ACTA NÚM. 33. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 17 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 17 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
Illm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Illm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 10
de setembre de 2013.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 10 de setembre de 2013, sense formular-se rectificació ni observació de
cap mena.
-------------------Acord núm. 2.

Assumptes urgents

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

Acord núm. 2.1. Proposta aprovació concessió de llicència de primera ocupació. SR.
MARCELINO VILALTA SALOM.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 279

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme.

Exp. 854/13: Vista la instància presentada pel Sr. MARCELINO VILALTA SALOM en la qual
sol•licita llicència de primera ocupació de les obres de substitució d'una teulada d’un
habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Metge Carreras núm. 83 d’aquesta vila.
A la vista de l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal de data 5 de setembre de
2013 i del certificat final d’obra presentat per a la persona interessada, aquesta regidoria
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.- Concedir al Sr. MARCLINO VILALTA SALOM, la llicència de primera ocupació
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Metge Carreras núm. 83 d’aquesta
vila, construït a l’empara de la llicència d’obres atorgada per aquest Ajuntament que consta
a l’expedient núm. 90/13.
SEGON.- 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.
TERCER.- Comunicar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria municipal i
a l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 2.2. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres d'instal·lació.
ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 276

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1309/13: A la vista de la sol•licitud presentada per l’empresa ENDESA, DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA, SLU, amb CIF: B-82846817, el dia 8 d'agost de 2013, referent a la petició de
llicència per a efectuar la instal·lació d'un nou CT 68986 amb instal·lació d'un cable
subterrani de 400 volts de 8 metres de longitud i un cable subterrani de 25 kv de 7 m. de
longitud (NT-0473410_1_AT/BT) al carrer Jaume de Viver s/núm. d’aquesta vila.
Vistos els informes emesos per l’arquitecte i enginyer municipals, aquesta regidoria proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.- Concedir a l’empresa ENDESA, DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., amb CIF:
B-82846817, la llicència necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'un nou CT 68986
amb instal·lació d'un cable subterrani de 400 volts de 8 metres de longitud i un cable
subterrani de 25 kv de 7 m. de longitud (NT-0473410_1_AT/BT) al carrer Jaume de Viver
s/núm. d'aquesta vila i condicions que figuren a l’informe de l’enginyer municipal i d’altres
que consten a l’expedient. El termini per a la conclusió de les obres es fixa en un any.
SEGON.- De conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 16 de

l’Ordenança General d’Edificació vigent a Olesa de Montserrat, el paviment de la rasa que
s’obri a la via pública es reposarà amb el mateix material originari en un termini màxim de
15 dies des de la seva obertura. En cas de sobrepassar aquest termini l’Ajuntament
procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador per irregularitats urbanístiques.
TERCER.- Caldrà que per part de la societat sol.licitant, es comuniqui per escrit a aquest
Ajuntament, l’inici i l’acabament de les esmentades obres. L’inici de les obres haurà de ser
comunicat deu dies abans de començar-les.
QUART.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
CINQUÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 2.3. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres d'instal·lació.
ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 277

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1310/13: A la vista de la sol•licitud presentada per l’empresa ENDESA, DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA, SLU, amb CIF: B-82846817, el dia 8 d'agost de 2013, referent a la petició de
llicència per a efectuar la variant de la línia subterrània de 25 kv d'unió de CT N7354 i CM
68890 i retirada del CT N6952 i xarxa de BT de CT 55164 I CT N6952, amb instal·lació d'un
cable subterrani de 400 volts de 8 metres de longitud i un cable subterrani de 25 kv de 4 m.
de longitud (NT-0473410_AT/BT) al carrer Jaume de Viver s/núm. d’aquesta vila.
Vistos els informes emesos per l’arquitecte i enginyer municipals, aquesta regidoria proposa

a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Concedir a l’empresa ENDESA, DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., amb CIF:
B-82846817, la llicència necessària perquè pugui efectuar la variant de la línia subterrània
de 25 kv d'unió de CT N7354 i CM 68890 i retirada del CT N6952 i xarxa de BT de CT
55164 I CT N6952, amb instal·lació d'un cable subterrani de 400 volts de 8 metres de
longitud i un cable subterrani de 25 kv de 4 m. de longitud (NT-0473410_AT/BT) al carrer
Jaume de Viver s/núm. d’aquesta vila i condicions que figuren a l’informe de l’enginyer
municipal i d’altres que consten a l’expedient. El termini per a la conclusió de les obres es
fixa en un any.
SEGON.- De conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 16 de
l’Ordenança General d’Edificació vigent a Olesa de Montserrat, el paviment de la rasa que
s’obri a la via pública es reposarà amb el mateix material originari en un termini màxim de
15 dies des de la seva obertura. En cas de sobrepassar aquest termini l’Ajuntament
procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador per irregularitats urbanístiques.
TERCER.- Caldrà que per part de la societat sol.licitant, es comuniqui per escrit a aquest
Ajuntament, l’inici i l’acabament de les esmentades obres. L’inici de les obres haurà de ser
comunicat deu dies abans de començar-les.
QUART.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
CINQUÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 2.4. Proposta aprovació concessió d'ajuts econòmics socials.
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL DE L'AJUNTAMENT D'OLESA
DE MONTSERRAT.

SERVEIS SOCIALS
FVM_13/ 41

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 import de
MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (1.975.23 €)
SEGON.- 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 MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
(1.975.23 €)
TERCER.- El pagament s'haurà d'efectuar directament als 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. 3.

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 cinc pàgines.

