ACTA NÚM. 21. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 3 DE JUNY DE 2014

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a dos
quarts de set de la tarda del dia 3 de juny de 2014, 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
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
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 27
de maig de 2014.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 27 de maig de 2014, sense formular-se rectificació ni observació de cap
mena.
-------------------Acord núm. 2.

Propostes anul·lació AD's

Acord núm. 2.1.

Proposta aprovació anul·lació AD. GRUPO POLMAQUIM, SL

VIA PÚBLICA
MVT_14/ 47

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics
Exp.509/11 Ctc.51-14. Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària, de data 04
d’abril de 2011, va adjudicar el contracte menor d’obres per tal de dur a terme la reparació

de l’esvoranc de la Plaça de la Sardana al terme municipal d’Olesa de Montserrat, a
l’empresa GRUPO POLMAQUIM, SL per un import d’11.608,27€.
Vist l’informe del Cap UA Manteniment d’Espais Públics, de data 19 de maig de 2014 en el
que assenyala que les obres de reparació de l’esvoranc de la Plaça de la Sardana han estat
efectuades satisfactòriament, i per tant sol•licita l’anul•lació de l’import de 1.235,36€
corresponent a l’AD sobrant.

Per tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Anul•lar l’import de l’autorització i disposició de la despesa (AD) amb número
d’operació comptable 220110003217, per un import de MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC
EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (1.235,36€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
43K08 155 63100.
SEGON. Notificar l’aprovació d’aquest acord als Serveis Tècnics, a la UA Manteniment
d’Espais Públics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 2.2.

Proposta aprovació anul·lació AD. APPLUS NORCONTROL, SLU

PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES
MVT_14/ 50

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp.162/07 Ctc.50-14. Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària, de data 05
de febrer de 2007, va adjudicar el contracte menor de consultoria i assistència per a
l’execució dels assajos de materials derivats del programa de control de qualitat de les
obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació Industrial 1 UAi1 “Catex-Vilapou”, a l’empresa
APPLUS NORCONTROL, SLU per un import de 9.757,21€.
Vist l’informe de l’Arquitecte Municipal i el Regidor de Territori i Urbanisme, de data 12 de
maig de 2014 en el que assenyala que les obres d’urbanització del referit sector ja han
finalitzat i recepcionat, i per tant sol•licita l’anul•lació de l’import de 7.008,34€ corresponent
a l’AD sobrant.

Per tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Anul•lar l’import de l’autorització i disposició de la despesa (AD) amb número
d’operació comptable 220070000553, per un import de SET MIL VUIT EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (7.008,34€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41D35
151 60005.
SEGON. Notificar l’aprovació d’aquest acord als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació DO. XARXA OLESA, ASSOCIACIÓ PER A LA
PROMOCIÓ DE L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL.

EDUCACIÓ
MCM_14/ 7

Proposta de la Regidora d'Ensenyament
Exp. 1482/13. Atès que en data 10 de desembre de 2013, es va aprovar el Conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i "Xarxa Olesa", Associació per a la
promoció de l'espectacle infantil i juvenil a Olesa de Montserrat relatiu a la realització d'un
programa escolar de teatre, música i dansa al municipi d'Olesa de Montserrat.
Atès que a l'article 10 del conveni es preveu l'avançament del pagament d'un 70% del
dèficit màxim previst en el mes de març, i que aquest dèficit enguany és de 4.126,85 €
essent el 70% corresponent la quantitat de 2.888,79 €. Atès que la Campanya de Teatre ja
s'ha iniciat i que cal dotar a Xarxa Olesa de l'import suficient per dur a terme les despeses
que ocasiona aquesta campanya de teatre escolar.

Per tot això la regidora d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern l'adopció de l'acord
següent:
PRIMER. Aprovar el reconeixement de l'Obligació i disposició de la despesa (DO) per
import 2.888,79 € corresponent al 70% del dèficit màxim previst en 4.126,85 € de la
Campanya de Teatre Escolar, a la partida 52 3200 48900 E- Ass. Prom. Espectacle Infantil i
Juvenil d'Olesa.
SEGON. Comunicar aquest acord a Xarxa Olesa, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 4.

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

TERRITORI I URBANISME
VLR_14/ 165

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 631/14: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'una canalització d'11 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 13,50 m. de llargària al carrer Lluís Puigjaner núm. 81 d’aquesta vila.
Vistos els informes favorables emesos per l’Enginyer i l’Arquitecte Municipal, de data 27 de
maig de 2014, 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, la llicència
necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'una canalització d'11 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
13,50 m. de llargària al carrer Lluís Puigjaner núm. 81 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. 5.

Proposta aprovació concessió llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. SRA. AIZHEN YE.

TERRITORI I URBANISME
SAF_14/ 58

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-758/12: Atès que la Sra. AIZHEN YE va sol.licitar en data 22 de maig d'enguany,
llicència per ocupar el passeig central davant del bar situat al núm. 58 de la Rambla de
Catalunya d'aquesta vila, amb 4 taules i 16 cadires durant el període comprès entre l'1 de
juny i l'11 de setembre d'enguany, aportant la documentació requerida per l'ordenança
municipal reguladora d'aquestes instal·lacions.
Vist l'informe tècnic emès en data 23 de maig 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. AIZHEN YE la llicència d'ocupació de la via pública amb 4
taules i 16 cadires al passeig central davant del bar situat a la Rambla de Catalunya núm.
58 d'aquesta vila, durant el període comprès entre el dia 1 de juny i l'11 de setembre
d'enguany, sempre que es compleixin les condicions indicades a l'informe emès pels
Serveis Tècnics Municipals en data 23 de maig d'enguany, en especial que no s'ha
d'excedir de l'espai de 36 m2. objecte d'ocupació, agrupat en en un sector únic, tenint en
compte les 8 taules i 32 cadires autoritzades anteriorment per la Junta de Govern Local en
data 6 de maig de 2014..
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. 6.

Proposta aprovació concessió canvi titularitat de llicència
d'autotaxi. SR. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA FERNANDEZ.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
TCB_14/ 73

Proposta del regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Indústria i Turisme
Exp. 664/14: Vista la instància presentada pel senyor FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA
FERNANDEZ, en data 15 i 26 de maig de 2014, Registre d'Entrada núm. 4808 i 5253,
respectivament, que demana el canvi de titularitat al seu favor de la llicència d'autotaxi,
núm. 15 d'aquest municipi.
Vist l'informe del Cap de la Unitat Administrativa de Llicències, amb data 28 de maig de
2014, que diu:

"Que el senyor FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA FERNANDEZ sol·licita el canvi de
titularitat de la llicència d’autoturisme núm. 15 de la que era titular la senyora Juana García
Morales.
Que en data 18 de juliol de 2005, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va
concedir el canvi de titularitat de la llicència d’autoturisme núm. 15 a la senyora Juana
García Morales.
Que en data 12 de setembre de 2005, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va
concedir a la senyora Juana García Morales, la llicència necessària per a la substitució del
vehicle que s’utilitzava per fer el servei de la llicència d’autoturisme, núm. 15, donant d’alta
el vehicle marca AUDI A6 1.9 TDI, amb matrícula 8708 DMB, per a la prestació del citat
servei.
Vist que el senyor FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA FERNANDEZ vol mantenir el mateix
vehicle per exercir el servei.
Que verificada la documentació aportada es pot afirmar que la citada sol·licitud compleix

amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi de Catalunya."
És per aquest motiu que aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adopció
del següent acord:
PRIMER.- Concedir al senyor FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA FERNANDEZ, el canvi
de titularitat al seu favor de la llicència d'autotaxi núm. 15 d'aquest municipi.
SEGON.- Mantenir el vehicle marca AUDI A6 1.9 TDI, amb matrícula 8708 DMB, per exercir
el servei de la llicència d'autotaxi, núm. 15.
TERCER.- Donar de baixa a la senyora Juana García Morales, com a l'anterior titular.
QUART.- Notificar el present acord a la persona interessada i a l'anterior titular.
CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució al Departament de Promoció Econòmica,
Comerç, Indústria i Turisme, a la Tresoreria Municipal i a l'Organisme Autònom de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 7.

Proposta aprovació conveni. DIPUTACIÓ
AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.

DE

BARCELONA I

SERVEIS SOCIALS
CRS_14/ 22

Proposta Regidoria de Benestar Social
Atès que la mediació ciutadana és un sistema de resolució de conflictes que suposa la
negociació dels interessos enfrontats, tractant el conflicte d’una manera positiva que permet
potenciar el diàleg i la cohesió i la integració de les diferents aproximacions culturals.
Atès que l’Àrea d’ Atenció a les persones – Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona te la voluntat de continuar cooperant i donant suport als
ajuntaments per a consolidar polítiques de cohesió social, convivència i ciutadania.
Atès que la Diputació de Barcelona en data en data 24 d’Abril de 2014 ha aprovat ajuts,
mitjançant conveni específic, per al desenvolupament del programa del suport als
ajuntaments per a l’impuls dels serveis de mediació ciutadana , en el marc del pla de
concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats.
Atès que la signatura del conveni de col•laboració comporta una aportació econòmica de
CATORZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (14.250,00 €) destinats a finançar el
servei de mediació ciutadana.
Vist l’informe tècnic, la Regidora de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern Local, la
resolució dels següents acords.

PRIMER.– Aprovar la signatura de la CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER A
L’IMPULS DE SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA.
SEGON.– Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del Conveni entre l'Ajuntament d'Olesa
de Montserrat i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del programa de suport als
Ajuntaments per a l’impuls dels serveis de mediació ciutadana.
TERCER.– Acceptar la dotació econòmica de CATORZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA
EUROS (14.250,00 €) a la partida 62 46103 SUBV. DIPUTACIÓ, IMPULS MEDIACIÓ
CIUTADANA.
QUART.– Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea de participació i
drets de la Ciutadania, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 8.

Assumptes urgents

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

Acord núm. 8.1.

Proposta aprovació adjudicació contracte menor de serveis. SR.
ANTONI SANCHO BONFIL.

ALCALDIA
MVT_14/ 51

Proposta de l’Alcaldia
Exp.807/14. Ctc.55-14. Vist l’informe emès per gerència de data 27 de maig de 2014,
referent a la necessitat de contractar els serveis d’un arquitecte per a l’assessorament
tècnic-urbanístic a l’àrea de serveis territorials de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, per
tal de donar continuïtat a una sèrie de criteris i objectius de diferents expedients ja iniciats.
Vist el pressupost presentat per l’arquitecte Sr. Antoni Sancho Bonfil, amb registre general
d’entrades en aquest Ajuntament número 5429 i atès que l’oferta satisfà els interessos
municipals.
Atès que a l’aplicació pressupostària 41 151 22706 del pressupost municipal per a l’exercici
de 2014, hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta
contractació.
Vist allò que disposen els articles 10, 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 de serveis per a l’assessorament tècnic-urbanístic
de l’àrea de serveis territorials de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a l’arquitecte SR.
ANTONI SANCHO BONFIL, per un import de CATORZE MIL EUROS (14.000,00€) més
DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS (2.940,00€) corresponent al 21% d’IVA, pel
període d’un any a partir del mes de juny.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de NOU MIL
VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (9.881,62€) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 41 151 22706 del pressupost municipal per a l’exercici
2014, corresponent als mesos de juny a desembre de 2014.
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de SET MIL
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (7.058,38€) (per reajustament
de cèntims d’euro) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41 151 22706 del pressupost
municipal per a l’exercici 2015, corresponent als mesos de gener a maig de 2015.
QUART. 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.
CINQUÈ. 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:










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. 870/14”.

SISÈ. Notificar aquests acords a l’interessat, a l’Alcaldia, a Regidoria de Territori i
Urbanisme, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.2.

Proposta aprovació concessió llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. SRA. FRANCISCA RUIZ PALACIOS.

TERRITORI I URBANISME
SAF_14/ 59

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-1102/01: Atès que la Sra. FRANCISCA RUIZ PALACIOS va sol.licitar en data 27
de maig d'enguany, llicència per ocupar la vorera de davant de la granja-bar a la Rambla de
Catalunya núm. 1 local C d'aquesta vila, amb 4 taules i 16 cadires durant el període
comprès entre l'1 de juny i l'11 de setembre d'enguany, aportant la documentació requerida
per l'ordenança municipal reguladora d'aquestes instal·lacions.
Vist l'informe tècnic emès en data 29 de maig 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. FRANCISCA RUIZ PALACIOS la llicència d'ocupació de la via
pública amb 4 taules i 16 cadires a la vorera de davant de la granja-bar a la Rambla de
Catalunya núm. 1 local C d'aquesta vila, durant el període comprès entre l'1 de juny i l'11 de
setembre d'enguany, sempre que es compleixin les condicions indicades a l'informe emès
pels Serveis Tècnics Municipals en data 29 de maig 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, tenint en
compte les 4 taules i 16 cadires autoritzades per la Junta de Govern Local de data 11 de
febrer de 2014..
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.
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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. 8.3.

Proposta aprovació concessió llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires bar. SRA. AYELEN FERNANDEZ MASTROTA.

TERRITORI I URBANISME
SAF_14/ 60

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-1776/11: Atès que la Sra. AYELEN FERNANDEZ MASTROTA va sol.licitar en
data 23 de maig d'enguany, llicència per ocupar la vorera de la cantonada de la Rambla de
Catalunya amb el carrer Colon situada pròxima al bar del carrer Colon núm. 90 d'aquesta
vila, amb 6 taules i 24 cadires durant el període comprès entre l'1 de juny i l'11 de setembre
d'enguany, aportant la documentació requerida per l'ordenança municipal reguladora
d'aquestes instal·lacions.
Vist l'informe tècnic emès en data 27 de maig 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. AYELEN FERNANDEZ MASTROTA la llicència d'ocupació de
la via pública amb 6 taules i 24 cadires a la vorera de la cantonada de la Rambla de
Catalunya amb el carrer Colon situada pròxima al bar del carrer Colon núm. 90 d'aquesta
vila, durant el període comprès entre l'1 de juny i l'11 de setembre d'enguany, sempre que
es compleixin les condicions indicades a l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en
data 29 de maig d'enguany, en especial que no s'ha d'excedir de l'espai de 18 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.
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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. 8.4.

Proposta aprovació concessió llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. SRA. XIAOJING YE.

TERRITORI I URBANISME
SAF_14/ 61

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-832/10: Atès que la Sra. XIAOJING YE va sol.licitar en data 29 de maig
d'enguany, llicència per ocupar la vorera de davant del bar situat a la Rambla de Catalunya
núm. 10 d'aquesta vila, amb 3 taules i 12 cadires durant el període comprès entre els dies 1
de juny i 11 de setembre d'enguany, aportant la documentació requerida per l'ordenança
municipal reguladora d'aquestes instal·lacions.
Vist l'informe tècnic emès en data 30 de maig 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. XIAOJING YE la llicència d'ocupació de la via pública amb 3
taules i 12 cadires a la vorera de davant del bar situat a la Rambla de Catalunya núm. 10
d'aquesta vila, , durant el període comprès entre els dies 1 de juny i 11 de setembre
d'enguany, sempre que es compleixin les condicions indicades a l'informe emès pels
Serveis Tècnics Municipals en data 30 de maig d'enguany, en especial que no s'ha
d'excedir de l'espai de 27 m2. objecte d'ocupació, agrupat en en un sector únic, tenint en
compte les 6 taules i 24 cadires autoritzades per la Junta de Govern Local de data 25 de
març d'enguany.
SEGON.- 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.
TERCER.- 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.
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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.

QUART.- 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. 8.5.

Proposta aprovació atorgament subvenció concessió directa.
ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS, GRALLERS I NANS D'OLESA DE
MONTSERRAT.

CULTURA
NSV_14/ 5

Proposta de la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut
ConvGEGANTS,GRALLERS I NANS-Exp.580/2014

Vista la petició formulada per L’Associació de Gegants, Grallers i Nans d’Olesa de
Montserrat per tal que li sigui concedida una subvenció per col•laborar en el finançament de

la construcció d’un nou gegant d’Olesa.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vist l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament que fou aprovada definitivament
per acord del Ple extraordinari urgent de data 28/03/2012, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de maig de 2012 (en endavant
l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten a
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst
a l’article 22.2 de la LGS.
Atès que en el cas concret objecte de la sol•licitud, es donen les circumstàncies previstes a
l’apartat a) de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió d’una
subvenció directa.
Atès que existeix en el pressupost municipal per a l’any 2014 la partida 51 334 48956
CULTURA-PC- ASSOC. GEGANTS, GRALLERS I NANS dotada amb un crèdit de TRES
MIL CINC- CENTS EUROS (3.500,00 €).
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
Atès que segons l’apartat segon de l’article 15 de l’Ordenança, en el text del conveni, a més
del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la
mateixa finalitat.
Atès que el conveni a signar s’ha redactat segons el Model de Dictamen de Concessió
Directa amb Conveni, de la Diputació de Barcelona.
Atès que L’Associació de Gegants, Grallers i Nans d’Olesa de Montserrat és una entitat
sense ànim de lucre que treballa des de fa més de 50 anys per la promoció i el
manteniment de la tradició cultural gegantera de casa nostra i concretament d’Olesa de
Montserrat, representant la nostra Vila arreu de Catalunya.
Atès que al llarg d’aquests primers 50 anys hi ha hagut diversos gegants representant la
Vila d’Olesa de Montserrat.
Atès que a data d’avui alguns d’aquests gegants han estat malmesos pel pas dels anys i
alguns d’ells no poden ser usats o bé estan molt envellits.
És per aquest motiu que l’Associació de Geganters, Grallers i Nans vol dur a terme la
construcció d’uns nous gegants que siguin representatius de la identitat històrica i cultural
de la Vila d’Olesa de Montserrat i que representi també una renovació d’aquesta figures i
elements del nostre patrimoni cultural i tradicional.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa considera que els gegants d’Olesa de Montserrat són un

element molt significatiu i representatiu de la tradició gegantera a la nostra Vila i que són un
element de representació singular d’Olesa de Montserrat dins la tradició gegantera del
nostre país i per tant de gran valor i importància dins el context d’aquesta tradició.
Per tot això, i de conformitat amb el previst, aquesta Regidora d’Ensenyament, Cultura i
Joventut proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a L’Associació de
Geganters, Grallers i Nans d’Olesa de Montserrat amb NIF G59039xxx, per un import de
TRES-MIL CINC-CENTS EUROS (3.500,00€), destinada a finançar les despeses
financeres derivades de la construcció d’un nou gegant d’Olesa.
SEGON.- APROVAR el conveni regulador de la subvenció.
TERCER.- APROVAR L’ADO d’una despesa de TRES MIL CINC – CENTS EUROS
(3.500,00 €) a favor de L’Associació de Geganters, Grallers i Nans d’Olesa de Montserrat
amb NIF G59039xxx i amb càrrec a la partida 51 334 48956 CULTURA-PC- ASSOC.
GEGANTS, GRALLERS I NANS del pressupost municipal de 2014.
QUART.- Notificar aquest acord a L’Associació dels L’Associació de Gegants, Grallers i
Nans d’Olesa de Montserrat, a la intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.6.

Proposta aprovació bases de la VII Marató d'Artistes de les Festes
de Santa Oliva 2014.

CULTURA
NSV_14/ 6

Proposta de la Regidoria d’Ensenyament, Cultura i Joventut
JOV-Exp. 772/2014
Atès que el Departament de Joventut enguany organitza la setena edició de la Marató
d’Artistes dins dels actes de les Festes de Santa Oliva, on es premien les modalitats de
dansa i música, on es fomenta i es promou la disciplina artística i creativa dels joves
olesans,
Vist l’informe tècnic de traspàs de partides de data 20 de maig, on se sol·licita el traspàs de
NOU CENTS CINC EUROS (905,00€) per als premis de la setena edició de la Marató
d’Artistes i per a possibles imprevistos de la pròpia Marató d’Artistes i per a futurs
concursos que es puguin organitzar des del Departament de Joventut durant el 2014.
Atès que en data 27 de maig s’ha aprovat en Decret d’Alcaldia el traspàs de partides amb
aquest concepte de la partida de 54 337 22619 Joventut – Tallers i Activitats – Despeses
Diverses a la partida 51 334 48100 Cultura – PC- Premis, Beques i Pens. D’Estudi i Invest.
Vist l’informe tècnic i la proposta de les Bases de la VII Marató d’Artistes, de data 28 de
maig de 2014, on es premien les modalitats de Dansa per un import de 200,00€, la

modalitat de Cantautor/Duet/Trio per import de 150,00€ i la modalitat de DJ per import de
150€, un total de SIS CENTS CINC EUROS, (605,00€, amb el 21% d’I.V.A. inclòs).
Atè que els premis d’import inferior a TRES-CENTS EUROS (300,00 €) no estan subjectes
a retenció del 21% d’IRPF d’acord amb la legislació vigent aplicable.
Atès que l’òrgan competent per a la concessió de premis és la Junta de Govern, Local en
virtut de la delegació efectuada per l’alcalde.

Per tot això, aquesta Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut, proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar les bases que regiran la VII Marató d’Artistes de les Festes de Santa
Oliva de l’any 2014.
SEGON.- Aprovar l’autorització (A) en concepte de premis de cultura per a la setena edició
de la Marató d’Artistes i futurs concursos del 2014, per un import total de NOU-CENTS
CINC EUROS (905,00 €), amb càrrec a la partida 51 334 48100 anomenada Cultura – PCPremis, beques i pensions d’estudi i investigació del Pressupost municipal per a l‘any 2014.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal i al
Departament de Cultura.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 9.

Precs i preguntes

No s'han formulat.
-------------------La presidència aixeca la sessió a les set de la tarda, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta de vint pàgines.

