LA
BALDUFA

Import
243.124,08€
244.487,28€

Aplicació pressupostària
52 3211 22706
52 3211 22706

CINQUÈ. Aprovar la disposició de la depesa (D) corresponent al període dels mesos de
gener a desembre de 2016 amb la següent distribució:
Lot
1 - Llar d’Infants TAITOM
2 - Llar d’Infants LA
BALDUFA

Import
243.124,08€
244.487,28€

Aplicació pressupostària
52 3211 22706
52 3211 22706

SISÈ. Aprovar la disposició de la depesa (D) corresponent al període dels mesos de gener a
agost de 2017 amb la següent distribució:

Lot
1 - Llar d’Infants TAITOM
2 - Llar d’Infants LA
BALDUFA

Import
162.082,72€
162.991,52€

Aplicació pressupostària
52 3211 22706
52 3211 22706

SETÈ. L’import mensual a facturar pel LOT 1 Llar d’Infants TAITOM serà de 20.260,56€ (per
reajustament de cèntims d’euro) corresponent a la factura del mes de setembre de 2013 i la
resta de mensualitats serà de 20.260,34€.
VUITÈ. L’import mensual a facturar pel LOT 2 Llar d’Infants LA BALDUFA serà de
20.374,02€ (per reajustament de cèntims d’euro) corresponent a la factura del mes de
setembre de 2013 i la resta de mensualitats serà de 20.373,94€.
NOVÈ. A la factura que el proveïdor lliuri a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, és
imprescindible que consti la següent referència: “Exp. 576/13”.
DEZÈ. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant i al BOP.
ONZÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es rebi
aquesta notificació d’adjudicació.
DOTZÈ. Notificar aquest acord a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ,
SL, a la resta de licitadors, a la Regidoria d’Ensenyament, al departament d’Ensenyament, a
la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.26. Proposta aprovació concessió llicència d'obres majors. SRA.
DOLORS GIL PEREZ.

TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 256

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1152/13: Atès que la Sra. DOLORS GIL I PEREZ ha sol·licitat en data 1 de juliol de
2013, la llicència d’obres consistents en la substitució de la teulada d'un habitatge entre
mitgeres al carrer Colon núm. 82 d'aquesta vila, amb una superfície d'actuació de 70,80 m2.

Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions
Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, emès en data 12 de
juliol de 2013, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER.- Concedir a la Sra. DOLORS GIL I PEREZ la llicència per a efectuar les d’obres
consistents en la substitució de la teulada d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer
Colon núm. 82 d'aquesta vila, amb una superfície d'actuació de 70,80 m2., amb estricta
subjecció al projecte presentat amb núm. de visat 2013006230, i les altres condicions que
consten a l'expedient. La conclusió de les obres es fixa en un any.
SEGON.- Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
z
z

z
z

z

Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres, mitjançant
la presentació de la documentació corresponent al registre general de l'Ajuntament.
S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat, jardinera, reg,
enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns públics. No obstant
això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre aquests haurà de ser
reparat.
No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis públics
existents continguts a l'obra.
Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats per a
cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i la
legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels vianants i
del transitòria rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització amb
intensitat suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de presentar
elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o ensopegades.
No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes específics per
efectuar l'obra.

TERCER.- Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de

bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser sol·licitades
expressament per part de la persona interessada.
QUART.- En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
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 persona 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.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria municipal i a
l’Organisme de Gestió Tributària Local de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 9.

Precs i preguntes

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

