ACTA NÚM. 3. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 28 DE GENER DE 2014

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a dos
quarts de vuit del vespre del dia 28 de gener de 2014, 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 21
de gener de 2014.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 21 de gener de 2014, sense formular-se rectificació ni observació de cap
mena.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta modificada aprovació bases específiques i convocatòria
del procés selectiu per a la provisió de tres places vacants d'Agent
de la Policia Local.

RÈGIM INTERN
TCR_14/ 10

Proposta modificada de l’Alcaldia
Ra10-14
Exp. 091/2014
Elaborades les bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió de tres

places vacants d’agent de la Policia Local corresponent a l’oferta pública d’ocupació per
l’any 2013 i a les vacants produïdes amb posterioritat, 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 tres places vacants d’AGENT 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 les places convocades.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació inicial del projecte d'obres municipals i estudi
bàsic de seguretat i salut. PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS
CARRERS CALVARI, TRAVESSIA DEL CALVARI I DUC DE LA
VICTÒRIA D'OLESA DE MONTSERRAT.

TERRITORI I URBANISME
VLR_14/ 22

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp.: 1636/13: Vist el projecte d’obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per títol:
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS CALVARI, TRAVESSIA DEL CALVARI I
DUC DE LA VICTÒRIA d'aquesta vila, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un
pressupost final de CINC-CENTS TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB
VINT-I-UN CÈNTIMS (503.588,21 €).
Atès que aquestes obres estan incloses al Pla Únic d'Obres i Serveis, anualitat 2012, i que
la seva adjudicació s'ha de realitzar el més aviat possible a fi de no perdre la subvenció de
l'esmentada anualitat, és per això que la tramitació per urgència suposarà la reducció dels
terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit
d'informació pública del projecte es redueixi a quinze dies.

Atès l'informe favorable emès per l'Assessora Jurídica de l'Àrea d'Urbanisme, en data 16 de
gener de 2014, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció de l'acord
següent:

PRIMER.- Declarar la urgència d'aquest procediment per les raons esmentades a la part
expositiva d'aquest acord, tal com preveu l'art. 50 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
SEGON.- Aprovar inicialment el projecte d'obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per
títol: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS CALVARI, TRAVESSIA DEL
CALVARI I DUC DE LA VICTÒRIA d’aquesta vila, redactat pels Serveis Tècnics Municipals,
amb un pressupost final de CINC-CENTS TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT
EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (503.588,21 €).
TERCER.- Exposar-lo al públic durant el termini de QUINZE (15) dies, mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província, en aplicació del que disposa l'article 235 del
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, el qual podrà ser examinat i formular-se les al·legacions que
es creguin oportunes, entenent-se aprovat definitivament cas que no es presenti cap mena
de reclamació durant l'esmentat termini d'exposició pública.
QUART.- Notificar el present acord al departament de Contractació d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 4.

Proposta aprovació desestimació d'al·legacions i aprovació
definitiva projecte d’obres municipals per a la urbanització de les
Places Nova i de La Cendra d’Olesa de Montserrat.

TERRITORI I URBANISME
VLR_14/ 23

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 733/13: Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de juny de 2013, va
acordar aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries per a la urbanització de les Places
Nova i de La Cendra d’aquesta vila, redactat pel Servei d’Equipament i Espai Públic de la
Diputació de Barcelona, amb un pressupost de contracte de 274.394,62€; i exposar-lo al
públic durant el termini de trenta dies, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis.
Atès que en compliment dels acords anteriors, els anuncis d’exposició pública del projecte
s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 2 de setembre de 2013.
Atès que durant el termini d’exposició pública del projecte d’obres aprovat inicialment, s’han
presentat els següents escrit d’al.legacions:

- Escrit presentat en data 7 d’octubre de 2013 (RE9190) per l’Associació de Veïns del Casc

Antic d’Olesa de Montserrat:
o Al·legacions primera, segona i tercera: El projecte, que preveu la reducció d’un 70%
de els places d’aparcament actualment existents, no contempla les necessitats reals de
la zona, creant noves àrees d’aparcament.
o Al.legació quarta: El projecte no fa referència als guals afectats per l’execució de les
obres.
o Al.legació cinquena: El projecte no contempla la possibilitat de soterrar els contenidors
d’escombraries.
o Al.legació sisena: La col·locació de pilons en la intersecció d’alguns carrers no permet
el pas a vehicles d’emergència.
o Al.legació setena: Les llambordes que contempla el projecte es trenquen, s’esquerda
la superfície o es deslliuren de la seva col·locació.
o Se sol·licita s’estimin les al.legacions formulades, consensuant amb els veïns la
dràstica reducció de places d’aparcament (preveient zones alternatives i
subsidiariament eliminant només parcialment les places actuals) i trobant solució pels
veïns que disposen d’una plaça d’aparcament (garantint l’accés als guals); es soterrin
els contenidors d’escombraries; es suprimeixin els pilons a la intersecció d’alguns
carrers; i es canviïn les llambordes contemplades en el projecte.

- Escrit presentat en data 7 d’octubre de 2013 (RE 9191) per l’Agrupament Escolta Sant
Bernat de Claravall:
o Es demana poder tenir accés rodat (mitjançant l’obtenció de les claus de les pilones) a
la Plaça Nova, on l’Agrupament té el seu local social.
o Se sol·licita instal·lar una nova reixeta de clavegueram al final de la rampa de la porta
del seu local social.
En data 15 de gener de 2014, l’arquitecte municipal ha emès informe en relació als escrits
d’al.legacions presentats, del qual es desprèn:
“Respecte a l’al•legació de l’Associació de veïns del casc antic:
En relació als punts 1, 2 i 3 de l’al•legació, cal esmentar que l’ajuntament te previst disposar
d’aparcaments provisionals a la vora del nucli antic, per la qual cosa ja s’ha procedit a
aprovar les corresponents memòries valorades per procedir a la posterior adequació dels
terrenys. No obstant es un tema totalment aliè al projecte, per la qual cosa la estimació o
desestimació de l’al•legació no modifica el contingut del projecte.
En relació al punt 4, en l’execució de les obres caldrà respectar tots els accessos de
vehicles a garatges que estiguin actualment autoritzats.
En relació al punt 5, posats en contacte amb el departament de Medi Ambient de
l’Ajuntament, ens han manifestat que el sistema de contenidors implantat al nucli antic
consisteix en contenidors de superfície de 1.000 l per la fracció rebuig de residus i de 240 l
per la fracció orgànica de residus en alguns punts on només pot accedir el vehicle petit de
recollida i iglús de recollida selectiva pel punts accessibles pel vehicle gran de recollida.
Com a mesura correctora per l’impacte visual s’ha projectat una tanca de fusta, del mateix
model que la tanca instal•lada al carrer Garraf. La instal•lació de contenidors soterrats
implica una despesa molt gran d’inversió i de manteniment i no presenta millores en relació
al tema de voluminosos.

En relació al punt 6, en l’execució de les obres caldrà tenir en compte no col•locar elements
de mobiliari que puguin obstaculitzar el pas de vehicles d’emergència.
En relació al punt 7, les llambordes contemplades en el projecte compleixen amb totes les
exigències tècniques de qualitat exigides. S’adjunta fitxa tècnica on es pot comprovar la
òptima qualitat del material d’acord amb els resultats obtinguts en els corresponents
assatjos.
Respecte a l’al•legació de l’Agrupament Sant Bernat de Claravall:
Pel que respecta al punt 1, el fet de poder accedir o no amb vehicles a la plaça un cop les
obres estiguin acabades, no modifica el contingut del projecte.
Pel que respecta al punt 2, es considera adient disposar d’una nova recollida d’aigües
pluvials just davant de la rampa d’accés al local, la qual cosa s’haurà de preveure quan
s’executin les obres”.

Fonaments jurídics
I.- D’acord amb allò que disposa l’article 37.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals, finalitzat el tràmit d’informació pública, el projecte d’obres aprovat
inicialment, ha de ser sotmès al tràmit d’aprovació definitiva, que s’ha d’adoptar en el
termini màxim de sis mesos a comptar des de l’aprovació inicial (apartat 5 de l’article 37
esmentat).
II.- L'òrgan competent per a aprovar els projectes d'obres ordinàries és el mateix que té la
competència atribuïda per a la contractació de l'obra, d'acord amb allò que disposa l'article
38.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/95,
de 13 de juny. En el present supòsit és la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret
d’Alcaldia, de delegacions de competències.

Per tot l'anteriorment exposat, el regidor de Territori i Urbanisme, proposa a la Junta de
Govern Local l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Desestimar les al.legacions primera, segona, tercera, cinquena i setena
formulades per l’Associació de Veïns del Casc Antic d’Olesa de Montserrat, mitjançant
escrit presentat en data 7 d’octubre de 2013 (RE9190), pels motius recollits en l’informe de
l’arquitecte municipal, reproduït en l’antecedent quart dels presents acords; i estimar les
al.legacions quarta, en el sentit que durant l’execució de les obres caldrà respectar els
accessos dels vehicles a garatges que estiguin actualment autoritzats, i sisena, en el sentit
que durant l’execució de les obres caldrà tenir en consideració no col·locar elements de
mobiliari que puguin obstaculitzar el pas de vehicles d’emergència.
SEGON.- Desestimar l’al.legació primera formulada per l’Agrupament Escolta Sant Bernat
de Claravall, mitjançant escrit presentat en data 7 d’octubre de 2013 (RE 9191), pels motius
recollits en l’informe de l’arquitecte municipal, reproduït en l’antecedent quart dels presents
acords; i estimar la segona de les al.legacions continguda en l’escrit esmentat, incorporant
una nova reixa de recollida d’aigües pluvials a la Plaça Nova, just davant de la rampa

d’accés a les dependències de l’Agrupament.
TERCER.- Aprovar definitivament el projecte d’obres ordinàries per a la urbanització de les
Places Nova i de La Cendra, d’Olesa de Montserrat, redactat pel Servei d’Equipament i
Espai Públic de la Diputació de Barcelona, amb les següents prescripcions:
- S’incorpora una nova reixa de recollida d’aigües pluvials a la Plaça Nova, just davant de la
rampa d’accés al local social de l’Agrupament Escolta Sant Bernat de Claravall.
- Durant l’execució de les obres caldrà respectar els accessos dels vehicles a garatges que
estiguin actualment autoritzats.
- Durant l’execució de les obres caldrà tenir en consideració no col·locar elements de
mobiliari que puguin obstaculitzar el pas de vehicles d’emergència.
QUART.- Notificar personalment els presents acords a l’Associació de Veïns del Casc Antic
d’Olesa de Montserrat i a l’Agrupament Escolta Sant Bernat de Claravall.
CINQUÈ.- Publicar els presents acords al Tauler d’anuncis de la Corporació, a la web
municipal, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 5.

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

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
GSR_14/ 1

Proposta de la Regidoria de Tecnologies de la Informació i Comunicació
Exp. 63/2014. Atès que l’IES Institut Daniel Blanxart i Pedrals té alumnes d’Ensenyament
Secundari que han de realitzar pràctiques en alternança escola-empresa, és a dir,
pràctiques formatives no laborals en empreses o centres de treball de l’entorn del centre
d’estudi, per tal de completar la seva formació professional.
Atès que aquestes pràctiques es formalitzen mitjançant un conveni de col·laboració que
subscriuen l’escola i l’empresa, regulats per l’Ordre ENS 193/2002, de 5 de juny, per la qual
es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb
empreses i entitats, modificat per l’Ordre EDC/2006, de 30 de gener.
Atès que aquest Ajuntament ha analitzat l’interès de tenir alumnes en pràctiques, així com
la repercussió educativa i formativa dels aprenentatges assolits pels alumnes,
coneixements que es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral, facilitant la
incorporació al mercat laboral i/o la continuïtat del seu itinerari formatiu.
Atès que en data d’avui, està disponible tota la documentació per realitzar aquesta
tramitació.

Per tot l’exposat, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de
treball entre el centre docent IES Daniel Blanxart i Pedrals i aquest Ajuntament perquè
l’alumne Jorge Antonio Closas Ródenas faci pràctiques per un total de 350 hores des del
dia 3 de febrer de 2013 fins al 27 de juny de 2014.
SEGON.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’IES, a la UGRH, al Sr. Jorge Antonio Closas
Ródenas i als representants legals dels treballadors.
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 de l'assumpte següent:
Acord núm. 6.1. Proposta aprovació ajuts econòmics socials. REGIDORIA DE
BENESTAR
SOCIAL
DE
L'AJUNTAMENT
D'OLESA
DE
MONTSERRAT.
SERVEIS SOCIALS
CRS_14/ 1

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 2014 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
DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
(2.378,67 €).

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 2014 per un
import de DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS (2.378,67 €).
TERCER.- El pagament s'haurà d'efectuar directament als l'endossataris que consten en
l’annex amb la major brevetat possible.
QUART. Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 7.

Precs i preguntes

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

