ACTA NÚM. 32. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 10 DE SETEMBRE 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 10 de setembre de 2013, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, i es constitueix la Junta de Govern Local, per fer la sessió
ordinària convocada i tractar els assumptes que figuren a l'ordre del dia.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Il·lm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros

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

Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de les actes corresponents a les sessions de
data 30 de juliol i 03 de setembre de 2013

La Junta acorda aprovar les actes de les sessions celebrades els dies 30 de juliol i 03 de
setembre de 2013 , sense formular-se rectificació ni observació de cap mena.
Acta 30 de juliol de 2013
APROVAT per SIS (6) vots a favor dels senyors/es Prat, Planas, Puimedon, Muñoz,
Martínez i Oleart, Cap (0) vot en contra, i DOS (2) abstencions dels senyors Segado i Rosa,
per no haver assistit a la sessió.
Acta 3 de setembre de 2013
APROVAT per SET (7) vots a favor dels senyors/es Segado, Planas, Puimedon, Muñoz,
Martínez, Rosa i Oleart, Cap (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció del senyor Prat, per no
haver assistit a la sessió.
--------------------

Acord núm. 2.

Proposta aprovació bases específiques i convocatòria procés
selectiu per a la provisió de dues places vacants de Caporal de la
Policia Local

RÈGIM INTERN
MFI_13/ 41

Ra128-13
Exp. 1330/2013
Elaborades les bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió de dues
places vacants de CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL corresponent a l’oferta pública
d’ocupació per l’any 2013, incloses dins la Plantilla i Relació de Llocs de Treball d’aquesta
Corporació, realitzades de conformitat a les disposicions establertes en la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i a la resta de normes i acords de caràcter
general o singular que siguin d’aplicació en els seus àmbits respectius .
Atès que existeix consignació pressupostària per a la cobertura d’aquestes places en el
Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, i vist l’informe de la Unitat de Gestió de Recursos Humans, aquesta
Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents;
PRIMER.- Aprovar les Bases específiques reguladores i la Convocatòria del procés selectiu
per a la provisió de dues places vacants de CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL
corresponents a l’oferta pública d’ocupació per l’any 2013, que figuren com a annex.
SEGON. - Publicar les bases i la Convocatòria al DOGC i al BOP i seguir els tràmits
corresponents fins la cobertura definitiva de la plaça convocada.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 3.

Proposta concessió llicència d'instal·lació ramal connexió c/Priorat,
66. GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 265

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1259/13: 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 1,50 m. de llargària al carrer Priorat núm. 66 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
1,50 m. de llargària al carrer Priorat núm. 66 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al
projecte presentat, i condicions que figuren a l’informe emès per l’Enginyer Municipal i altres
que consten a l’expedient. El termini per a la conclusió de les obres es fixa en un any.
SEGON.- De conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 16 de
l’Ordenança General d’Edificació vigent a Olesa de Montserrat, el paviment de la
canalització que s’obri a la via pública es reposarà amb el mateix material originari en un
termini màxim de 15 dies des de la seva obertura. L’empresa estarà obligada a adquirir els
materials necessaris abans d’iniciar la corresponent obra. En cas de sobrepassar aquest
termini l’Ajuntament procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador per
irregularitats urbanístiques.
TERCER.- Caldrà que per part de la societat sol·licitant, es comuniqui per escrit a aquest
Ajuntament, l’inici i l’acabament de les esmentades obres. L’inici de les obres haurà de ser
comunicat deu dies abans de començar-les.
QUART.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
CINQUÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Tresoreria Municipals i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.
--------------------

Acord núm. 4.

Propostes concessió de llicències d'altes de guals

Acord núm. 4.1. Proposta concessió alta gual permanent. SR. ALONSO RODRIGUEZ
PONCE.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 266

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1186/13: Vista la sol·licitud presentada el dia 8 de juliol de 2013, registre d'entrades
núm. 6.639, pel Sr. ALONSO RODRIGUEZ PONCE, que demana llicència per senyalitzar
un gual permanent al carrer Menendez Pelayo núm. 1 baixos d'aquesta vila, local que té
una porta d'entrada de 2,80 metres.
Vista la documentació presentada i els informes favorables emesos pels senyors cap de la
Policia Local i els Serveis Tècnics Municipals, el regidor de Territori i Urbanisme, proposa a
la Junta de Govern Local l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Concedir al Sr. ALONSO RODRIGUEZ PONCE, l'autorització per senyalitzar un
gual permanent al carrer Menendez Pelayo núm. 1 baixos d'aquesta vila.
SEGON.- Indicar a la persona interessada que la liquidació de la taxa per entrada i sortida
de vehicles a través de les voreres, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la
Diputació de Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de
data 23 de desembre de 2009.
TERCER.- Advertir que en el moment que es vulgui formalitzar la baixa del gual permanent
que se us concedeix en aquest acord, caldrà retornar la placa de gual permanent a aquest
Ajuntament i procedir a la reposició de la vorada al seu estat original de forma que aquesta
no tingui cap rebaix que possibilitat l'entrada i sortida de vehicles al local.
QUART.- Indicar que la taxa per entrada i sortida de vehicles a través de la vorera
corresponent a aquest local no es donarà de baixa fins que en el seu dia no es compleixin
les condicions indicades al punt tercer d'aquest acord.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'organisme autònom local de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 4.2. Proposta concessió alta gual permanent. SR. JOAN COSTA GRIMA.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 273

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 801/13: Vista la sol·licitud presentada el dia 26 de juny de 2013, registre d'entrades
núm. 6.032, pel Sr. JOAN COSTA I GRIMA, que demana llicència per senyalitzar un gual
permanent a l'Av. Francesc Macià núm. 146 d'aquesta vila, local que té una porta d'entrada

de 3,40 metres.
Vista la documentació presentada i els informes favorables emesos pels senyors cap de la
Policia Local i l'aparellador municipal, el regidor de Territori i Urbanisme, proposa a la Junta
de Govern Local l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Concedir al Sr. JOAN COSTA I GRIMA l'autorització per senyalitzar un gual
permanent a l'Av. Francesc Macià núm. 146 d'aquesta vila.
SEGON.- Indicar a la persona interessada que la liquidació de la taxa per entrada i sortida
de vehicles a través de les voreres, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la
Diputació de Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de
data 23 de desembre de 2009.
TERCER.- Advertir que en el moment que es vulgui formalitzar la baixa del gual permanent
que se us concedeix en aquest acord, caldrà retornar la placa de gual permanent a aquest
Ajuntament i procedir a la reposició de la vorada al seu estat original de forma que aquesta
no tingui cap rebaix que possibilitat l'entrada i sortida de vehicles al local.
QUART.- Indicar que la taxa per entrada i sortida de vehicles a través de la vorera
corresponent a aquest local no es donarà de baixa fins que en el seu dia no es compleixin
les condicions indicades al punt tercer d'aquest acord.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'organisme autònom local de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 5.

Proposta aprovació addenda conveni col·laboració - Projecte TEU.
IES DANIEL BLANXART, IES CREU DE SABA, COOP. ENS. DAINA
ISARD, ESCOLA POVILL I AJUNTAMENT D'OLESA DE
MONTSERRAT

EDUCACIÓ
MCM_13/ 6

Proposta de la regidora d’ensenyament
Exp. 1080/2012. Atès que per Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2012 es va
aprovar el conveni de col·laboració amb els instituts d’educació secundària d’Olesa,
INSTITUT DANIEL BLANXART I PEDRALS, INSTITUT CREU DE SABA i la
COOPERATIVA D’ENSENYAMENT DAINA ISARD (Generalitat de Catalunya, Departament
d’Educació) i aquest Ajuntament, per dur a terme el PROJECTE TEU, cursos 2012-2014,
adreçat a l’alumnat a partir de 3r d’ESO en el marc de programes de diversificació
curricular, consistent en la realització d’activitats formatives en instal·lacions exteriors al
centre escolar en un període no superior al 40% de l’horari escolar setmanal per tal de
proporcionar a l’alumnat susceptible de participar en aquest projecte, un entorn educatiu
ajustat als seus interessos i necessitats, a fi que pugui tenir experiències d’èxit, afavorint la

millora de la seva autoestima i d’interès per continuar la seva formació.
Atès que per al curs 2013-2014 l’Escola Povill ha decidit formar part del projecte. Atès que
per totes les parts s’ha trobat conforme aquesta inclusió, aquesta regidora d’Educació,
proposa a la Junta de Govern Local, òrgan competent per a l’aprovació de l’addenda a
l’esmentat conveni, l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració amb els INSTITUT D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA DANIEL BLANXART I PEDRALS, INSTITUT CREU DE SABA i la
COOPERATIVA D’ENSENYAMENT DAINA ISARD, i l’ESCOLA POVILL (Generalitat de
Catalunya – Departament d’Educació) i aquest Ajuntament per dur a terme el PROJECTE
TEU, per als curs 2013-2014.
SEGON. Notificar el present acord a l'INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DANIEL
BLANXART I PEDRALS, a l'INSTITUT CREU DE SABA, a la COOPERATIVA
D’ENSENYAMENT DAINA ISARD, a l’ESCOLA POVILL, i al Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya.
APROVAT PER UNANIMITAT.
-------------------Acord núm. 6.

Assumptes urgents

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

Acord núm. 6.1. Proposta aprovació adjudicació contracte menor. GRUPO NIBERMA,
SL
ESPORTS
MVT_13/ 81

Proposta del Regidor d’Esports
Exp.1267/13. Ctc.87-13. Vistos els informes emesos per la UT Esports i l’arquitecta tècnica
municipal de dates 30 de juliol i 12 d’agost de 2013, referent a la necessitat de contractar
una empresa per a la realització de les obres per a l’execució d’un paviment esportiu sintètic
a l’àrea de salts de les pistes d’atletisme municipals al carrer Urgell, s/n.
Atès que s’han presentat quatre ofertes per a l’objecte d’aquest contracte amb números de
registre d’entrada d’aquest Ajuntament 7189, 7128, 7188 i 7131 respectivament.
Atès que l’empresa GRUPO NIBERMA, SL, ha presentat l’oferta que millor satisfà els
interessos municipals.
Atès que a l’aplicació pressupostària 53L25 342 63200 del pressupost municipal per a
l’exercici 2013, hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta
contractació.

Vist allò que disposen els articles 6, 111 i 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el
contracte a subscriure es considera un contracte menor i per tant la tramitació de l’expedient
només exigirà l’aprovació de la despesa, i la incorporació de la factura corresponent que
haurà de contenir els requisits establerts en l’article 72 del Real Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions públiques (RLCAP), i que complementa la base 19 de les bases d’execució
del pressupost (BEP).
En virtut de tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte menor per a la realització de les obres per a l’execució d’un
paviment esportiu sintètic a l’àrea de salts de les pistes d’atletisme municipals al carrer
Urgell, s/n, a l’empresa GRUPO NIBERMA, SL, per un import de VINT-I-TRES MIL
SIS-CENTS VINT EUROS (23.620,00€) més QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (4.960,20€) corresponent al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de
VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS (28.580,20€) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 53L25 342 63200 del pressupost municipal per a
l’exercici 2013.
TERCER. L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a l’alcalde i
presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del
departament municipal corresponent, i posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la
Intervenció municipal. El pagament es realitzarà d’acord amb la legislació vigent.
QUART. La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte menor,
haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP, i a la base 19 de la
BEP, les dades següents:
z
z
z

z

z
z
z

Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de
l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número de
identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la Junta de Govern
Local, NIF P-0814600-C)
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat. (En
aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt PRIMER. El servei és la
Regidoria d’Esports).
Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.
Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)

“A més, és imprescindible que consti la següent referència: Exp. 1267/13”.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a l’empresa GRUPO NIBERMA, SL, a la Regidoria
d’Esports, als Serveis Tècnics, a la UT Esports, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.2. Proposta aprovació adjudicació contracte menor d'obres. SILMAR
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS, SLU.
ALCALDIA
MVT_13/ 82

Proposta de l’Alcaldia
Exp.1160/13. Ctc.82-13. Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 02 de
juliol de 2013, referent a la necessitat de contractar una empresa per a la realització de les
obres per a la creació d’un parc infantil da la Plaça de l’Oli.
Atès que s’han presentat tres ofertes per a l’objecte d’aquest contracte amb números de
registre d’entrada d’aquest Ajuntament 4989, 4990 i 5050 respectivament.
Atès que l’empresa SILMAR SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS, SLU, ha
presentat l’oferta que millor satisfà els interessos municipals.
Atès que a l’aplicació pressupostària 43L26 171 63300 del pressupost municipal per a
l’exercici 2013, hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta
contractació.
Vist allò que disposen els articles 6, 111 i 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el
contracte a subscriure es considera un contracte menor i per tant la tramitació de l’expedient
només exigirà l’aprovació de la despesa, i la incorporació de la factura corresponent que
haurà de contenir els requisits establerts en l’article 72 del Real Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions públiques (RLCAP), i que complementa la base 19 de les bases d’execució
del pressupost (BEP).
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte menor per a la realització de les obres per a la creació d’un
parc infantil a la Plaça de l’Oli, a l’empresa SILMAR SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
URBANOS, SLU, per un import de QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (49.984,24€) més DEU MIL
QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (10.496,69€)
corresponent al 21% d’IVA, import que inclou el manteniment mensual sense càrrec durant
un any, segons informe tècnic de data 02 de juliol de 2013.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de
SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
(60.480,93€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43L26 171 63300 del pressupost
municipal per a l’exercici 2013.

TERCER. L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a l’alcalde i
presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del
departament municipal corresponent, i posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la
Intervenció municipal. El pagament es realitzarà d’acord amb la legislació vigent.
QUART. La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte menor,
haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP, i a la base 19 de la
BEP, les dades següents:
z
z
z

z

z
z
z

Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de
l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número de
identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la Junta de Govern
Local, NIF P-0814600-C)
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat. (En
aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt PRIMER. El servei és
l’Alcaldia).
Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.
Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)

“A més, és imprescindible que consti la següent referència: Exp. 1160/13”.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a l’empresa SILMAR SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
URBANOS, SLU, a la Regidoria de Territori i Urbanisme, als Serveis Tècnics, a la UA
Manteniment d’Espais Públics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.3. Proposta aprovació adjudicació contracte. ARCADI PLA, SA
PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES
MVT_13/ 83

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 706/13 Ctc.90-13. Atès que per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21
de maig de 2013 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de condicions tècniques, que juntament amb el Plec de
Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte de les obres que
porten per títol: “obres de construcció del pavelló esportiu tipus pav-2 al CEIP Sant Bernat
en el terme municipal d’Olesa de Montserrat”, mitjançant procediment obert.
Vist l’escrit de data 19 de juliol de 2013 amb número de registre 7152 presentat en aquest
Ajuntament d’al•legacions de l’empresa Voracys, SL.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 26 de juliol de 2013.

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 04 de juliol de 2013,
dels mèrits discrecionals de dates 10 i 19 de juliol i de la proposició económica de dates 19
de juliol i 05 d’agost de 2013, on la mesa acorda proposar per unanimitat l'adjudicació del
contracte a l’empresa ARCADI PLA SA.
Vist el requeriment de data 05 de setembre de 2013, d’acord amb l’article 151.2 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011.
Atès que s’han presentat els documents següents:
z
z
z
z

Acreditació del compliment de les obligacions tributàries.
Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Acreditació de la constitució de la garantia definitiva (d’import 42.657,35€).
Acreditació d’haver fet efectives les despeses de publicitat de la licitació (d’import
135,15€).

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Desestimar, d’acord amb l’informe tècnic de data 26 de juliol de 2013, les
al•legacions presentades per l’empresa Voracys SL en data 19 de juliol de 2013.
SEGON. Adjudicar el contracte de les obres que porten per títol: “obres de construcció del
pavelló esportiu tipus pav-2 al CEIP Sant Bernat en el terme municipal d’Olesa de
Montserrat”, a l’empresa ARCADI PLA SA, amb un pressupost de VUIT-CENTS
CINQUANTA-TRES MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS
(853.147,10€) més CENT SETANTA-NOU MIL CENT SEIXANTA EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS (179.160,89€) corresponent al 21% d’IVA.
TERCER. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
41H23 342 62200 del pressupost municipal per a l’exercici 2013 per un import de
SIS-CENTS SETANTA-DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE
CÈNTIMS (672.755,12€).
QUART. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
41H23 342 62200 del pressupost municipal per a l’exercici 2014 per un import de
TRES-CENTS CINQUANTA-NOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS (359.552,87€).
CINQUÈ. A la factura que el proveïdor lliure a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, és
imprescindible que consti la següent referència: “Exp.706/13”.

SISÈ. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant i al BOP.
SETÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es rebi
aquesta notificació d’adjudicació.
VUITÈ. Notificar aquest acord a tots els licitadors, a l’adjudicatari, a la Regidoria de Territori
i Urbanisme, als Serveis Tècnics, al departament d’Ensenyament, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.4. Proposta aprovació modificació de crèdit 02/13-1, per generació de
crèdit.
HISENDA
MLA_13/ 64

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 111/2013
Atès que en la Junta de Govern Local del dia 5 de febrer de 2013 es va aprovar la
modificació de crèdit 02/13, per generació de crèdit, per un import total de 61.393,06 €, per
dur a terme el projecte Mosaic.
Vist l’informe del Departament de Serveis Socials, en el qual s’indica i justifica la necessitat
de realitzar el canvi de destinació de capítol 1 a capítol 2, per un import de 799,38 €, de la
generació de crèdit abans esmentada.
Vistos els informes de la instructora i el d’Intervenció i altra documentació, el regidor
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’adequació de la modificació de crèdits 02/13-1, per generació de crèdit,
al pressupost de 2013, per un import de 799,38 €, en la forma expressada al resum de
modificacions de crèdit contingut a l’expedient, el contingut de la qual disposa de la
preceptiva autorització del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
SEGON. Comunicar aquests acords a la regidoria de Serveis Socials i a la Unitat de Gestió
de Recursos Humans.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.5. Proposta aprovació modificació de crèdit 29/13, per generació de
crèdit.
HISENDA
MLA_13/ 66

Proposta del regidor d’Hisenda

Exp. 1258/2013
Vist l’informe conjunt del departament de Joventut, regidoria de Participació Ciutadana,
Servei de Diversitat i Convivència i departament d’Igualtat, en el qual s’indica que la
Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat una subvenció per
un import de 25.897,04 €, per a projectes de diversitat i convivència, Igualtat, Joventut i
Participació Ciutadana, i la necessitat de generar crèdit per un import de 15.141,53 €.
Vist l’informe del Servei de Promoció econòmica, en el qual s’indica que la Diputació de
Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat una subvenció per un import de
6.311,25 €, per a la realització de les accions formatives de sessions d’acompanyament per
a persones emprenedores i tallers de consolidació d’empreses, i la necessitat de generar
crèdit.
Atès que per decret de l’Alcaldia, dels dies 22 i 23 de juliol de 2013, es van acceptar les
subvencions abans esmentades.
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la modificació de crèdits 29/13, per generació de crèdit, al pressupost de
2013, per un import de 21.452,78 €, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Aprovar els projectes comptables “2013 3 PCM19 19 PROJECTES DE
DIVERSITAT, IGUALTAT, JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA” i “2013 3 PEM20
20 ACCIÓ FORMATIVA PER A PERSONES EMPRENEDORES i CONSOLIDACIÓ
D'EMPRESES” .
TERCER. Comunicar aquests acords a les regidories d’Ensenyament, Cultura i Joventut, de
Participació Ciutadana i de Benestar Social, i al Servei de Promoció Econòmica.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.6. Proposta aprovació modificació de crèdit 31/13, per generació de
crèdit.
HISENDA
MLA_13/ 67

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 1345/2013
Atès que la Junta de Govern Local en sessió del dia 12 de juliol de 2004, va adjudicar a
l’empresa EMCOFA, S:A:, el contracte de les obres d’urbanització de la unitat d’actuació
industrial (UAi1) Càtex Vilapou, el contracte de les quals es va formalitzar el 27 de juliol de
2004, per un import de 421.388,89 €, sense IVA.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local del dia 24 d’octubre de 2005, s’inicia

l’expedient de resolució de l’esmentat contracte.
Atès que la Junta de Govern Local del dia 13 de febrer de 2006, després d’acordar
desestimar les al•legacions presentades per l’empresa adjudicatària, va declarar resolt el
contracte administratiu esmentat i aprovar un document que conté les condicions
estipulades entre l’Ajuntament i el contractista per a la resolució del contracte de mutu
acord, en virtut de les quals, el contractista ha de satisfer la quantitat de 22.0000,00 €, per
compensar els perjudicis causats a l’Ajuntament el retard en l’execució del contracte .
Atès que consta registrat a la comptabilitat en data 9 de juny de 2006, un ingrés pendent
d’aplicació per un import de 22.000,00 €, en concepte de resolució del contracte formalitzat
per l’execució de les obres previstes en el projecte d’urbanització UAi1 Càtex Vilapou.
Atès que consta a la comptabilitat una operació pendent d’aplicar al pressupost per un
import sense IVA de 21.769,46 €, que correspon a la factura 12.089 de data 30 de juny de
2012 i registrada a la comptabilitat el 4 de juliol de 2012, amb el codi F/2012/2126, en
concepte de 8a. certificació d’obres d’urbanització de la UAi1.
Consten informes dels directors de l’obra i de l’arquitecte municipal que justifiquen l’excés
d’obra realitzada respecte de la inicialment projectada.
Atès que consten a l'expedient informes dels directors de l’obra i de l’arquitecte municipal
que justifiquen l’excés d’obra realitzada respecte de la inicialment projectada .
Atès que es constata que no existeix suficient crèdit a l’aplicació pressupostària per fer front
a aquesta despesa.
Vist l’informe d’Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Imputar l’ingrés pendent d’aplicació, per un 22.000,00 €, anteriorment mencionat,
al concepte pressupostari 41 39900 ALTRES INGRESSOS.
SEGON. Aprovar la modificació de crèdits 31/13, per generació de crèdit, al pressupost de
2013, per un import de 22.000,00 €, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
TERCER. Comunicar aquests acords a la regidoria de Territori i Urbanisme i a la Tresoreria
Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.7. Proposta aprovació ADO. TRANSPORTS GENERALS D'OLESA, SA.
MOBILITAT, TRANSPORT I APARCAMENT
CDA_13/ 8

Proposta de l'Alcaldia
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 7.325,04 €,
per tal de cobrir el dèficit previst en l'explotació del servei durant el mes de juny 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 al mes de juny, del qual
es desprèn un dèficit acumulat i no pagat d'import de 7.325,04 €.
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 per l'inspector cap de la Policia Local de data 05 d'agost 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 de
SET MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC euros i QUATRE cèntims (7.325,04 €),
corresponent al mes de juny de 2013 del servei de transport col·lectiu de viatgers de
recorregut urbà dins la nostra població, al concessionari TRANSPORTS GENERALS
OLESA, S.A., amb NIF A-08006967, amb càrrec a la partida 35.441.47000 del pressupost
municipal de l'exercici de 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.

Precs i preguntes

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

