ACTA NÚM. 45. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2014

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
set de la tarda del dia 22 de desembre de 2014, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència els també relacionats, i es
constitueix la Junta de Govern Local, per fer la sessió extraordinària urgent 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. Pere Oleart Comellas
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Excusa assistència
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez

-------------------Acord núm. 1.

Declaració de la urgència

APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 2.

Proposta aprovació expedient de contractació i plec de clàusules
del contracte d'obres de la Rambla Lluís Puigjaner.
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Proposta de la Regidoria de Territori i Urbanisme
Exp.1629/14 Ctc.121-14. Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha de licitar les
obres corresponents al projecte que porta per títol: “Obres d’arranjament de la Rambla Lluís
Puigjaner entre els carrers Arquebisbe Ramon Torrella i Indústria d’aquesta vila”.
Atès que per portar a terme la contractació corresponent s’ha d’iniciar un procediment
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, d’acord amb allò que estableixen els articles 169 i
concordants 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.

Atès que s’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb
el plec general, aprovat per Ple, ha de regir l’adjudicació d’aquest contracte d’obres.
Atès que a l’aplicació pressupostària 41N30 151 61900 del pressupost per a 2014 hi ha
consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació.
Vist allò que disposen els articles 110, 115, 169.2 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 les obres del projecte que porta per títol
“Obres d’arranjament de la Rambla Lluís Puigjaner entre els carrers Arquebisbe
Ramon Torrella i Indústria d’aquesta vila” amb un pressupost de pel CENT
SEIXANTA-TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS (163.898,37€) més TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS
AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (34.418,66€) i pel període de dos mesos comptats des de
la signatura de l’acta de replanteig de les obres.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars 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 despesa (A) per un import total de CENT
NORANTA-VUIT MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS (198.317,03€)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41N30 151 61900 del pressupost municipal per a
l’exercici 2014.
CINQUÈ. Sol•licitar oferta com a mínim a tres empreses, persones físiques o jurídiques,
capacitades per a la realització de l’objecte del contracte.
SISÈ. Notificar aquest acord a la Regidoria de Territori i Urbanisme, al Serveis Tècnics
Municipals, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 3.

Proposta aprovació resolució i nova adjudicació contracte SAFI. 7 I
TRIA, SA.

SERVEIS SOCIALS
MVT_14/ 123

Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 393/14 Ctc.112-14. Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data
08 de juliol de 2014 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de
Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte del servei
d’acollida i de foment de la integració (SAFI) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
mitjançant procediment obert.
Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 d’octubre de 2014, es
va aprovar l’adjudicació de l’esmentat contracte a la FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL
D’ARTS I OFICIS.
Vist l’escrit presentat per la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis de data 18 de
novembre i número de Registre General d’Entrades número 11948, a la que s’adjunta
document que els hi ha fet arribar l’empresa 7 i Tria, SA, que es la societat que portava fins
ara prestava el servei esmentat, indicant que el contracte és objecte de subrogació.

D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, en
aquest contracte no es preveu la possibilitat de subrogació del personal adscrit al servei.
Atès que en data 20 de novembre d’enguany la FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS
I OFICIS ha manifestat la seva renúncia a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
Registre General d’Entrades número 12021, que en tot cas ha tingut com a conseqüència la
no formalització del contracte d’acord amb l’article 156 i concordants del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 3/2011 de 14 de novembre,
així com la resta de legislació vigent en matèria de contractació pública.
Atès que la societat 7 i TRIA, SA va quedar en segon lloc en la licitació del procediment
esmentat
Vist el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
regeixen el procediment de contractació del servei d’acollida i de foment de la integració
(SAFI) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Vist el requeriment de data 21 de novembre de 2014, d’acord amb l’article 151.2 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011(TRLCSP), al que s’ha donat compliment per part de l’empresa.
Atès que s’han presentat els documents següents:




Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Acreditació de la constitució de la garantia definitiva (d’import 1.840,00€).
Declaració responsable on s’assenyala que la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional continuen vigents i no han patit cap modificació.

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:

PRIMER. Aprovar la resolució del contracte del servei d’acollida i de foment de la
integració (SAFI) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, adjudicat a la Fundació Escola
Municipal d’Arts i Oficis, amb un pressupost anual de TRENTA-SIS MIL DEU EUROS
(36.010,00€) import exempt d’IVA, per incompliment de la clàusula 23.3 del plec de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen aquesta
contractació, al no haver-se formalitzat el contracte en el termini establert per llei
SEGON. Anul•lar l'autorització i disposició (AD\) de la depesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 65 924 22706 amb la següent distribució:
Període
Novembre – desembre 2014
Gener – desembre 2015
Gener – octubre 2016

Import
6.001,66€
36.010,00€
30.008,34€ (per reajustament de cèntims d’euro)

TERCER. Incautar la garantia dipositada, en data 3 d’octubre de 2014, d’import MIL
VUIT-CENTS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.800,50€) amb número d’operació
320140004660 d’acord amb l’article 156.4 del TRLCSP.
QUART. Remetre les actuacions a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya en cas que es formuli oposició a la resolució del contracte indicat, sense
necessitat d’adoptar ulterior acord en aquest sentit.
CINQUÈ. Adjudicar el contracte del servei d’acollida i de foment de la integració
(SAFI) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a l’empresa 7 i TRIA, SA amb un pressupost
anual de TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS EUROS (36.800,00€) import exempt d’IVA, pel
període de dos anys, amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques.
SISÈ Aprovar l'autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 230 22706 amb la següent distribució:

Període
Desembre 2014
Gener – desembre 2015
Gener – novembre 2016

Import
3.066,67€
36.800,00€
33.733,33€ (per reajustament de cèntims d’euro)

SETÈ. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant i al BOP.
VUITÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es rebi
aquesta notificació d’adjudicació.

NOVÈ. En la factura que emetrà l’adjudicatari és imprescindible que hi consti la següent
referència: Exp. 393/14.
DESÈ. Notificar aquest acord a tots els licitadors, a l’adjudicatari, a la Regidoria de
Participació Ciutadana, a la Regidoria de Benestar Social, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 4.

Proposta aprovació adjudicació
INFRAESTRUCTURAS, SL.

contracte

obres.

ARTIFEX
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Proposta de la Regidoria de Territori i Urbanisme
Exp. 1351/14 Ctc.129-14. Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data
07 d’octubre de 2014 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives particulars, que juntament amb el Plec de Clàusules generals aprovat pel
Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte de les obres del projecte que porta per títol
“Projecte executiu del pavelló PAV-2, fase 2 al CEIP Sant Bernat”, mitjançant procediment
obert.
Vist allò que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), sobre
adjudicació dels contractes.
Atès que s’han complimentat tots els tràmits establerts en el TRLCSP i dels Plecs de
clàusules que regeixen aquesta contractació.
Vistes les actes publicades, en el Perfil del Contractant de la web institucional, de
qualificació de la documentació general de data 14 de novembre de 2014, d’obertura dels
criteris discrecionals de data 19 de novembre de 2014, de valoració dels criteris
discrecionals i obertura de la proposició económica de data 25 de novembre de 2014 i de
valoració de la proposició económica de data 09 de desembre de 2014, on la mesa acorda
proposar per unanimitat l'adjudicació del contracte a l’empresa ARTIFEX
INFRAESTRUCTURAS, SL.
Vist el requeriment de data 11 de desembre de 2014, d’acord amb l’article 151.2 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, al que s’ha donat compliment per part de l’empresa.
Atès que s’han presentat els documents següents:





Acreditació del compliment de les obligacions tributàries.
Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Acreditació de la constitució de la garantia definitiva (d’import 23.018,29€).
Acreditació d’haver fet efectives les despeses de publicitat de la licitació (d’import
180,67€).

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte DE LES OBRES DEL PROJECTE QUE PORTA PER

TÍTOL “PROJECTE EXECUTIU DEL PAVELLÓ PAV-2, FASE 2 AL CEIP SANT BERNAT”
, d’acord amb l’informe dels tècnics de data 05 de desembre de 2014, a l'empresa
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL., amb un pressupost de QUATRE-CENTS
SEIXANTA MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS
(460.365,89€) més NORANTA-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (96.676,84€) corresponent al 21% d’IVA, pel període de sis
mesos comptats des de la signatura de l’acta de replanteig de les obres.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa per un import de CINC-CENTS
CINQUANTA-SET MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
(557.042,73€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41H23 342 62200 del pressupost
municipal per a 2014.
TERCER. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant i al BOP.
QUART. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es
rebi aquesta notificació d’adjudicació.
CINQUÈ. En la factura que emetrà l’adjudicatari és imprescindible que hi consti la següent
referència: exp.1351/14.
SISÈ. Notificar aquest acord a tots els licitadors, a l’adjudicatari, a la Regidoria de Territori i
Urbanisme, als Serveis Tècnics, al Departament d’Ensenyament, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 5.

Propostes aprovació acceptació subvencions

Acord núm. 5.1.

Proposta aprovació acceptació de subvenció El comerç i els serveis
a Olesa. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
GSM_14/ 19

Proposta del regidor de Promoció Econòmica
Exp. núm.372/2014- El comerç i els serveis a Olesa. Subvenció Diputació de
Barcelona 2014.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 30 de gener de 2014, va
aprovar en el marc del Protocol general del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el
Catàleg de serveis 2014, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va presentar dins d’aquesta convocatòria la
sol·licitud de subvenció per a la realització del Cens d’activitats comercials i de serveis, dins
del programa Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals.

Atès que aquesta acció concertada té l’obligació d’un cofinançament del 50% per part de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat sobre el cost total de l’actuació.
Atès que en data 3 d’octubre de 2014 amb registre d’entrada 10029 la Diputació de
Barcelona comunica a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat que s’ha inclòs com a actuació a
impulsar en el decurs d’aquest any el projecte següent:

Nom del recurs
Censos d’activitats
comercials i de
serveis

Tipus
de
recurs
Recurs tècnic

Actuació

Ajuntament

El comerç i els
serveis a Olesa

Olesa
de
Montserrat

Anualita
t
2014

Atès que el finançament d’aquesta actuació s’efectuarà mitjançant les següents aportacions
d’ambdues institucions:

Import Cens d’activitats comercials i de serveis
Import Cofinançament Diputació de Barcelona
Import Cofinançament Ajuntament d’ Olesa de Montserrat

10.406,00 €
5.203,00 €
5.203,00 €

Atès que per aquest cofinançament, hi ha una retenció de crèdit per import de 5.230,00 € a
l’aplicació pressupostària 14 431 46100 “PROMOCIO ECONÒMICA-COMERÇCOFINANÇ.EL COMERÇ I SER. OLESA” del pressupost municipal vigent.
Vist l’informe tècnic, el regidor de Promoció Econòmica proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa (AD) per un import màxim de
5.230,00 € (cinc mil dos-cents trenta euros) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 14 431
46100 “PROMOCIO ECONÒMICA-COMERÇ- COFINANÇ.EL COMERÇ I SER. OLESA”
del pressupost municipal de 2014.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 5.2.

Proposta aprovació acceptació de subvenció Estudi per a la
detecció d'habitatges desocupats del municipi. DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.

HABITATGE I PATRIMONI
RBC_14/ 12

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural

Exp. 1.145/2014. Atès que el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals 2014 de la Diputació de
Barcelona, dins l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i dins del Programa Disseny de polítiques locals
d’habitatge, oferia la possibilitat de demanar subvencions relacionades amb estudis sectorials per al
disseny de les polítiques locals d’habitatge.

Atès que en data 10 d’abril de 2014, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va sol·licitar a la Diputació de
Barcelona l’actuació “Estudi per a la detecció d’habitatges desocupats del municipi”.
Atès que aquesta acció concertada té l’obligació d’un cofinançament del 20% per part de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat sobre el cost total de l’actuació.
Atès que en data 22 de juliol de 2014 amb registre d’entrada número 7.881, la Diputació de Barcelona
comunica a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat que han inclòs l’actuació esmentada com a actuació a
impulsar en el decurs d’aquest any, que l’import estimat del projecte serà de 14.000,00 € i que
l’aportació que haurà de fer l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat serà del 20%.
Atès que en data 11 de novembre de 2014, la Diputació de Barcelona ens comunica, via correu
electrònic, que el cost total de pla/projecte és de 13.594,35 €, fet pel que el 20% corresponent a
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ascendeix a 2.718,87 €.

Atès que, per aquest cofinançament, hi ha una retenció de crèdit per import de 2.718,87 € a
l’aplicació pressupostària 42 152 46100 HABITATGE – COFINANÇAMENT EL PARC
DESOCUPAT D’HABITATGES del pressupost municipal vigent.
Vist l’informe tècnic previ, el regidor de manteniment d’espais públics i medi natural proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona.
SEGON.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa (AD) per un import màxim de
2.718,87 € (DOS MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 42 152 46100 HABITATGE – COFINANÇAMENT EL
PARC DESOCUPAT D’HABITATGES del pressupost municipal de 2014.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona, al departament
d’Habitatge, i a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació modificació de crèdit 36/2014, per generació de
crèdit.

HISENDA
MGD_14/ 23

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 1718/2014
Vist l’informe del departament de Llei de Barris de sol•licitud de modificació de crèdit, en el
qual s’indica que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament d’Olesa de

Montserrat una subvenció, per un import total de 92.986,59 €, per al desenvolupament dels
programes “Dispositius de suport a la inserció labora de col·lectius amb dificultats
especials” i “Accions ocupacionals i professionals”, per uns imports de 59.982,87 € i 33.003,
72 € respectivament, i la necessitat de generar crèdit, i l’informe complementari.
Atès que per decret de l’Alcaldia del dia 15 de desembre de 2014 s’ha acceptat la
subvenció abans esmentada.
Vist l’informe del cap de la Unitat de Gestió de Recursos Humans.
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la modificació de crèdits 36/14, per generació de crèdit, al pressupost de
2014, per un import de 92.986,59 €, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Aprovar el projecte comptable 2014 3 PEN34 34. EMO/225/2014. PROJECTE
TREBALL ALS BARRIS”
TERCER. Comunicar aquests acords a la responsable del Projecte d’Intervenció Integral al
Nucli Antic, a la regidoria de Promoció Econòmica i a la Unitat de Gestió de Recursos
Humans.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 7.

Proposta aprovació anul·lació (AD) contracte del Servei d'Atenció
Domiciliària (SAD).

SERVEIS SOCIALS
LTL_14/ 49

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Exp.1288/12B Ctc.126-14. Atès que per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data
29 d’octubre de 2013, es va aprovar l’adjudicació del contracte del servei públic d’atenció
domiciliària (SAD) d’Olesa de Montserrat a l’empresa SUARA SERVEIS, SCCL pel període
comprès entre l’1 de novembre de 2013 al 31 de gener de 2014.
Vist l’informe de la tècnica cap de gestió de serveis socials de data 4 de desembre de 2014.

Per tot això, aquesta Regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Anul·lar els imports de l'autorització i disposició de la despesa (AD), aprovats per
Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2013, segons el següent
detall:

APLICACIÓ
62 230 22706
62 230 22706

ANY
2013
2014

Núm. Apunt Previ
220130018420
220139000124

IMPORT
7.642,69€
3.116,11€

SEGON. Notificar aquests acords a la Departament de Serveis Socials, a la Intervenció i a
la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 8.

Proposta aprovació factura. EKO-LÓGICA MEDIOAMBIENTAL, SLU.

SEGURETAT CIUTADANA
CDA_14/ 30

Proposta del regidor de Seguretat Ciutadana
Atès que en data 22 d’octubre de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació
del contracte del servei per a la retirada de vehicles del dipòsit municipal i la via pública per
al seu desballestament,
mitjançant procediment obert, a l’empresa EKO-LÓGICA
MEDIOAMBIENTAL, SLU, per un període de dos anys.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha de rebre compensació econòmica, per les
despeses de gestió, d’acord amb el que estableix la Clàusula 5 del Plec de clàusules
administratives, particulars i prescripcions tècniques que ha de regir el preu del contracte,
donat que els vehicles un cop desballestats tenen un valor residual, el contractista haurà
de satisfer a l’Ajuntament uns imports mínims unitaris, d’acord amb el barem establert en la
clàusula 5 de l’esmentat contracte.
Vista la factura de l’exercici de 2014 que es detalla a continuació: Factura número 2014/24,
de liquidació desballestament vehicles corresponent al transport efectuat el dia 12/11/2014,
d’import 1.060,00 € (IVA inclòs).

Per tot això, el regidor de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la factura número 2014/24, per imports de 1.060,00 € (IVA inclòs), de
l’empresa EKO-LÓGICA MEDIOAMBIENTAL, SLU.
SEGON.- Aprovar els drets reconeguts al concepte d’ingrés 32.39900, retirada i
desballestament de vehicles, per la base imposable de 876,03 € i l' IVA deduïble de 183,97
€.
TERCER.- Notificar aquest acord a EKO-LÓGICA MEDIOAMBIENTAL, SLU, adjuntant les
factures corresponents i als departaments municipals de Tresoreria i Intervenció.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 9.

Propostes aprovació ado's i o's

Acord núm. 9.1.

Proposta aprovació ADO. FENTPAIS SCCL.

CULTURA
NSV_14/ 34

Proposta de la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut
Atès que es va organitzar la Festa de la Castanyada 2014 i es va atorgar Premi a la millor
disfressa de la Castanyada 2014.
Atès que es va procedir a tramitar el PD corresponent imputat a la partida habilitada per a la
concessió de premis 51 334 48100 anomenada CULTURA-PC-PREMIS, BEQUES I PENS.
D’ESTUDIS I INVEST.
Atès que el premi va ser proveït per l’empresa FENTPAIS, SCCL i el Departament de
Cultura va tramitar la corresponent RC-3619 per import total de SETANTA-NOU EUROS
AMB NORANTA CÈNTIMS (79,90 €) segons pressupost presentat, i posteriorment es va
sol•licitar, mitjançant informe de data 28 de novembre de 2014, una ampliació d’aquesta RC
per un import total de VUITANTA-QUATRE Euros amb NORANTA Cèntims (84,90 €), IVA
inclòs.
Atès que l’import total de VUITANTA-QUATRE Euros amb NORANTA Cèntims es va
imputar a la partida 51 334 48100 anomenada CULTURA-PC-PREMIS, BEQUES I PENS.
D’ESTUDIS I INVEST.
Atès que l’empresa FENTPAIS, SCCL ha entrat per registre la corresponent factura amb
número FP0004, de data de registre 3/11/2014 i número de registre 11.276, per import total
de 84,90 €.
Vist l’informe de la tècnica de Cultura i Festes de data 9 de desembre de 2014.

Per tot això, aquesta Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut proposa a la Junta de
Govern l’acceptació dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada en data 3 de novembre de 2014 i número de registre d’entrada 11.276 per
l’empresa FENTPAIS, SCCL., per un import total 84,90 €, IVA inclòs, corresponent al
subministrament del premi a la millor disfressa de la Castanyada de 2014.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa FENTPAIS, SCCL, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipal.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.2.

Proposta aprovació ADO. RIVISA Industrial de Cerramientos
Metálicos, S.A.

ESPORTS
IBS_14/ 35

Proposta del Regidor d’Esports
Atès que en data 3 de desembre de 2014 l’empresa RIVISA Industrial de Cerramientos
Metálicos, S.A., ha presentat en aquest Ajuntament la factura núm. F14BR00723, per un
import total de 8.943,35 €, IVA inclòs, corresponent al subministrament i col·locació de la
tanca perimetral nord de la piscina d’estiu.
Atès que aquesta actuació s’ha realitzat satisfactòriament pel proveïdor que dalt es detalla, i
vist que aquesta factura ha estat conformada per la tècnica cap de gestió d’Esports.
Atès que en el pressupost de despeses municipals per a 2014, a l’aplicació pressupostària
53N09.342.63200 ESPORTS IE REFORMA I MILLORA EDIFICIS I INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES, hi ha consignada la quantitat suficient per atendre aquesta despesa i s’ha
creat la retenció de crèdit número 3236 per tal d’assegurar el pagament d’aquesta.
Atès que segons Decret de l’Alcaldia de data 29 de juny de 2011, quant excepcionalment i
la naturalesa de la despesa ho requereixi, s’acumulin en un mateix acte, les fases ADO de
l’execució del pressupost i superi els 6.000 €, la competència per a l’aprovació del
reconeixement d’obligacions serà de la Junta de Govern Local.
Vist l’informe de la Tècnica cap de Gestió d’Esports.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura núm.
F14BR00723 presentada en data 3 de desembre de 2014 per l’empresa RIVISA Industrial
de Cerramientos Metálicos, S.A., per un import total de 8.943,35 €, IVA inclòs, corresponent
al subministrament i col·locació de la tanca perimetral nord de la piscina d’estiu.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa RIVISA Industrial de Cerramientos Metálicos
S.A, i als departaments d’Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.3.

Proposta aprovació ADO. INSTAL·LACIONS OLESA S.L.

ESPORTS
IBS_14/ 37

Proposta del Regidor d’Esports
Atès que en data 15 de desembre de 2014 l’empresa Instal·lacions Olesa S.L, ha presentat

en aquest Ajuntament la factura núm. A14/1967, per un import total de 6.369,44 €, IVA
inclòs, corresponent a la instal·lació de Gas Natural al Pavelló Municipal de Bàsquet.
Vist que aquesta factura ha estat conformada per la tècnica cap de gestió d’Esports.
Atès que en el pressupost de despeses municipals per a 2014, a l’aplicació pressupostària
53M23.342.63200 ESPORTS IE INV. REPOSICIÓ EDIFICIS I CONSTRUCC., hi ha
consignada la quantitat suficient per atendre aquesta despesa i s’ha creat la retenció de
crèdit número 3241 per tal d’assegurar el pagament d’aquesta.
Atès que segons Decret de l’Alcaldia de data 29 de juny de 2011, quant excepcionalment i
la naturalesa de la despesa ho requereixi, s’acumulin en un mateix acte, les fases ADO de
l’execució del pressupost i superi els 6.000 €, la competència per a l’aprovació del
reconeixement d’obligacions serà de la Junta de Govern Local.
Vist l’informe de la Tècnica cap de Gestió d’Esports.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura núm.
A14/1967 presentada en data 15 de desembre de 2014 per l’empresa Instal·lacions Olesa
S.L, per un import total de 6.369,44 €, IVA inclòs, corresponent a la instal·lació de Gas
Natural al Pavelló Municipal de Bàsquet.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Instal·lacions Olesa S.L, i als departaments
d’Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.4.

Proposta aprovació ADO. IBG REGALS I PROMOCIONS.

MEDI AMBIENT
CDP_14/ 30

Proposta del regidor de Manteniment d'espais públics i medi natural
Exp. 1037/2014. Vist el contingut de l'expedient aprovació factures de Medi Ambient amb
PD superiors a 6.000,00 €.
Atès que en data 15 de desembre l'empresa IBG Regals i Promocions ha presentat en
aquest Ajuntament la factura número 1231, per un import total de 8.000,00 €, IVA inclòs,
corresponent al subministrament de bosses de reciclatge.
Atès que aquesta despesa disposa d'una retenció de crèdit associada, amb número 3716.
Atès que el material ha estat lliurat correctament a l'Ajuntament i que la factura ha estat
conformada pel cap del departament de medi ambient.
Atès que segons Decret de l'Alcaldia de data 29 de juny de 2011, quant excepcionalment i

la naturalesa de la despesa ho requereixi, s'acumulin en un mateix acte, les fases ADO de
l'execució del pressupost i superi els 6.000,00 €, la competència per a l'aprovació del
reconeixement d'obligacions serà de la Junta de Govern Local.
Per tot això, el regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi Natural proposa a la Junta
de Govern local l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada en data 15 de desembre per l'empresa IBG Regals i promocions amb número
1231, per un import total de 8.000,00 €, IVA inclòs, corresponent al subministrament de
bosses de reciclatge.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa IBG Regals i Promocions i als departaments
d'Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.5.

Prosposta aprovació de reconeixement d’obligació de la despesa
(O). ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES.

CULTURA
NSV_14/ 36

Proposta de la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut
SuvbCULTURA Exp. 336/2014
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).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple extraordinari de data 28 de març de 2012, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de
maig de 2012.
Atès que amb data 18 de març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases
Reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva corresponent a l’exercici 2014, que en el seu Annex III recullen les bases de les
subvencions específiques per a entitats culturals i persones físiques per al finançament
d’activitats culturals.
Atès que amb data 15 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la concessió
dels ajuts econòmics per un import total de QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) en el
marc de les subvencions específiques en règim de concurrència competitiva per a les
entitats culturals i persones físiques per al finançament d’activitats culturals per l’any 2014
relacionades a l’acta de la reunió de la comissió avaluadora.

Atès que amb data 15 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la disposició i
el reconeixement d’obligació de la despesa (DO) per un import de TRENTA MIL EUROS
(30.000,00 €) amb càrrec a la partida 51 334 48950 anomenada CULTURA - PC - ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de Cultura de l’exercici 2014, corresponent al 75% de
la subvenció, d’acord a la valoració i puntuació de la Comissió Avaluadora.
Atès que amb data 15 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la disposició de
la despesa (D) per un import de DEU MIL EUROS (10.000,00 €) amb càrrec a la partida 51
334 48950 anomenada CULTURA – PC - ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de
Cultura de l’exercici 2014, corresponent al 25% de la subvenció.
Atès que segons el previst en l’article 18 de les bases específiques d’aquesta convocatòria,
la forma de pagament de les subvencions s’efectuarà en un primer pagament a compte del
75% en el moment de l’atorgament, prèvia acceptació de la subvenció per part de cada
entitat beneficiària, i el 25% un cop justificada la despesa segons el termini i forma de
justificació previstos en el punt 19 de les bases d’aquesta convocatòria.
Atès que, un cop revisada la justificació de l’Associació de Pessebristes, s’ha detectat una
deficiència en la justificació de la mateixa, de la qual es desprèn la manca de justificació del
16,81% del cost total de l’activitat corresponent a un import de 626,58 €, havent justificat
per un import de 3.100,36 € corresponent al 83,19%

Havent procedit a requerir l’esmentada deficiència i no havent estat subsanada per l’entitat,
la qual ens ha comunicat mitjançant instància en data 16 de desmbre de 2014, que no pot
fer front a la subsanació requerida. És per aquest motiu que es procedeix a la reducció de
l’ajuda atorgada a aquesta entitat d’acord amb el percentatge justificat, resultant a fer
efectiva l’aprovació d’una (O) per import de 152,58€, segons en el que s’especifica en el
punt PRIMER de la proposta.
Vist l’informe tècnic de Justificació subvencions específiques per a les entitats i
associacions del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

En virtut de tot això, aquesta Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) per un import de CENT
CINQUANTA – DOS EUROS AMB CINQUANTA – VUIT CÈNTIMS (152,58 €) amb càrrec a
la partida 51 334 48950 anomenada CULTURA – PC - ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de Cultura de l’exercici 2014, segons quadre següent:

NOM ENTITAT
ASSOC.DE
PESSEBRISTES
TOTAL 100% IMPORT

Import total
atorgat

Import
75% de la
subvenció

Import
25% de la
subvenci
ó

1863,47€

1397,60€

465,87€

1863,47€

1397,60€

465,87€

Import del 25%
que correspon
després de la
valoració de la
justificació
152,58€
152,58€

SEGON. Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la
Regidoria de Participació Ciutadana i als interessats.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.6.

Proposta aprovació reconeixement d’obligació (O). PARRÒQUIA
SANTA MARIA D'OLESA DE MONTSERRAT - EL CASAL.

CULTURA
NSV_14/ 37

Proposta de la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut
ConvParròquia-Insonorització Casal – Exp 1.440/2014
Vista la petició formulada per la Parròquia de Santa Maria d’Olesa “El Casal” per tal que li
sigui concedida una subvenció per col•laborar en el finançament de les obres
d’insonorització a realitzar en el Casal Catequístic d’Olesa de Montserrat.
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 donat que existeixen en el pressupost municipal per a l’any 2014 la
partida
51
334
48957
CULTURA-PC
–CONVENI
CASAL
CATEQUISTIC
INSONORITZACIÓ 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 amb data 11 de novembre de 2014 la Junta de Govern local va aprovar
l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a La Parròquia de Santa Maria d’Olesa
de Montserrat amb CIF R080XXXXX, per un import de total de TRES MIL CINC CENTS
EUROS (3.500,00€) destinada a finançar les despeses derivades de les obres
d’insonorització de El Casal Catequístic d’Olesa de Montserrat.
Atès que amb data 11 de novembre de 2014 la Junta de Govern local va aprovar l’AD d’una
despesa de TRES MIL CINC -CENTS EUROS (3.500,00€) amb càrrec a partida 51 334
48957 CULTURA-PC-CONVENI CASAL CATEQUISTIC INSONORITZACIÓ del pressupost
municipal per a l’any 2014, destinada a finançar les despeses derivades de les obres
d’insonorització de El Casal Catequístic d’Olesa de Montserrat.
Atès que amb data 11 de novembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar el
reconeixement d’obligació (O) per un import de DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS
(2.625,00€) amb càrrec a partida 51 334 48957 CULTURA-PC-CONVENI CASAL
CATEQUISTIC INSONORITZACIÓ del pressupost municipal per a l’any 2014, corresponent
al 75% de la subvenció.
Atès que segons el previst en el punt sisè del conveni regulador de la subvenció, amb
caràcter general, el pagament de la subvenció s’efectuarà en un 75% en el moment de
l’atorgament i el 25% un cop justificada la despesa segons l’article 21 de l’ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat aprovada pel Ple
extraordinari urgent del 28/03/2012 i publicada al BOP de 02/05/2012.
Atès que la Parròquia de Santa Maria d’Olesa de Montserrat ha aportat les factures que
cobreixen la despesa relacionada amb l’activitat per la qual ha sol•licitat la subvenció i un
cop revisat el compte justificatiu presentat per l’entitat, s’han acceptat aquelles factures que
es relacionen directament amb l’activitat subvencionada, i es considera que s’ajusta a la
normativa aplicable.

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 el reconeixement d’obligació (O) per un import de VUIT-CENTS
SETANTA CINC EUROS (875,00€) amb càrrec a partida 51 334 48957
CULTURA-PC-CONVENI CASAL CATEQUISTIC INSONORITZACIÓ del pressupost
municipal per a l’any 2014, corresponent al 25% de la subvenció.
SEGON.- Notificar aquest acord a La Parròquia Santa Maria d'Olesa de Montserrat-El
Casal, a la intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.7.

Proposta aprovació reconeixement d’obligació (O). AV CASC ANTIC.

FESTES
NSV_14/ 32

Proposta de la Regidora de d’Ensenyament, Cultura i Joventut
SuvbFESTES
Exp. 335/2014
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).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple extraordinari de data 28 de març de 2012, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de
maig de 2012.
Atès que amb data 18 de març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases
Reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva corresponent a l’exercici 2014, que en el seu Annex II recullen les bases de les
subvencions específiques per a associacions de veïns d’Olesa de Montserrat per al
finançament d’activitats socials, culturals, lúdiques, esportives i d’interès municipal
organitzades en l’àmbit dels respectius barris d’Olesa.
Atès que amb data 8 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la concessió
dels ajuts econòmics per un import total de DOTZE MIL EUROS (12.000,00 €) en el marc
de les subvencions específiques per a les entitats i associacions del Departament de
Festes d’Olesa de Montserrat relacionades a l’acta de la reunió de la comissió avaluadora.
Atès que amb data 8 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la disposició i el
reconeixement d’obligació de la despesa (DO) per un import de NOU MIL EUROS (9.000,00
€) amb càrrec a la partida 53 338 48900 anomenada FESTES-FP-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de Festes de l’exercici 2014, corresponent al 75% de la
subvenció, d’acord a la valoració i puntuació de la Comissió Avaluadora.
Atès que amb data 8 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la disposició de
la despesa (D) per un import de TRES MIL EUROS (3.000,00 €) amb càrrec a la partida 53
338 48900 anomenada FESTES-FP-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de
Festes de l’exercici 2014, corresponent al 25% de la subvenció.
Atès que segons el previst en l’article 18 de les bases específiques d’aquesta convocatòria,
la forma de pagament de les subvencions s’efectuarà en un primer pagament a compte del
75% en el moment de l’atorgament, prèvia acceptació de la subvenció per part de cada
entitat beneficiària, i el 25% un cop justificada la despesa segons el termini i forma de
justificació previstos en el punt 19 de les bases particulars d’aquesta convocatòria.
Atès que, un cop revisada la justificació de l’AAVV Casc Antic, s’ha detectat una deficiència
en la justificació de la mateixa, de la qual es desprèn la manca de justificació del 11,54%
del cost total de l’activitat corresponent a un import de 288,58 €, havent justificat per un

import de 2.211,42 € corresponent al 88,46%.
Havent procedit a requerir l’esmentada deficiència i no havent estat subsanada per l’entitat
dins el ternini dels 10 dies hàbils a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, segons el
què s’especifica en el punt 20 de les bases reguladores de la present convocatòria, es
procedeix a la reducció de l’ajuda atorgada a aquesta entitat d’acord amb el percentatge
justificat, resultant a fer efectiva l’aprovació d’una (O) per import de 168,21 € segons en el
que s’especifica en el punt PRIMER de la proposta.
Vist l’informe tècnic de Justificació subvencions específiques per a les entitats i
associacions del Departament de Festes de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

En virtut de tot això, aquesta Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) per un import de CENT
SEIXANTA VUIT AMB VINT- I- UN CÈNTIMS (168,21€ ) amb càrrec a la partida 53 338
48900 anomenada FESTES - FP - ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de festes
de l’exercici 2014, segons el quadre següent:
ENTITAT

Import total
atorgat

Import 75% de la
subvenció

Import 25% de la
subvenció

AAVV Casc Antic
TOTAL 100% IMPORT

1.250,00 €
1.250,00 €

937,50 €
937,50 €

312,50 €
312,50 €

Import del 25%
que
correspon
després de la
valoració de la
justificació
168,21 €
168,21 €

SEGON. Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la
Regidoria de Participació Ciutadana i als interessats.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.8.

Proposta aprovació reconeixement de l'obligació (O). DIVERSOS.

EDUCACIÓ
TOR_14/ 25

Proposta de la regidora d'Ensenyament
Exp. 373/2014.

Atès que el passat 22 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va atorgar
subvencions a diferents AMPA per al finançament d'activitats educatives per al 2014 i entre
les quals, l'AMPA CONTRAPUNT amb NIF G-60701XXX per import de 803,67 € i a l'AMPA
ESCOLA PUIGVENTÓS amb NIF G-63989XXX, per import de 327,16 €.

Atès que a les Bases generals i convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim
de concurrència competitiva corresponent a l'exercici 2014, es preveu un primer pagament
del 75% quan s’atorga la subvenció i l’altre 25% una vegada aquesta ha estat justificada
degudament.
Atès que la Junta de Govern Local del 22 de juliol de 2014 va aprovar la disposició i

obligació de la despesa per import del 75% del total subvencionat, a cada un d'aquests
centres escolars.
Vist que els centres escolars relacionats en el punt primer de la proposta han dut a terme
els projectes subvencionats i els han justificat degudament, havent requerit a les dues
entitats documentació i havent estat aportada.
Vist l'informe de la tècnica cap d'Ensenyament.
Aquesta regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar el reconeixement de l'obligació de la despesa (O) als següents AMPA i
per als imports que es detallen seguidament, corresponents a la resta de la subvenció, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 52 3200 48950:
- AMPA CONTRAPUNT
- AMPA ESCOLA PUIGVENTÓS

200,92 €
81,79 €

SEGON. Notificar aquest acord a les AMPA interessades i a la Intervenció i Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.9.

Proposta aprovació reconeixement de l'obligació (O). AMPA DE
L'ESCOLA JOSEP FERRÀ I ESTEVA.

EDUCACIÓ
TOR_14/ 27

Proposta de la regidora d'Ensenyament
Exp. 373/2014.

Atès que el passat 22 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va atorgar
subvencions a diferents AMPA per al finançament d'activitats educatives per al 2014 i entre
les quals, l'AMPA de l'Escola Josep Ferrà Esteva amb NIF G-58210741 per import de
937,62 €.

Atès que a les Bases generals i convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim
de concurrència competitiva corresponent a l'exercici 2014, es preveu un primer pagament
del 75% quan s’atorga la subvenció i l’altre 25% una vegada aquesta ha estat justificada
degudament.
Atès que la Junta de Govern Local del 22 de juliol de 2014 va aprovar la disposició i
obligació de la despesa per import del 75% del total subvencionat a aquesta entitat.
Vist que aquesta AMPA ha dut a terme els projectes subvencionats i els han justificat
degudament, havent-los requerit documentació i havent estat aportada.
Vist l'informe de la tècnica cap d'Ensenyament.

Aquesta regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar el reconeixement de l'obligació de la despesa (O) a l'AMPA de l'Escola
Josep Ferrà i Esteva per import de 234,40 € corresponents a la resta de la subvenció, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 52 3200 48950.
SEGON. Notificar aquest acord a les AMPA interessada i a la Intervenció i Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 9.10.

Proposta aprovació reconeixement d’obligació. DIVERSOS.

ESPORTS
IBS_14/ 34

Proposta del Regidor d’Esports
Exp. 290/2014
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).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple extraordinari de data 28 de març de 2012, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de
maig de 2012.
Ateses les bases reguladores generals i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions
en règim de concurrència competitiva corresponent a l’exercici 2014 d’aquesta Corporació,
així com, l’annex I relatiu a les subvencions específiques en matèria d’esports a entitats,
associacions esportives i persones físiques d’Olesa de Montserrat, aprovades per la Junta
de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 18 de març de 2014 i publicades al
BOPB de data 31 de març de 2014.
Atès que les persones físiques, entitats, associacions Esportives d’Olesa de Montserrat
interessades en aquesta convocatòria han presentat la seva sol·licitud en temps i forma.
Atès que totes les sol·licituds han estat valorades per l’òrgan col·legiat encarregat d’emetre
la proposta de concessió, seguin els criteris de valoració establerts a les bases, en matèria
d’esports a entitats, associacions esportives i persones físiques d’Olesa de Montserrat.
Atès que segons el previst en l’article 18 de les bases d’aquesta convocatòria, la forma de
pagament de les subvencions s’efectuarà en un primer pagament a compte del 75% en el
moment de l’atorgament, prèvia acceptació de la subvenció per part de cada entitat
beneficiària, i el 25% un cop justificada la despesa segons el termini i forma de justificació
previstos en l’article 19 de les mateixes.
Atès que en data 15 de juliol de 2014, mitjançant la Junta de Govern Local, en sessió
ordinària, es va procedir a l’aprovació de l’obligació del 75 % (DO) i la disposició del 25%

(D) de la partida 53.340.48950 ESPORTS – ALTRES TRANSFERÈNCIES pels imports que
s’indica als acord adoptats en la citada JGL.
Vist els informes de la tècnica d’Esports de la justificació de l’import total de la subvenció
rebuda per les entitats que han presentat l’esmentada justificació.

Per tot això, el Regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) per un import de SETZE
MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC AMB TRENTA-UN CÈNTIMS D’EURO (16.765,31 €)
amb càrrec a la partida 53 340 48950 ESPORTS –ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2014, corresponent al 25% de la subvenció, distribuïts de la
següent manera:
A) ENTITATS, ASSOCIACIONS ESPORTIVES
ENTITAT

CIF

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR DAINA ISARD
(A.E.E.D.I)
SOCIETAT UNIÓ DE PESCADORS ESPORTIUS
D'OLESA (SUPE)

Import
concedit

G65388XXX

1.041,19

G59037XXX

1.997,94

CLUB ESPORTIU OLESA PATÍ (COP)

G62879XXX

1.204,30

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLESA (CPA)

G65379XXX

1.280,68

C.E. POWERLIFTING OLESA

G62045XXX

312,50

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA D´OLESA
DE MONTSERRAT (UEC)

G58199XXX

CLUB TENIS OLESA

G58879XXX

1.215,79

UNIÓ CICLISTA OLESANA (UCO)

G60351XXX

578,66

CLUB FÚTBOL SALA OLESA (FSO)

G59521XXX

2.310,32

CLUB TIR ARC OLESA

G59815XXX

1.405,34

C. E. EFO 87

G60420XXX

2.080,23

CLUB ATLETISME OLESA (CAO)

G59860XXX

1.815,15
15.827,81

SUBTOTAL (25%)

585,71

B) PERSONES FÍSIQUES
Import
concedit

NOM I COGNOMS
DANIEL ALGARRA NAVARRO

255,68

PEDRO CORDERO MARTIN

340,91

VERONICA PAMIES MORERA

340,91
SUBTOTAL (25%)

937,50

SEGON.- La concessió d’aquestes subvencions queden subjectes a les bases generals i
particulars reguladores de les subvencions de l’Ajuntament d’Olesa.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la
Regidoria de Participació Ciutadana i als interessats.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 9.11.

Proposta aprovació
ATLETISME OLESA.

reconeixement

d'obligació

(O).

CLUB

ESPORTS
IBS_14/ 36

Proposta del Regidor d’Esports
Exp. 1534/2014
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 el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
Vist que mitjançant Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2014, es va aprovar
el conveni per a l’atorgament d’una subvenció per concessió directa, al Club Atletisme
Olesa amb CIF G59860XXX, per un import total de TRES MIL CINC CENTS EUROS
(3.500,00€) destinada a finançar les despeses derivades de l'organització de la Cursa del
Foc 2014.
Atès que segons el previst en l’article sisè del conveni regulador, amb caràcter general el
pagament de la subvenció s’efectuarà en un 75% en el moment de l’atorgament i el 25% un
cop justificada la despesa segons l’article 21 de l’ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat aprovada en el Ple extraordinari urgent del 28/03/2012 i
publicada al BOP del 02/05/2012.
Vist que l’entitat CLUB ATLETISME OLESA ha presentat la justificació de la subvenció
atorgada.

Vist l’informe de la Tècnica Cap de Gestió d’Esports.

Per tot això, el Regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació (O) per un import de VUIT–CENTS
SETANTA-CINC EUROS (875,00 €), a favor del Club Atletisme Olesa amb CIF
G59860XXX , i amb càrrec a la partida 53 340 48900 ESPORTS-SUBV. CLUB ATLETISME
OLESA del pressupost municipal per a l’any 2014, corresponents al 25 % de la subvenció
atorgada.
SEGON. Notificar aquest acord al Club Atletisme Olesa, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 10.

Proposta aprovació bases específiques i convocatòria procés
selectiu borsa de treball de TÈCNIC/A EN ELS ÀMBITS DE
SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I IGUALTAT.

RÈGIM INTERN
BVI_14/ 27

Proposta d’alcaldia
Ra214-14
Exp. 1724/2014
Elaborades les bases específiques reguladores del procés selectiu ordinari per constituir
una borsa de treball que servirà per cobrir les necessitats de personal laboral temporal o
nomenaments d’interinitat de personal funcionari per ocupar llocs de treball d’TÈCNIC/A EN
ELS ÀMBITS DE SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I IGUALTAT, realitzades d’acord al punt
dos de l’article 21 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2014. segons allò que disposen els articles 10,11 i 60 de la Llei 7/2007, de 12
d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, sens perjudici d’allò establert a la seva
disposició final Quarta 3, així com de conformitat a les disposicions establertes per la
legislació d’aplicació específica al personal al servei de l’Administració Local i les
disposicions establertes en matèria de personal a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de 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.
Per tot això aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents;
PRIMER.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu ordinari per
constituir una borsa de treball per cobrir un llocs de treball d’TÈCNIC/A EN ELS ÀMBITS
DE SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I IGUALTAT, que figuren com a annex.

SEGON.- Publicar les Bases específiques i la convocatòria al DOGC, a més de
publicitar-ho al taulell d’anuncis de la Corporació i a la Web Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 11.

Proposta aprovació concessió llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. CRUFU RECREATIUS, SL.

TERRITORI I URBANISME
VLR_14/ 262

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-21/14: Atès que la societat CRUFU RECRATIUS, SL, va sol·licitar en data 3 de
desembre d'enguany, llicència per ocupar la vorera de davant del bar situat a la Rambla de
Catalunya núm. 4 d'aquesta vila, amb sis taules i vint-i-quatre cadires durant la temporada
anual 2014, aportant la documentació requerida per l'ordenança municipal reguladora
d'aquestes instal·lacions.
Vist l'informe tècnic emès en data 5 de desembre 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 CRUFU RECREATIUS, SL la llicència d'ocupació de la via
pública amb 6 taules i 24 cadires a la vorera de davant del bar situat a la Rambla de
Catalunya núm. 4 d'aquesta vila, durant la temporada anual 2014, sempre que es
compleixin les condicions indicades a l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en
data 5 de desembre 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.
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 societat interessada, a la Tresoreria Municipal i a
la Policia Local d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 12.

Proposta aprovació concessió llicència substitució vehicle servei
d'auto taxi. SR. JUAN SEVILLA SELLES.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
TCB_14/ 157

Proposta del regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Indústria i Turisme
Exp. 1709/14: Vista la instància presentada pel senyor JUAN SEVILLA SELLES, de data 11
de desembre de 2014, Registre d'Entrada núm. 12794, que demana llicència per a la
substitució del vehicle que s'utilitza per a la prestació del servei de la llicència d'auto taxi,
núm. 6, essent alta el vehicle marca MERCEDES BENZ E220 Bluetec, amb matrícula 6992
JBM.
Vist l'informe del Cap de la Unitat Administrativa de Llicències, amb data 19 de desembre
de 2014, que diu que:

"Atenent que en data 4 de juny de 2013, es va aprovar el canvi de titularitat de la llicència
d’auto taxi, núm. 6 a favor del senyor JUAN SEVILLA SELLES, mitjançant acord de la
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament.
Que el senyor JUAN SEVILLA SELLES va mantenir, per a l’exercici del servei, el vehicle
marca Volkswagen Passat 2.0 TDi Highline DSG, amb matrícula 2743 FXN.
Que el senyor JUAN SEVILLA SELLES sol·licita el canvi de vehicle de la llicència d’auto
taxi, núm. 6, essent el nou vehicle de la marca MERCEDES BENZ E220 Bluetec, amb
matrícula 6992 JBM.
Que examinada la documentació aportada es pot deduir que la citada sol·licitud compleix
amb el que preveu els articles 8 i 20 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi de
Catalunya."

És per tot això que aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del
següent acord:
PRIMER.- Concedir al senyor JUAN SEVILLA SELLES, la llicència necessària per a la
substitució del vehicle que s'utilitza per a la prestació del servei de la llicència d'auto taxi,
núm. 6, essent alta el vehicle marca MERCEDES BENZ E220 Bluetec, amb matrícula 6992
JBM.
SEGON.- Formalitzar la baixa del vehicle Volkswagen Passat 2.0 TDi Highline DSG, amb
matrícula 2743 FXN.
TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada.
QUART.- Donar compte de la present resolució al Departament de Promoció Econòmica,
Comerç, Indústria i Turisme, a l'Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i a la Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 13.

Proposta aprovació declarar l’extinció de concessió administrativa
de parades del Mercat Municipal. ECONÒMIC PLUS, SL.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
GSM_14/ 17

Proposta del regidor de Promoció Econòmica
Expedient 850/2014. Extinció de la concessió administrativa de les parades laterals
números 27, 28, 29 i 30 del Mercat Municipal.
Atès que el certificat de l’Associació de Concessionaris del Mercat Municipal de 24 de
novembre de 2014, en el que es fa constar que les parades laterals 27, 28, 29 i 30 romanen
tancades des de l’1 de juliol de 2012 fins a la data d’avui.
Atesa l’acta municipal d’inspecció de consum de 12 de juliol de 2013, en la que es constata
que la parada està tancada.
Atès que l’informe de l’operari del Mercat Municipal, de data 3 de desembre de 2014, on fa
constar que la parada lateral números 27, 28, 29 i 30 està tancada des de l’1 de juliol de
2012.
Atès l’article 61, de finalització de la concessió, en el seu supòsit número 7: “per romandre
tancada més d’un mes, llevat autorització expressa de l’Ajuntament”.

És per tot l’ anteriorment exposat que aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Declarar l’extinció de la concessió administrativa de la parada lateral números

27, 28, 29 i 30 del Mercat Municipal d’aquesta vila, de la qual era titular Econòmic Plus S.L.,
a efectes d’1 de juliol de 2012.
SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada, a l’ Associació
Concessionària del Mercat Municipal, a la Tresoreria Municipal, als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament i a l’Organisme Autònom local de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 14.

Proposta aprovació Bases del Concurs de grafits/murals del Camp
Municipal de futbol de Les Planes i Olesa Ràdio de l'any 2014.

CULTURA
NSV_14/ 35

Proposta de la Regidoria d’Ensenyament, Cultura i Joventut
Cult-Exp. 1.682/2014
Atesa la demanda de diverses entitats, institucions i de la pròpia Administració d’embellir
diferents punts del municipi a través d’obres artístiques, en forma de murals i/o grafits, com
és el cas del Camp Municipal de futbol de Les Planes i Olesa Ràdio.
Atès que la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut treballa diferents aspectes
relacionats amb el lleure, l’oci i l’educació, entre ells potenciar l’art entre els joves.
Atès que l’activitat és d’interès per al Departament des del punt de vista pedagògic i de
millor de l’estètica dels edificis i espais municipals.

Per tot això, la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut, proposa a l’Alcaldia l’adopció
de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar les Bases que regiran el Concurs de grafits/murals dels següents espais:
Camp Municipal de futbol de Les Planes i Olesa Ràdio de l’any 2014.
SEGON.- Aprovar l’autorització (A) en concepte de premis de joventut per un import total de
DOS-CENTS EUROS (200,00 €), amb càrrec a la partida 51 334 48100 anomenada Cultura
– PC- Premis, 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 Joventut.
APROVAT per CINC (5) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon i
Muñoz, CAP (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció del senyor Oleart.

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

Acord núm. 15.

Proposta aprovació estimació recurs i atorgament de subvencions.
DIVERSOS.

ESPORTS
IBS_14/ 33

Proposta del Regidor d'Esports
Exp. 290/2014
Ateses les bases reguladores generals i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions
en règim de concurrència competitiva corresponent a l’exercici 2014 d’aquesta Corporació,
així com, l’annex I relatiu a les subvencions específiques en matèria d’esports a entitats,
associacions esportives i persones físiques d’Olesa de Montserrat, aprovades per la Junta
de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 18 de març de 2014 i publicades al
BOPB de data 31 de març de 2014.
Atès que en data 15 de juliol mitjançant la Junta de Govern Local, es va aprovar
l’adjudicació de subvencions, entre d’altres, a les entitats CLUB PETANCA ACER OLESA i
COL·LECTIU DE PESCADORS JOVES SANT BERNAT per import de 2.600,00 € i 1.523,59
€ respectivament.
Vist que les entitats CLUB PETANCA ACER OLESA i COL·LECTIU DE PESCADORS
JOVES SANT BERNAT, van presentar fora d’aquest termini l'acceptació de la subvenció
atorgada.
Vist que segons els acords presos a la passada Junta de Govern Local de data 14
d’octubre de 2014, aquestes subvencions va ser revocades.
Vist que aquestes entitats han presentat escrit d’al·legacions.
Vist els informes del Cap d’àrea de Serveis personals exercint funcions d’assessors jurídic
de data 20 de novembre de 2014, proposant l’estimació de les al·legacions presentades per
cadascuna de les entitats, i 10 de desembre 2014, proposant l’ampliació del termini de
justificació.

Per tot això el Regidor d'Esports proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Estimar els recursos presentats per les entitats CLUB PETANCA ACER OLESA i
COL·LECTIU DE PESCADORS JOVES SANT BERNAT.
SEGON.- Deixar sense efecte els ACORDS presos en la Junta de Govern Local de data 14
d’octubre de 2014, de la proposta del Regidor d’Esports “ESPORTS IBS_14/25”.
TERCER.- Realitzar el pagament del 75 % de la subvenció atorgada a les entitats CLUB
PETANCA ACER OLESA i COL·LECTIU DE PESCADORS JOVES SANT BERNAT.
QUART.- Ampliar el termini de justificació de la subvenció atorgada en cinc dies hàbils a
partir de l’endemà de la notificació d’aquests acords.

CINQUÈ.- Notificar aquests acords a les entitats interessades, a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 16.

Propostes aprovació concessió subvencions

Acord núm. 16.1.

Proposta aprovació pagament directe. FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.

SERVEIS SOCIALS
CRS_14/ 49

Proposta del Regidor de Serveis Socials
Atès que des de la Regidoria de Serveis Socials es faciliten targetes de tren als usuaris.
Atès que des de la Regidoria de Serveis Socials s’ha de realitzar la liquidació de Targetes
als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) corresponent als mesos de octubreDesembre de 2014.
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2014 preveu la partida 62.230.48000 per
atencions benèfiques i assistencials.

Per tot això, la Regidora de Benestar Socials proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER- Aprovar el pagament directament als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
amb NIF: Q-0801XXX-J com a creditor.
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa
(ADO) a favor dels usuaris corresponents a l’annex 1, amb càrrec a la partida 62.230.48000
del pressupost municipal per a l’any 2014 per un import MIL NOU CENTS QUARANTA
SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.947,40 €).
TERCER.- Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals i als
Ferrocarrils Generals de Catalunya.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 16.2.

Proposta aprovació concessió
CAMPANYA DEL SOMRIURE.

de

subvenció.

ASSOCIACIÓ

SERVEIS SOCIALS
FVM_14/ 69

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que des de Serveis Socials es té coneixement que hi ha una part de les famílies
residents en el municipi que tenen serioses dificultats econòmiques i d’altres que sumen a
aquest fet el no tenir entre les seves prioritats la celebració de la diada de reis.
Atès que com a Departament estem d’acord en que poder disposar de joguines és quelcom
necessari en la infància i que les festes nadalenques contemplen un dia destinat a regalar
als nens/es joguines
Atès que l’Entitat “ Campanya del Somriure” té com objectiu que no hi hagi “Cap infant
sense joguina” i organitzen la recollida de joguines i posterior distribució de les mateixes
entre les famílies que per diferents motius no en poden comprar.
Atès que aquesta entitat, sense afany de lucre, necessita de la col•laboració econòmica de
l’Ajuntament per a poder a sustentar la seva activitat
Atès que l’Associació Campanya del somriure és la única associació que pot dur a terme
aquests tipus d’activitat en el nostre municipi.
Atès que el pressupost municipal per al 2014 preveu en la partida 62.230 48912
consignació per a transferències a entitats per aquestes activitat.
Atès que la regidora de Benestar Social ha vist l’informe de la Tècnic Cap de Gestió de
Serveis Socials.

Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER. Concedir a l’Associació CAMPANYA DEL SOMRIURE amb NIF. G-61420XXX
d’Olesa de Montserrat una subvenció per import de import de 1.500,00€ per tal de poder
organitzar la recollida i distribució de joguines, corresponent a l’any 2014.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa (ADO) amb càrrec a la
partida 62.230.48912 de pressupost municipal per al 2014.
TERCER. Per justificar les subvencions concedides, i d’acord amb l’ordenança
corresponent, cal presentar a l’Ajuntament la documentació següent:
a) Memòria detallada, amb ingressos i despeses, de l’activitat realitzada.
b) Factures originals o fotocòpies compulsades a nom de l’entitat beneficiària que facin
referència a les despeses de funcionament generades per l’activitat objecte de la
subvenció, que siguin datades l’any en que es fa la petició, adreçada a l’àrea o regidoria
que ha concedit la subvenció.
No es concedirà subvenció als peticionaris que el dia 31 de gener de l’any de la

convocatòria tinguin pendents de justificació subvencions concedides en els exercicis
econòmics immediatament anteriors.
En cas que el sol•licitant no pugui arribar a justificar adequadament la totalitat de l’ import
de la subvenció atorgada, l’Ajuntament tramitarà d’ofici la reducció de l’ import de la
subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l’ import subvencionat i l’ import
justificat.
L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment, i amb els procediments que cregui
pertinents, l’adequada aplicació de les subvencions concedides a les finalitats per a les
quals s’hagin atorgat.
En cas de no aplicar una subvenció, o fer-ho inadequadament, l’Ajuntament podrà instar als
beneficiaris la restitució del seu import pels procediments legalment establerts.
QUART. Condicionar el pagament de dita subvenció a la presentació del certificat de
Hisenda i Seguretat Social.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Campanya del somriure, a la Tresoreria, a la
Intervenció Municipal i a la Regidoria de Participació Ciutadana
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 16.3.

Proposta aprovació concessió ajuts econòmics socials (Annex
XXIII).

SERVEIS SOCIALS
CRS_14/ 47

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
QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS

(4.383,85 €).
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 QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS (4.383,85 €).
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. 16.4.

Proposta aprovació concessió ajuts econòmics socials (Annex
XXII).

SERVEIS SOCIALS
CRS_14/ 43

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
QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (4.730,76 €).
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 QUATRE MIL SET CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA SIS CÈNTIMS
(4.730,76 €).
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. 16.5.

Proposta aprovació admissió de sol·licituds i atorgament d'ajuts per
a servei de menjador de llars d'infants municipals, curs 2014-2015.

EDUCACIÓ
TOR_14/ 28

Proposta de les regidores d'Ensenyament i Benestar Social
Atès que la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” i en l’àmbit de “Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals” preveu el recurs econòmic, consistent en el fons de prestació “Suport al servei de
menjador de les escoles bressol municipals”, inclòs en el Catàleg de concertació 2014.

Exp. 727/2014.

Atès que d’acord amb aquests criteris la Junta de Govern Local de la Diputació de
Barcelona de 10 d'abril de 2014, va atorgar a aquest municipi la quantitat de 6.906,00 €
(codi XGL 14/Y/102026).

Donat que s'ha trobat que la millor opció per a distribuir aquests ajuts és a través de
l'adjudicació de tiquets menjador i per això s'ha procedit a la compra de 1.044 tiquets a
l'empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL, que gestiona els servei de menjador a
les llars d'infants públiques i que corresponen a l'import total de 6.906,00 € concedit per la
Diputació de Barcelona.
Vist que per decret de l'alcaldia de data 26 de setembre de 2014 es van aprovar les Bases
reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajuts de suport al servei de menjador als
alumnes de les llars d'infants municipals, curs 2014-2015 , per a la distribució d'aquests
tiquets.
Atès que les famílies interessades en aquesta convocatòria han presentat les seves
sol·licituds per un total de 18.
Atès que les sol·licituds han estat valorades per l'òrgan col·legiat que es relaciona en
aquestes bases i que d'aquesta comissió de valoració esdevé la proposta de concessió que
es relaciona en l'annex 1, que correspon a 15 sol·licituds admeses i a l'annex 2 que
correspon a 3 sol·licituds que han quedat excloses per no complir amb el requisits de la
convocatòria, segons consta a l'acta de 18 de desembre de 2014 d'aquesta sessió,
incorporada a l'expedient.
Atès que aquest expedient es tramita d'acord amb allò establert a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament aprovat per
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la Ordenança General de Subvencions d'aquest
Ajuntament aprovada en Ple extraordinari urgent de 28 de març de 2012.

Per això les regidores d'Ensenyament i Benestar Social proposen a la Junta de Govern
Local l'adopció de l'acord següent:

PRIMER. Aprovar la relació de sol·licituds d'admesos que consten a l'annex 1 d'aquesta
proposta.
SEGON. Aprovar la relació de sol·licituds excloses que figuren a l'annex 2 d'aquesta
proposta.
TERCER. Atorgar 1.044 tiquets menjador entre les famílies relacionades a l'annex 1
d'aquesta proposta.
QUART. Condicionar aquest ajut a la presentació al registre general de l'Ajuntament, per
part dels interessats, de l'annex 5 d'acceptació de l'ajut, en el termini màxim d'un mes,
segons indiquen les bases de la convocatòria.
CINQUÈ. La concessió d'aquests ajuts queden subjectes a les bases generals i particulars
reguladores de subvencions d'aquest Ajuntament.
SISÈ. Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat segons queda especificat a
les bases reguladores.
SETÈ. Notificar aquests acords a les persones beneficiades, a l'empresa Serveis Educatius
Cavall de Cartró, SL., a les llar d'infants Taitom i La Baldufa, a la regidoria de Benestar
Social, a la Tresoreria i a la Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 17.

Proposta aprovació conveni de pràctiques. SR. ROGER OLLÉ
DELPEIX.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
GDV_14/ 8

Proposta de la Regidora de Participació ciutadana
Exp. 1706/2014. Atès que el col•legi Sagrat Cor Sarrià de Barcelona imparteix el cicle
formatiu d’Integració Social, en el que es preveu la realització de pràctiques.
Atès que aquestes pràctiques es formalitzen mitjançant un conveni de col•laboració que
caldrà signar.
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 el centre educatiu ha ofert a l’Ajuntament la possibilitat de que l’alumne Roger Ollé
Delpeix, resident a Olesa de Montserrat, realitzi les seves pràctiques en aquesta
administració.

Vist l’informe tècnic.

Per tot l’exposat, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la realització de les pràctiques d’Integració Social, per l’alumne Roger
Ollé Delpeix, per un total de 383 hores, a realitzar en el període comprés entre el 8 de
gener i el 30 d'abril del 2015.
SEGON.- Facultar a l’alcalde per la signatura del conveni.
TERCER.- Notificar aquests acords a col•legi Sagrat Cor Sarrià de Barcelona d’Olesa de
Montserrat, al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a
l’alumne interessat, a la UGRH i als representants legals dels treballadors.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

La presidència aixeca la sessió a dos quarts de vuit del vespre, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta de trenta-set pàgines.

