ACTA NÚM. 35. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 1 D'OCTUBRE 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 1 d'octubre de 2013, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència el també relacionat, 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
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Excusa assistència
Sr. Pere Oleart Comellas

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data
24/09/2013.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 24 de setembre de 2013, sense formular-se rectificació ni observació de
cap mena.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta aprovació expedient i plecs de clausules contracte
subministrament.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
LTL_13/ 42

Proposta del Regidor de Comunicació
Exp.736/13 Ctc.76-13. Atès que per tal de cobrir les necessitats de reprografia dels
departaments de Promoció Econòmica, Escola de Música i de la Policia Local es necessari
contractar una empresa que faci el subministrament de tres màquines multiusos, mitjançant

la modalitat d’arrendament a llarg termini sense opció de compra, 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’han redactat els Plecs de clàusules administratives particulars i de 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 22 9203 20500 del pressupost municipal 2013 hi ha
consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació.
Vist allò que disposen els articles 110, 115, 169 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 SUBMINISTRAMENT DE TRES
MÀQUINES MULTIUSOS MITJANÇANT LA MODALITAT D’ARRENDAMENT A LLARG
TERMINI SENSE OPCIÓ DE COMPRA, amb un pressupost de DINOU MIL
QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS (19.440,00€) més QUATRE MIL VUITANTA-DOS
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (4.082,40€) corresponents al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar els Plecs 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. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual derivada d’aquest contracte,
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord
amb el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22
9203 20500 del pressupost municipal 2013 per un import de NOU CENTS VUITANTA
EUROS AMB DEU CÈNTIMS (980,10€) corresponent a la despesa dels mesos de
novembre i desembre de 2013.
CINQUÈ. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22
9203 20500 segons el detall següent:
Any
2014 (gener a desembre)
2015 (gener a desembre)
2016 (gener a desembre)
2017 (gener a octubre)

Import
5.880,60€
5.880,60€
5.880,60€
4.900,50€

SISÈ. 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.
SETÈ. Notificar aquest acord al departament del TIC, a la Intervenció i a la Tresoreria
Municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació devolució garantia definiva. BANSALEASE, SA
EFC.

ALCALDIA
MVT_13/ 87

Proposta de l’Alcaldia
Exp.288/06 Ctc.93-13. Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el
dia 21 de maig de 2007, va adjudicar el contracte d’arrendament financer de dos vehicles
que a continuació es detallen completament equipats i adequats per a ús de la Policia Local
i l’Agent rural, a l’empresa BANSALEASE, SA EFC:



Vehicle Policia: FOR FOCUS C-MAX 1.8 TDCI NEWPORT (5 portes)
Vehicle Agent rural: SUZUKU GRAND VITARA 1.6 VVT JX (3 portes)

Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de 2010,
va aprovar la modificació de l’esmentat contracte a favor de BANCO SANTANDER SA, amb
motiu de fusió per absorció de BANSALEASE SA EFC.
Atès que s’ha sol•licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada mitjançant escrit
amb Registre General d’Entrades d’aquest Ajuntament núm. 1.223 de data 06 de febrer de
2013.
Vist l’informe FAVORABLE emès per la Tresoreria municipal de data 18 de febrer de 2013.
Vist l’informe FAVORABLE emès pel departament de Medi Ambient i la Policia Local de
data 09 d’agost 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 320070003886 per un import de
TRES MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (3.136,59€) a
favor de l’empresa BANCO SANTANDER, SA dipositada amb motiu del contracte

d’arrendament financer de dos vehicles que a continuació es detallen completament
equipats i adequats per a ús de la Policia Local i l’Agent rural:



Vehicle Policia: FOR FOCUS C-MAX 1.8 TDCI NEWPORT (5 portes)
Vehicle Agent rural: SUZUKU GRAND VITARA 1.6 VVT JX (3 portes)

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 BANCO SANTANDER SA, al departament
de Medi Ambient, a la Policia Local, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 4.

Proposta aprovació concessió llicència d'obres majors. SRA.
MONTSERRAT HERENCIA FONOLL.

TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 278

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 603/13: Atès que la Sra. MONTSERRAT HERENCIA FONOLL va sol·licitar en data 23
d'abril de 2013, la llicència d’obres consistents en la reforma de 35,79 m2. i ampliació
d'11,99 m2. en planta baixa d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Can Miquel Amat núm.
2 d'aquesta vila.
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 10 de
gener de 2012, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord
següent:

PRIMER.- Concedir a la Sra. MONTSERRAT HERENCIA FONOLL la llicència per a
efectuar les d’obres consistents en la reforma de 35,79 m2. i ampliació d'11,99 m2. en
planta baixa d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Can Miquel Amat núm. 2 d'aquesta
vila, amb estricta subjecció al projecte presentat amb núm. de visat 2007015382, i les altres
condicions que consten a l'expedient. La conclusió de les obres es fixa en tres anys a
petició del sol·licitant.

SEGON.- Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:








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. 5.

Proposta aprovació denegació de pròrroga de llicència d'obres
majors. SR. VICENTE BADIA SAVIDO.

TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 282

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1369/11: Atès que el Sr. VICENTE BADIA SAVIDO va sol·licitar en data 12 de
setembre de 2011 llicència d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en
planta baixa de 49,07 m2., al carrer del Pi núm. 99 d'aquesta vila.
Atès que la citada llicència va ser concedida per acord de la Junta de Govern Local de data
13 de març de 2012, fixant-se com a data de finalització de les obres el dia 21 de març de
2013.
Atès que en data 22 de febrer de 2013, el Sr. Badia va sol·licitar una pròrroga de la llicència
d'obres abans esmentada.
Atès que la Junta de Govern Local de data 2 d'abril de 2013, va concedir al Sr. Vicente
Badia Savido la pròrroga de la citada llicència per un termini de sis mesos, termini que
finalitza el dia 21 de setembre de 2013.
Atès que el dia 5 de setembre de 2013 el Sr. Badia sol·licita una nova pròrroga d'un any per
tal d'acabar les obres.
Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal en data 10 de setembre de 2013, aquesta
Regidoria proposa a la Junta de Govern Local, el següent acord:

PRIMER.- Denegar al Sr. VICENTE BADIA SAVIDO una nova pròrroga de la llicència
d'obres atorgada per la Junta de Govern Local el dia 13 de març de 2012, de les obres de
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en planta baixa al carrer del Pi núm. 99
d'aquesta vila, segons l'apartat 4 de l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 6.

Propostes aprovació concessió llicències d'obres d'instal·lacions

Acord núm. 6.1. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres d'instal·lació.
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 286

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1333/13: 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 1,00 m. de llargària al carrer Garraf cantonada amb carrer Vall d'Aran núm. 24
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
1,00 m. de llargària al carrer Garraf cantonada amb carrer Vall d'Aran núm. 24 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. 6.2. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres d'instal·lació.
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 287

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1332/13: 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 1,00 m. de llargària al carrer Colon núm. 72 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
1,00 m. de llargària al carrer Colon núm. 72 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. 6.3. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres d'instal·lació.
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 288

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1348/13: 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'una
canalització subterrània de 18 metres i un ramal de connexió, mitjançant l’obertura d’una
rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 18,75 m. de llargària al carrer Anoia
cantonada carrer Priorat núm. 47 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'una canalització
subterrània de 18 metres de longitud i un ramal de connexió, mitjançant l’obertura d’una
rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 18,75 m. de llargària al carrer Anoia
cantonada carrer Priorat núm. 47 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.

TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 291

A proposta del regidor de Territori i Urbanisme, i en virtut de l'art. 21.3 ROM, es retira de
l'ordre del dia l'acord núm. 6.4. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres
d'instal·lació. GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA.

Acord núm. 6.4. Proposta aprovació concessió de llicència d'obres d'instal·lació.

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 292

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1369/13: 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'una
canalització subterrània de 4 metres de longitud i un ramal de connexió, mitjançant
l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 4,90 metres de
llargària al carrer Metge Carreras núm. 166 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'una canalització
de 4 m. i un ramal de connexió, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per
1,00 m. de profunditat i 4,90 metres de llargària al carrer Metge Carreras núm. 166
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. 7.

Propostes aprovació concessió llicències d'ocupació de via pública
amb taules i cadires

Acord núm. 7.1. Proposta aprovació concessió de llicència d'ocupació via pública
amb taules i cadires. SRA. ANGELICA LAURA LUPASCU.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 290

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-477/13: Atès que la Sra. ANGELICA LAURA LUPASCU ha sol·licitat en data 9 de
setembre d'enguany, l'ampliació fins el dia 31 d'octubre de la llicència per ocupar la plaça
situada a la confluència dels carrers Salvador Casas, Lluís Puigjaner i República Argentina
davant del bar situat al carrer República Argentina núm. 5 d'aquesta vila, per instal·lar 4
taules i 16 cadires, havent aportat la documentació requerida per l'ordenança municipal
reguladora d'aquestes instal·lacions, llicència que fou concedida mitjançant acord de la
Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2013.
Vist l'informe tècnic emès en data 12 de setembre d'enguany, amb caràcter favorable pel
que fa a l'espai de la via pública a ocupar compleix els requeriments indicats a l'ordenança
municipal.

Per tot l'anteriorment exposat, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir a la Sra. ANGELICA LAURA LUPASCU l'ampliació fins el dia 31
d'octubre de la llicència per ocupar la plaça situada a la confluència dels carrers Salvador
Casas, Lluís Puigjaner i República Argentina davant del bar situat al carrer República
Argentina núm. 5 d'aquesta vila, per instal·lar 4 taules i 16 cadires, havent aportat la
documentació requerida per l'ordenança municipal reguladora d'aquestes instal·lacions,
llicència que fou concedida mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de
juny de 2013, sempre que es compleixin les condicions indicades a l'informe emès pels
Serveis Tècnics Municipals en data 12 de setembre d'enguany, en especial que no s'ha
d'excedir de l'espai de 16 m2. objecte d'ocupació, agrupat en en un sector únic.

SEGON.- Condicionar l'eficàcia de la llicència abans esmentada, a dipositar a la Tresoreria
Municipal la quantitat de CENT EUROS (100,00 €), en concepte de garantia de conformitat
amb el que disposa l'apartat 2 de l'annex 1 de l'ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la
taxa per instal·lació de taules i cadires a la via pública amb finalitat lucrativa.
TERCER.- Indicar que en el cas de la celebració d'actes municipals a la plaça objecte
d'ocupació, aquest Ajuntament podrà sol·licitar la retirada, reubicació o reducció de les
taules i cadires instal·lades a la via pública, durant l'horari en que se celebri l'esmentat acte
municipal.
QUART.- Caldrà complir les següents condicions:













S’estableix amb caràcter general l’horari màxim de funcionament següent:
1.
De diumenge a dijous i els dies festius el vetllador i/o terrassa ha de deixar
de funcionar, com a màxim, a les 12 de la nit (00.00 hores).
2.
Els divendres, dissabtes i vigílies de festiu l’activitat del vetllador i/o terrassa
ha de finalitzar, com a màxim, a la 1.40 de la matinada (01.40 hores).
Finalitzat l’horari màxim de funcionament dels vetlladors i/o terrasses, els titulars dels
establiments que disposen d’autorització per instal·lar un vetllador i/o terrassa disposen
d’un termini màxim de vint minuts (20’) per desallotjar l’espai ocupat i retirar tot el
material instal·lat.
En cap cas es pot iniciar l’activitat del vetllador i/o terrassa abans de les 08.00
El mobiliari que s’utilitzi per als vetlladors i/o terrasses (taules, cadires, para-sols,
estufes, etc.) ha d’estar fabricat amb materials no contaminants, reciclables i duradors.
Els materials utilitzats han d’oferir garanties de solidesa suficients.
L’estructura de les instal·lacions sobre la via pública ha de ser fàcilment desmuntable.
Els para-sols s’han de col·locar sobre suports adients perquè siguin segurs i no es
moguin, sense foradar el terra.
L’alçada mínima de les instal·lacions de para-sols, tendals, etc. és de 2,20 m i un màxim
de 2,50 m.
No es permet la utilització de publicitat en el mobiliari que es col·loqui als vetlladors i/o
terrasses, llevat la de l’establiment mateix.
Les característiques tècniques dels diferents elements o mobiliari a instal·lar als
vetlladors i/o terrasses han de complir les condicions següents:
1. Les taules han de ser de materials de qualitat, fusta, alumini, etc., i altres que
expressament pugui autoritzar l’Ajuntament. Han de ser estables, apilables i
permetre el correcte anivellament. La geometria del sobre amb taulell ha de ser
rodona o quadrada amb mides exteriors compreses entre 600 mm i 900 mm i poden
ser de diversos materials de característiques duradores. Han de guardar uniformitat
en color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin.
2
2. La superfície màxima a ocupar pel conjunt d’una taula i quatre cadires és de 3 m .
3. Les cadires han de ser de materials de qualitat, fusta, alumini, etc., i altres que
expressament pugui autoritzar l’Ajuntament. Han de ser estables, apilables i
permetre el correcte anivellament. El seient ha de ser de les mateixes
característiques que l’estructura de la cadira, podent incloure altres materials
duradors tals com alumini, polipropilè de primera generació, medul·la trenada, etc.,
incloent ocasionalment coixins o folres teixits. S’evitaran formes recarregades o
mimètiques amb materials o processos de construcció aliens al producte mateix.
Han de guardar uniformitat en color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin.










4. El recobriment dels para-sols o tendals ha de ser amb lones impermeabilitzades de
material tèxtil o sintètiques i llises, de color cru o d’un sol color clar, de geometria
rodona o quadrada i mides exteriors compreses entre 1.500 mm i 4.000 mm. El pal
ha de ser d’estructura metàl·lica o de fusta tractada tipus iroc, bolondo o similar
sense envernissar i plegables. La base, suficientment estable amb peces de pedra
artificial o ferro colat i mai fixades al paviment. Els para-sols o tendals han de
guardar uniformitat en color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin.
5. Les estufes per vetlladors, només podran ser models homologats pel Departament
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. Solsamènt s’autoritzaran estufes a partir
de 4 taules. Podran instal·lar-se un màxim d’una estufa per cada 4 taules.
Com a norma general, no es permet la instal·lació de jardineres, tarimes i altres
elements similars. La col·locació de qualsevol d’aquests elements resta subjecta a una
anàlisi específica i l’emissió d’un informe favorable per part dels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament.
No es permet ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, tallavents, plàstics,
neveres o qualsevol altre element que pugui dificultar el trànsit de vianants i vehicles o
deteriorar el paisatge urbà.
No s'autoritza la instal·lació de cap element o mobiliari que no compleixi les condicions
assenyalades en aquest article.
En aquelles vies o carrers principals, passeigs, zones de vianants, places o qualsevol
espai públic que per les seves característiques requereixi un tractament harmòni a
l'entorn, les condicions estètiques dels vetlladors autoritzats, materials, tendals i
elements de delimitació física de l'espai d'ocupació a la via pública han de complir les
prescripcions dels Serveis Tècnics Municipals incorporades a la llicència..
S'ha de deixar un pas lliure mínim d'1,40 metres per als vianants.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria Municipal i a
la Policia Local d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 7.2. Proposta aprovació concessió de llicència d'ocupació via pública
amb taules i cadires. PASTISSERIA PERARNAU, S.L.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 293

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-1100/06: Atès que la societat PASTISSERIA PERARNAU, S.L. ha sol·licitat en
data 13 de setembre d'enguany, l'ampliació fins el dia 31 d'octubre de la llicència per ocupar
una part de la plaça situada davant del bar del carrer Salvador Casas núm. 31 baixos
d'aquesta vila, per instal·lar 8 taules i 32 cadires, havent aportat la documentació requerida
per l'ordenança municipal reguladora d'aquestes instal·lacions, llicència que fou concedida
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2013.
Vist l'informe tècnic emès en data 19 de setembre d'enguany, amb caràcter favorable pel
que fa a l'espai de la via pública a ocupar compleix els requeriments indicats a l'ordenança
municipal.

Per tot l'anteriorment exposat, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir a la societat PASTISSERIA PERARNAU, S.L. l'ampliació fins el dia 31
d'octubre de la llicència per ocupar una part de la plaça situada al davant del bar del carrer
Salvador Casas núm. 31 baixos d'aquesta vila, per instal·lar 8 taules i 32 cadires, havent
aportat la documentació requerida per l'ordenança municipal reguladora d'aquestes
instal·lacions, llicència que fou concedida mitjançant acord de la Junta de Govern Local de
data 11 de juny de 2013, sempre que es compleixin les condicions indicades a l'informe
emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 19 de setembre d'enguany, en especial que
no s'ha d'excedir de l'espai de 24 m2. objecte d'ocupació, agrupat en en un sector únic.
SEGON.- Condicionar l'eficàcia de la llicència abans esmentada, a dipositar a la Tresoreria
Municipal la quantitat de CENT EUROS (100,00 €), en concepte de garantia de conformitat
amb el que disposa l'apartat 2 de l'annex 1 de l'ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la
taxa per instal·lació de taules i cadires a la via pública amb finalitat lucrativa.
TERCER.- Indicar que en el cas de la celebració d'actes municipals a la plaça objecte
d'ocupació, aquest Ajuntament podrà sol·licitar la retirada, reubicació o reducció de les
taules i cadires instal·lades a la via pública, durant l'horari en que se celebri l'esmentat acte
municipal.
QUART.- Caldrà complir les següents condicions:













S’estableix amb caràcter general l’horari màxim de funcionament següent:
1.
De diumenge a dijous i els dies festius el vetllador i/o terrassa ha de deixar
de funcionar, com a màxim, a les 12 de la nit (00.00 hores).
2.
Els divendres, dissabtes i vigílies de festiu l’activitat del vetllador i/o terrassa
ha de finalitzar, com a màxim, a la 1.40 de la matinada (01.40 hores).
Finalitzat l’horari màxim de funcionament dels vetlladors i/o terrasses, els titulars dels
establiments que disposen d’autorització per instal·lar un vetllador i/o terrassa disposen
d’un termini màxim de vint minuts (20’) per desallotjar l’espai ocupat i retirar tot el
material instal·lat.
En cap cas es pot iniciar l’activitat del vetllador i/o terrassa abans de les 08.00
El mobiliari que s’utilitzi per als vetlladors i/o terrasses (taules, cadires, para-sols,
estufes, etc.) ha d’estar fabricat amb materials no contaminants, reciclables i duradors.
Els materials utilitzats han d’oferir garanties de solidesa suficients.
L’estructura de les instal·lacions sobre la via pública ha de ser fàcilment desmuntable.
Els para-sols s’han de col·locar sobre suports adients perquè siguin segurs i no es
moguin, sense foradar el terra.
L’alçada mínima de les instal·lacions de para-sols, tendals, etc. és de 2,20 m i un màxim
de 2,50 m.
No es permet la utilització de publicitat en el mobiliari que es col·loqui als vetlladors i/o
terrasses, llevat la de l’establiment mateix.
Les característiques tècniques dels diferents elements o mobiliari a instal·lar als
vetlladors i/o terrasses han de complir les condicions següents:
1. Les taules han de ser de materials de qualitat, fusta, alumini, etc., i altres que
expressament pugui autoritzar l’Ajuntament. Han de ser estables, apilables i
permetre el correcte anivellament. La geometria del sobre amb taulell ha de ser










rodona o quadrada amb mides exteriors compreses entre 600 mm i 900 mm i poden
ser de diversos materials de característiques duradores. Han de guardar uniformitat
en color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin.
2
2. La superfície màxima a ocupar pel conjunt d’una taula i quatre cadires és de 3 m .
3. Les cadires han de ser de materials de qualitat, fusta, alumini, etc., i altres que
expressament pugui autoritzar l’Ajuntament. Han de ser estables, apilables i
permetre el correcte anivellament. El seient ha de ser de les mateixes
característiques que l’estructura de la cadira, podent incloure altres materials
duradors tals com alumini, polipropilè de primera generació, medul·la trenada, etc.,
incloent ocasionalment coixins o folres teixits. S’evitaran formes recarregades o
mimètiques amb materials o processos de construcció aliens al producte mateix.
Han de guardar uniformitat en color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin.
4. El recobriment dels para-sols o tendals ha de ser amb lones impermeabilitzades de
material tèxtil o sintètiques i llises, de color cru o d’un sol color clar, de geometria
rodona o quadrada i mides exteriors compreses entre 1.500 mm i 4.000 mm. El pal
ha de ser d’estructura metàl·lica o de fusta tractada tipus iroc, bolondo o similar
sense envernissar i plegables. La base, suficientment estable amb peces de pedra
artificial o ferro colat i mai fixades al paviment. Els para-sols o tendals han de
guardar uniformitat en color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin.
5. Les estufes per vetlladors, només podran ser models homologats pel Departament
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. Solsamènt s’autoritzaran estufes a partir
de 4 taules. Podran instal·lar-se un màxim d’una estufa per cada 4 taules.
Com a norma general, no es permet la instal·lació de jardineres, tarimes i altres
elements similars. La col·locació de qualsevol d’aquests elements resta subjecta a una
anàlisi específica i l’emissió d’un informe favorable per part dels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament.
No es permet ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, tallavents, plàstics,
neveres o qualsevol altre element que pugui dificultar el trànsit de vianants i vehicles o
deteriorar el paisatge urbà.
No s'autoritza la instal·lació de cap element o mobiliari que no compleixi les condicions
assenyalades en aquest article.
En aquelles vies o carrers principals, passeigs, zones de vianants, places o qualsevol
espai públic que per les seves característiques requereixi un tractament harmòni a
l'entorn, les condicions estètiques dels vetlladors autoritzats, materials, tendals i
elements de delimitació física de l'espai d'ocupació a la via pública han de complir les
prescripcions dels Serveis Tècnics Municipals incorporades a la llicència..
S'ha de deixar un pas lliure mínim d'1,40 metres per als vianants.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria Municipal i a
la Policia Local d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 8.

Proposta aprovació concessió llicència d'alta de gual. SR. ANTONIO
GOMEZ REDONDO.

TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 280

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1155/13: Vista la sol·licitud presentada el dia 2 de juliol de 2013, registre d'entrades
núm. 6.406, pel Sr. ANTONIO GOMEZ REDONDO, que demana llicència per senyalitzar un
gual permanent al carrer Metge Carreras núm. 118 d'aquesta vila, local que té una porta
d'entrada de 3,50 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. ANTONIO GOMEZ REDONDO l'autorització per senyalitzar un
gual permanent al carrer Metge Carreras núm. 118 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. 9.

Assumptes urgents.

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

Acord núm. 9.1. Proposta aprovació donar de baixa liquidació. SRA.
ALBEROLA SEGURA.

LYDIA

TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 302

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1154/13: Atès que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en data 30 de juliol
de 2013 va aprovar la generació de 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 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.
Atès que durant el mateix mes de juliol, es va generar per l'aplicatiu WTP, amb referència
de valor 741045-226815, pel citat import a titularitat de la Sra. Alberola.
Atès que amb posterioritat al citat acord, s'ha pogut comprovar que la gestió i cobrament de
la referida taxa per ocupació de la via pública amb quioscos, no està delegada a la
Diputació de Barcelona, i que aquesta correspon exclusivament a aquest Ajuntament.
A la vista d'aquests antecedents el Regidor de Territori i Urbanisme proposa a la Junta de
Govern l'adopció del següent acord:

PRIMER.- Donar de baixa la liquidació generada el mes de juliol per l'aplicatiu WTP, a
titularitat de la Sra. LYDIA ALBEROLA SEGURA, d'import 2.223,00 €, en concepte de taxa
per ocupació de la via pública amb quioscos, amb referència 741045-226815, pels motius
indicats a la part expositivia d'aquest acord.
SEGON.- Aprovar la liquidació per ocupació de la via pública amb quioscos, segons
l'Ordenança Fiscal núm. 25, a titularitat de la Sra. LYDIA ALBEROLA SEGURA, d'import
2.223,00 €, per l'ocupació de la via pública amb un quiosc de venda de diaris i revistes amb
una superfície de 12,50 m2., a la Plaça de Catalunya-Passeig del Progrés, durant el
període comprès entre l'1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2012.
TERCER.- Notificar el present acord a la Sra. LYDIA ALBEROLA SEGURA, a la Tresoreria
Municipal i a l'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.2. Proposta aprovació donar de baxa liquidació. SRA. MONTSERRAT
HERNANDEZ MARTIN.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 303

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1154/13: Atès que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en data 30 de juliol

de 2013 va aprovar la generació de 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 destinat a xurreria situat a la confluència de
la Plaça de Catalunya amb el carrer Alfons Sala d'aquesta vila, corresponent a taxa per
ocupació de la via pública amb quioscos per una superfície de 12,50 m2. i pel període
comprès entre els dies 01/01/2012 i 31/12/2012.
Atès que durant el mateix mes de juliol, es va generar per l'aplicatiu WTP, amb referència
de valor 741045-226838, pel citat import a titularitat de la Sra. Hernández.
Atès que amb posterioritat al citat acord, s'ha pogut comprovar que la gestió i cobrament de
la referida taxa per ocupació de la via pública amb quioscos, no està delegada a la
Diputació de Barcelona, i que aquesta correspon exclusivament a aquest Ajuntament, i
també s'ha comprovat que la Sra. Hernández ja ha fet efectiu el pagament de la citada
liquidació amb referència de valor 741045-226838.
A la vista d'aquests antecedents el Regidor de Territori i Urbanisme proposa a la Junta de
Govern l'adopció del següent acord:

PRIMER.- Donar de baixa la liquidació generada el mes de juliol per l'aplicatiu WTP, a
titularitat de la Sra. MONTSERRAT HERNANDEZ MARTIN, d'import 2.223,00 €, en
concepte de taxa per ocupació de la via pública amb quioscos, amb referència
741045-226838, pels motius indicats a la part expositivia d'aquest acord.
SEGON.- Aprovar la liquidació per ocupació de la via pública amb quioscos, segons
l'Ordenança Fiscal núm. 25, a titularitat de la Sra. MONTSERRAT HERNANDEZ MARTIN,
d'import 2.223,00 €, per l'ocupació de la via pública amb un quiosc destinat a xurreria amb
una superfície de 12,50 m2., a la Plaça de Catalunya-Alfons Sala, durant el període
comprès entre l'1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2012.
TERCER.- Compensar l'import de la liquidació que s'aprova en aquest acord, amb la
l'import cobrat de la Sra. Hernández, de la liquidació generada erròniament per l'aplicació
WTP amb referència de valor 741045-226838.
QUART.- Notificar el present acord a la Sra. MONTSERRAT HERNANDEZ MARTIN,
indicant-li que no caldrà que efectuï cap pagament, atès que la liquidació que s'aprova en
aquest acte es compensa, tal com es contempla a l'apartat TERCER de la part dispositiva
del present acord.
CINQUÈ.- Notificar igualment el present acord a la Tresoreria Municipal i a l'Oficina de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.3. Proposta aprovació protocols de col·laboració. LA XAL, SL I
AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
RSN_13/ 39

Proposta de la Regidoria de Comunicació
Atès que Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant la XAL, SL), és una societat
mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local
català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector.
Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local,
una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del
país (televisions, ràdios i suports en línia).
Atès que la XAL SL, constituïda pel Consorci de Comunicació Local (CCL), dóna suport a
les Emissores Municipals per mitjà de diferents propostes radiofòniques en què les
emissores actuen com a productores de programes amb la corresponent remuneració
econòmica
Atès que la XAL SL ha manifestat, la voluntat d’establir amb aquest Ajuntament, com a ens
gestor de l’Emissora Municipal, OLESA RÀDIO, un marc de col·laboració per a l’elaboració
de diverses produccions radiofòniques durant la temporada de tardor 2013 que es
concreten en els programes: “MATINS EN XARXA”, “LA TARDA” I “MOMENTS D’ÒPERA”.
Atès que la producció radiofònica de “MATINS EN XARXA” I “LA TARDA” es conceben
com a coproduccions entre la XAL SL i les diferents emissores que hi participin i respon a
l'objectiu de la mateixa XAL SL i del Consorci de Comunicació Local de potenciar i
intensificar els mecanismes de cooperació i de suport a les ràdios locals.
Atès el programa “MOMENTS D’ÒPERA”, és un producte radiofònic especialitzat dedicat a
l’Òpera que es dirigeix, produeix i presenta setmanalment a Olesa Ràdio i que ha estat
requerir per formar part de la graella de La Xarxa per a la tardor 2013.
Atès que és voluntat d’OLESA RÀDIO d’acceptar la proposta que ofereix la XAL SL
al conjunt d’Emissores Municipals de participar en els projectes radiofònics “MATINS EN
XARXA” i “LA TARDA” per a la temporada de tardor 2013 per aprofitar els recursos que
l’ACL posa a disposició de les Emissores Municipals i, a l’hora, per augmentar l’àmbit
territorial de difusió de les activitats de caràcter local.
Atès que és voluntat d’OLESA RÀDIO facilitar que el programa “MOMENTS D’ÒPERA”,
dirigit, produït i presentat per Albert Galceran, formi part de la graella de La Xarxa durant la
temporada de tardor 2013 amb l’emissió d’un total de 16 programes.

Per tot això, la Regidoria de Comunicació proposa a la Junta de Govern Local l'aprovació
dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar els Protocols de col·laboració entre La Xarxa Audiovisual Local, SL i
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, per a la participació d’Olesa Ràdio, Emissora
Municipal, en els projecte radiofònics “MATINS EN XARXA” i “LA TARDA” (per a la
temporada tardor 2013, i aprofitar així els recursos que l’ACL posa a disposició de les
Emissores Municipals i augmentar l’àmbit territorial de difusió de les activitats de caràcter

local.
SEGON.- Aprovar el Protocol de col·laboració entre La Xarxa Audiovisual Local, SL i
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, per a la direcció, producció i presentació del programa
Moments d’Òpera que s’emetrà setmanalment a La Xarxa.
TERCER.- Designar el redactor de l’Emissora, Albert Galceran Montoro, per dirigir, produir i
presentar 16 programes de 55 minuts de durada en nom d’Olesa Ràdio, per a la
programació de La Xarxa que s’emetran, com a màxim, fins el dia 31 de desembre de 2013
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels esmentats Protocols
CINQUÈ.- Notificar al Departament de Comunicació, a l’Agència de la Comunicació Local, a
la XAL SL, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 10.

Precs i preguntes.

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

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

