ACTA NÚM. 46. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EL DIA 29 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 29 de desembre 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 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
Il·lm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Excusa assistència
Sr. Joan Segado Cano

-------------------Acord núm. 1.

Declaració de la urgència

APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 2.

Proposta aprovació contracte menor serveis calefacció llar infants.
CATALANA DEL CLIMA I C. LLONCH, SL.

ALCALDIA
LTL_14/ 53

Proposta de l’Alcaldia
Exp.1763/14. Ctc.131-14. Vist l’informe emès pel cap actal de la UA Manteniment d’Espais
Públics de data 29 de desembre de 2014, referent a la declaració de l’emergència i el
interès públic perquè es pugui dur a terme la reparació del sistema de calefacció a la llar
d’infants municipal TAITOM.
Vist el pressupost de l’empresa CATALANA DEL CLIMA I C. LLONCH, SL registrat
d’entrada en data 29 de desembre d’enguany, número 13435.

Atès que a l’aplicació pressupostària 43 9209 21321 del pressupost municipal per a
l’exercici 2014, hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta
contractació.
Vist allò que disposa l’article 113 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.

En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Ordenar l’execució de la reparació del sistema de calefacció a la llar d’infants
municipal TAITOM.
SEGON. Adjudicar el contracte menor de serveis de la reparació del sistema de calefacció
a la llar d’infants municipal TAITOM, a l’empresa CATALANA DEL CLIMA I C. LLONCH, SL
per un import de NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN
CÈNTIMS (9.849,21€) més DOS MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS (2.068,33€) corresponent al 21% d’IVA.
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de ONZE
MIL NOU-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (11.917,54€)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43 9209 21321 del pressupost municipal per a
l’exercici 2014.
QUART. El pagament del contracte s'efectuarà dins dels trenta dies següents a la data
d’entrada al Registre general de l'Ajuntament de la factura corresponent que prèviament
haurà de conformar el tècnic municipal corresponent, amb el vist i plau del regidor.
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. 1763/14”.

SISÈ. Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària, a la Regidoria de Manteniment

d’Espais Públics, a la UA Manteniment d’Espais Públics, a la Regidoria d’Ensenyament, a la
Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació modificació contracte gestió llar d'infants
municipals TAITOM. SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ,
SL.

EDUCACIÓ
MVT_14/ 128

Proposta de la Regidoria Ensenyament
Exp.576/13 Ctc.123-14. Atès que la Junta de Govern Local, en data 30 de juliol de 2013, va
adjudicar el contracte de la gestió indirecta del servei públic municipal de les llars d’infants
municipals i atenció a la petita infància i la família TAITOM i LA BALDUFA, a l’empresa
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ SL.
Atès que en data 24 de setembre de 2013 es va aprovar per Junta de Govern Local, una
modificació del contracte formalitzada en data 27 de setembre de 2013, que feia referència
a una reducció de personal a la LLAR D’INFANTS LA BALDUFA.
Atès que en data 14 d’octubre de 2014 es va aprovar per Junta de Govern Local, una
modificació del contracte formalitzada en data 20 d’octubre de 2014, que feia referència a
una ampliació de personal a la LLAR D’INFANTS LA TAITOM.
Atès que en data 21 d’octubre de 2014 es va aprovar per Junta de Govern Local, una
modificació del contracte formalitzada en data 23 d’octubre de 2014, que feia referència a
una reducció de personal a la LLAR D’INFANTS LA BALDUFA.
Vist l’escrit de l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL, registrat d’entrada en data
24 de novembre de 2014, número 12.108.
Vist l’informe de la Tècnica Cap d’Ensenyament, de data 28 de novembre de 2014 on
s’indica que l’import anual per al curs 2014-15 de la llar d’infants LA BALDUFA serà de
145.832,03€.
Vist l’informe preceptiu de la Secretaria i la Intervenció Municipals de data 12 de desembre
de 2014.
Vist l’article 219 i concordants del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Modificar, pel període que va de gener a agost del 2015, la clàusula 7 apartat
7.1. del plec de clàusules tècniques particulars del contracte de la gestió indirecta del servei

públic municipal de les llars d’infants municipals i atenció a la petita infància i la família
TAITOM i LA BALDUFA, adjudicat a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE
CARTRÓ SL, d’acord amb l’informe de la tècnica cap d’ensenyament de data 28 de
novembre de 2014, en referència a la LLAR D’INFANTS LA BALDUFA de la següent
manera:
“...caldrà ampliar a la llar d’infants LA BALDUFA el personal en 1,5 persones més (1
educadors/es tutors/es a jornada complerta i 1 educador/a de suport a ½ jornada )”.
SEGON. Modificar l’import del contracte, pel període que va de gener a agost de 2015, que
quedarà establert en CENT QUARANTA-CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS
AMB TRES CÈNTIMS (145.832,03€), import exempt d’IVA.
TERCER. Aprovar l’ampliació de l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import
de 18.057,47€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52 3211 22706 del pressupost
municipal per a 2015, corresponent a l’increment dels mesos de gener a agost de 2015.
QUART. L’import mensual a facturar serà de 18.229,00€ del mes de gener a juliol de 2015 i
de 18.229,03€ el mes d’agost de 2015 (per reajustament de cèntims d’euro).
CINQUÈ. Formalitzar aquesta modificació, pel període de gener a agost de 2015, del
contracte en document administratiu.
SISÈ. Notificar l’aprovació d’aquest acord a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE
CARTRÓ, SL, al Departament d’Ensenyament, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 4.

Proposta aprovació adhesió pròrroga assegurança responsabilitat
civil. ZURICH INSURANCE PLC

ALCALDIA
LTL_14/ 50

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1328/10. Ctc.130-14. Atès que l’adjudicació de l’assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de la qual és prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l’ACM que s’hi
adhereixen va ser adjudicat a la mercantil Zurich Insurance PLC, portant a terme la
mediació d’aquesta la corredoria Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, SL.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària urgent, de data 27 de
desembre de 2010 va aprovar l’adhesió a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Atès que a l’aplicació pressupostària 26 9202 22400 del pressupost municipal per a
l’exercici 2015, hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa.

Atès que l’import de la renovació de l’esmentada pòlissa es calcula en base al pressupost
consolidat més les inversions de cada any de la Corporació.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER. Adherir-nos a la pròrroga de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, adjudicat a la mercantil
Zurich Insurance PLC, portant a terme la mediació d’aquesta la corredoria Ferrer & Ojeda
Asociados, Correduria de Seguros SL. L’import anual per a l’any 2015 serà de VINT-I-CINC
MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (25.279,35€)
import exempt d’IVA, amb les mateixes condicions del contracte actual amb efectes del dia
4 de gener de 2015.
SEGON. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa (AD) de VINT-I-CINC MIL
DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (25.279,35€) a nom
de Zurich Insurance PLC, essent l’endossatari Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de
Seguros, SL amb càrrec a l’aplicació pressupostària 26 9202 22400 del pressupost per a
2015.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM),
a Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, SL, al departament de Serveis
Jurídics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 5.

Propostes aprovació baixa drets reconeguts pendents de
cobrament

Acord núm. 5.1.

Proposta aprovació baixa de drets reconeguts pendents de
cobrament dels pressupostos tancats dels exercicis 2006-2008.

HISENDA
TEJ_14/ 48

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. núm. 333/2014
Vist el compte de gestió de la recaptació de tributs de l’any 2013 delegats a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Examinats els saldos a data 31 de desembre de 2013, s’ha comprovat que existeixen drets
reconeguts pendents de cobrament de l’agrupació d’exercicis tancats que no coincideixen
amb el saldo pendent de cobrament del compte de recaptació de tributs de l’Organisme de
Gestió Tributària.
La comprovació d’imports confirma que l’Ajuntament té saldos pendents corresponents al

període comprès entre els exercicis 2006 - 2008 que no coincideixen amb els saldos del
compte de gestió de recaptació de tributs de l’Organisme de Gestió Tributària del mateix
període.
Consultats els imports i la situació dels càrrecs a l’aplicació WTP de l’Organisme de Gestió
Tributària i després de confrontar-los amb els imports dels drets reconeguts pendents de
cobrament a la comptabilitat municipal, s’han detectat unes diferències que, resumidament,
es justifiquen als documents adjunts a aquest informe.
Atès que els comptes anuals han d’expressar amb claredat la imatge fidel del patrimoni i la
situació financera de l’execució del pressupost i dels resultats de l’entitat, d’acord amb el
que estableix l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del model normal de comptabilitat local.
Atès que la regla núm. 188 de la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local
preveu la modificació del saldo inicial dels drets reconeguts.
Vist l’annex 1 de relació de saldos inicials de taxes i impostos dels exercicis tancats de
2006-2008 per un import total de VUIT MIL VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS (8.025,45 €), els quals, no consten com a pendents de cobrament al compte de
recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària i la relació núm. 1.

D’acord amb el principi comptable d’importància relativa i vist l’informe de la Tresoreria, el
regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció d’acords següents:
PRIMER. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament integrats en
l’agrupació dels pressupostos tancats dels exercicis 2006-2008 per un import total de VUIT
MIL VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (8.025,45 €), segons la
relació núm. 1.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció d’aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 5.2.

Proposta aprovació baixa de drets reconeguts pendents de
cobrament dels pressupostos tancats dels exercicis 2009-2013.

HISENDA
TEJ_14/ 51

Proposta de l'alcaldia
Exp. núm. 333/2014
Examinats els saldos de comptabilitat a data 31 de desembre de 2013, s’ha comprovat que
existeixen drets reconeguts pendents de cobrament de l’agrupació d’exercicis tancats de les
bestretes i avançaments de personal que presenten un saldo viu respecte de la informació
facilitada per la UGRH.
La comprovació d’imports confirma que aquests saldos pendents corresponen al període

comprès entre els exercicis 2009 – 2013, existint una duplicitat dels mateixos.
Atès que els comptes anuals han d’expressar amb claredat la imatge fidel del patrimoni i la
situació financera de l’execució del pressupost i dels resultats de l’entitat, d’acord amb el
que estableix l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del model normal de comptabilitat local.
Atès que la regla núm. 188 de la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local
preveu la modificació del saldo inicial dels drets reconeguts.
Vist l’annex 1 de relació de saldos pendents de bestretes de personal dels exercicis tancats
de 2009-2013 per un import total de TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS (3.538,18 €).

D’acord amb el principi comptable d’importància relativa i vist l’informe de la Tresoreria,
l'alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’anul·lació dels drets reconeguts pendents de cobrament integrats en
l’agrupació dels pressupostos tancats dels exercicis 2009-2013 per un import total de TRES
MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (3.078,18 €), d’acord amb l’annex
núm. 1.
SEGON. Aprovar l’anul·lació del concepte pressupostari integrat en l’agrupació dels
pressupostos tancats dels exercicis 2009-2013 per un import total de QUATRE-CENTS
SEIXANTA EUROS (460,00 €), d’acord amb l’annex núm. 1.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció d’aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 6.

Propostes aprovació ad's, ado's i o's

Acord núm. 6.1.

Proposta aprovació AD. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

MOBILITAT, TRANSPORT I APARCAMENT
CDA_14/ 31

Proposta de regidoria de Mobilitat, Transport i Aparcament
Exp. 1.285/2014. Atès que el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals 2014 de la
Diputació de Barcelona oferia, dins l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la possibilitat de
demanar subvencions relacionades amb estudis i plans de mobilitat urbana.
Atès que en data 17 de març de 2014, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va sol•licitar a la
Diputació de Barcelona l’actuació “Plec de clàusules per a la implementació de l’illa de
vianants del Nucli Antic”.
Atès que aquesta acció concertada té l’obligació d’un cofinançament per part de

l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat sobre el cost total de l’actuació.
Atès que en data 6 d’agost de 2014, amb registre d’entrada número 8.443, 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 6.000,00 € i que l’aportació que haurà de fer l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat serà de 2.600,00 €.
Atès que en data 9 d’octubre de 2014, amb registre d’entrada número 10.253, la Diputació
de Barcelona comunica a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, de nou, els imports i tants
per cents de cofinançament d’ambdues administracions.
Atès que, per aquest cofinançament, hi ha una retenció de crèdit per import de 2.600,00 € a
l’aplicació pressupostària 35 441 46100 MOBILITAT, TRANSP. I APARC.-COFI.ILLA
VIANANTS NUCLI ANTIC del pressupost municipal vigent.
Vist l’informe tècnic previ, el regidor de Mobilitat, Transport i Aparcament proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa (AD) per un import màxim de
2.600,00 € (DOS MIL SIS-CENTS EUROS), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35 441
46100 MOBILITAT, TRANSP. I APARC.-COFI.ILLA VIANANTS NUCLI ANTIC del
pressupost municipal de 2014.
SEGON.- Notificar aquests acords al departament de Mobilitat, Transport i Aparcament, a
Llei de barris, i a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.2.

Proposta aprovació ADO. NORREY 86, S.L.

ESPORTS
IBS_14/ 38

Proposta del Regidor d’Esports
Atès que en data 12 de desembre de 2014 l’empresa NORREY 86 S.L., ha presentat en
aquest Ajuntament la factura núm. 1400098, per un import total de 7.061,45 €, IVA inclòs,
corresponent a la remodelació de la paret interior del pavelló S. Boada.
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
53N08.342.63200 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 4011 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.
1400098 presentada en data 15 de desembre de 2014 per l’empresa NORREY 86 S.L., per
un import total de 7.061,45 €, IVA inclòs, corresponent a la remodelació de la paret interior
del pavelló S. Boada.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa NORREY 86 S.L., i als departaments
d’Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.3.

Proposta aprovació ADO.
INTEGRACIÓ LABORAL.

FUNDACIÓ

PRIVADA

PER

A

LA

MEDI AMBIENT
CDP_14/ 31

Proposta del regidor de Manteniment d'espais públics i medi natural
Exp. 1000/2013. Vist el contingut de l'expedient Aprovació factures superiors als 6.000 €
del servei de la Deixalleria municipal.
Atès que en data 17 de desembre de 2014 l'empresa FIL (Fundació Privada per a la
Integració Laboral) ha presentat en aquest Ajuntament la factura número 711, per un import
total de 8.722,56 €, IVA inclòs, corresponent al component variable de la Deixalleria
municipal de l'1 al 19 de novembre de 2014.
Atès que, vist l'informe del departament de Medi Ambient amb data 22 de desembre de
2014, es justifiquen de manera correcte, tant els conceptes com els imports de la factura
esmentada, es dóna conformitat a aquesta ja que el servei de deixalleria municipal i la
gestió dels seus residus s'ha portat a terme de manera satisfactòria.
Atès que en el pressupost vigent de despeses municipals, a l'aplicació pressupostària 42
162 22799 Medi Ambient-T.E. i N.V.-Gestió i tractament de residus hi ha consignada la
quantitat suficient per atendre aquesta despesa i s'han creats les retencions de crèdit
número 122 i 3507 per tal d'assegurar el pagament d'aquest servei fins l'aprovació del nou
contracte de servei públic de deixalleria municipal, deixalleria mòbil i la gestió i transport
dels residus d’aquestes instal·lacions.
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 17 de desembre de 2014 de l'empresa FIL (Fundació Privada per a la
Integració Laboral) amb número de factura 711, per un import total de 8.722,56 €, IVA
inclòs, corresponent al component variable de la Deixalleria municipal de l'1 al 19 de
novembre de 2014.
SEGON.- Notificar aquest acord a FIL (Fundació Privada per a la Integració Laboral) i als
departaments d'Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.4.

Proposta aprovació ADO. JARDINERÍA SÁNCHEZ S.L.

VIA PÚBLICA
CDP_14/ 28

Proposta del regidor de Manteniment d'espais públics i medi natural
Exp. 1177/2014. Vist el contingut de l'expedient aprovar ADO superiors a 6.000,00 €.
Atès que en data 2 de desembre de 2014 l'empresa Jardineria Sánchez S.L. ha presentat
en aquest Ajuntament la factura número 140345, per un import total de 12.337,74 €, IVA
inclòs, corresponent a les obres per a la realització d'horts municipals al barri de Sant
Bernat.
Atès que aquestes despeses disposen de la retenció de crèdit associada, número 3743.
Atès que les obres indicades a la factura s'han executat i que la factura ha estat
conformada pel cap de la Brigada municipal.
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 2 de desembre de 2014 per l'empresa Jardineria Sánchez S.L. amb
número de factura 140345, per un import total de 12.337,74 €, IVA inclòs, corresponent a
les obres per a la realització d'horts municipals al barri de Sant Bernat.
SEGON.- Notificar aquest acord als departaments d'Intervenció i Tresoreria.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.5.

Proposta aprovació d'ADO. SUMINISTROS INDUSTRIALES AUBERT,
SA.

VIA PÚBLICA
GGT_14/ 9

Proposta de l'Alcaldia
EXP. 1.177/2014. Atès que en data 18 de desembre de 2014, l’empresa SUMINISTROS

INDUSTRIALES AUBERT, S.A. ha presentat en aquest Ajuntament la factura número
2014018661 per un import total de 8.934,71 €, IVA inclòs, corresponent al subministrament
d'eines i recanvis no inventariables per tal que la Brigada Municipal pugui efectuar les
tasques de manteniment ordinari.
Atès que l'esmentada factura ha estat conformada pel cap accidental de la Brigada
Municipal ja que s’ha comprovat que tant l’import com el concepte son correctes, i el
subministrament ha estat portat a terme de manera satisfactòria.
Atès que en el pressupost vigent de despeses municipals, a l'aplicació pressupostària
43.155.21000 - VIA PUBLICA-CPV-INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS, hi ha
consignada la quantitat suficient per atendre aquesta despesa i s'ha creat la retenció de
crèdit número 4.297 per tal d'assegurar el pagament d'aquest subministrament.
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, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada en data 18 de desembre de 2014 per l'empresa SUMINISTROS
INDUSTRIALES AUBERT, S.A., amb número de factura 2014018661, per un import total de
8.934,71 €, IVA inclòs, corresponent al subministrament d'eines i recanvis no inventariables
per tal que la Brigada Municipal pugui efectuar les tasques de manteniment ordinari.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES AUBERT,
S.A., i als departaments d'Intervenció i Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.6.
VIA PÚBLICA
GGT_14/ 10

Proposta aprovació ADO. GRUPO ELECTRO STOCKS, SL.

Proposta de l'Alcaldia
EXP. 1.177/2014. Atès que en data 22 de desembre de 2014, l’empresa GRUPO ELECTRO

STOCKS, S.L., ha presentat en aquest Ajuntament la factura número 1141208045 per un
import total de 6.059,12 €, IVA inclòs, corresponent al subministrament de cable elèctric pel
manteniment de l'enllumenat públic que efectua la Brigada Municipal.
Atès que l'esmentada factura ha estat conformada pel cap accidental de la Brigada
Municipal ja que s’ha comprovat que tant l’import com el concepte son correctes, i el
subministrament ha estat portat a terme de manera satisfactòria.
Atès que en el pressupost vigent de despeses municipals, a l'aplicació pressupostària
43.155.21000 - VIA PUBLICA-CPV-INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS, hi ha
consignada la quantitat suficient per atendre aquesta despesa i s'ha creat la retenció de
crèdit número 4.013 per tal d'assegurar el pagament d'aquest subministrament.
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, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada en data 22 de desembre de 2014 per l'empresa GRUPO ELECTRO STOCKS,
S.L., amb número de factura 1141208045, per un import total de 6.059,12 €, IVA inclòs,
corresponent al subministrament de cable elèctric pel manteniment de l'enllumenat públic
que efectua la Brigada Municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L., i als
departaments d'Intervenció i Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.7.

Proposta aprovació reconeixement d'obligació (O). CLUB ESCACS
OLESA.

ESPORTS
IBS_14/ 39

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 l’informe del Cap d’Àrea de Serveis Personals referent a la justificació del Club Escacs
Olesa un cop revisada la documentació requerida de data 19 de desembre de 2014.

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
TRES-CENTS VUITANTA QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS D’EURO (
384,77 €) amb càrrec a la partida 53 340 48950 ESPORTS –ALTRES TRANSFERÈNCIES
del pressupost de l’exercici 2014, a l’entitat CLUB ESCACS OLESA amb CIF G-59638XXX.
SEGON.- Un cop efectuat el reconeixement d'Obligació (O) que consta al punt PRIMER,
anul·lar l’Autorització i Disposició (AD) restant, de la partida 53 340 48950 ESPORTS –
ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost per a 2014, de l’entitat CLUB ESCACS
OLESA.
TERCER.- La concessió d’aquestes subvencions queden subjectes a les bases generals i
particulars reguladores de les subvencions de l’Ajuntament d’Olesa.
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la

Regidoria de Participació Ciutadana i al Club Escacs Olesa.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.8.

Proposta aprovació reconeixement d'obligació (O).
OLE-SANOS.

C.E. MOTER

ESPORTS
IBS_14/ 40

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 l’informe de la tècnica d’Esports de la justificació de la subvenció rebuda per l’entitat
C.E. MOTER OLE-SANOS, de data 22 de desembre de 2014.

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
DOS-CENTS VINT-I-CINC € (225,00 €) amb càrrec a la partida 53 340 48950 ESPORTS –
ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2014, corresponent al 25% de la
subvenció de C.E. MOTER OLE-SANOS AMB CIF G-64648XXX.
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 a l’entitat C.E. MOTER OLE-SANOS.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.9.

Proposta aprovació reconeixement d'obligació (O). CLUB PETANCA
ACER OLESA.

ESPORTS
IBS_14/ 41

Proposta de l'Alcaldia
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 l'entitat CLUB PETANCA ACER OLESA per
import de 2.600,00 €.
Atès que en data 14 d’octubre de 2014 mitjançant la Junta de Govern Local, la subvenció a
l'entitat CLUB PETANCA ACER OLESA, va ser revocada.
Atès que l'entitat CLUB PETANCA ACER OLESA va presentar recurs i aquest va ser
estimat, aprovant-se per Junta de Govern Local extraordinària urgent de data 22 de
desembre de 2014 l’acord de deixar sense efecte la revocació de la subvenció a aquesta
entitat, i es va donar un termini de cinc dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la
notificació de l’acord estimatori del recurs perquè presentin la justificació de la subvenció
atorgada.
Atès que l’entitat CLUB PETANCA ACER OLESA ha presentat la justificació de la subvenció atorgada
dins del termini establert.

Vist l'informe del Cap d’àrea de Serveis Personals.

En virtut de tot això, es 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
SIS-CENTS CINQUANTA € (650,00 €) amb càrrec a la partida 53 340 48950 ESPORTS –
ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2014, corresponent al 25% de la
subvenció del CLUB PETANCA ACER OLESA AMB CIF G-G59822XXX.
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 a l’entitat CLUB PETANCA ACER OLESA.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.10.

Proposta aprovació reconeixement d'obligació (O). CABALBAIX
2014.

SERVEIS SOCIALS
CRS_14/ 51

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que el Cabalbaix és un Pla supramunicipal sobre l’abordatge de consums problemàtics
de drogues i altres comportaments de risc per als municipis d’Abrera, Esparreguera, Sant
Esteve Sesrovires i Olesa de Montserrat.
Atès que des de l’any 2005 els municipis d’Abrera, Esparreguera, Sant Esteve Sesrovires i
Olesa de Montserrat han contat amb el projecte supramunicipal de Cabalbaix .
Atès que és competència de l’administració local desenvolupar polítiques específiques en
matèria de drogodependències i que és voluntat política i tècnica desenvolupar-la de forma
intermunicipal donar continuïtat al projecte de Cabalbaix amb l’aprovació d’un nou pla marc
pel període 2013-2015 i amb la signatura d’un nou conveni de cooperació amb els
municipis de: Abrera, Esparreguera, Sant Esteve Sesrovires i Olesa de Montserrat .
Atès que el Cabalbaix pel període 2013-2015 era voluntat donar continuïtat a aquest
projecte signant un nou conveni i iniciant un procés de licitació que havia de liderar
l’Ajuntament d’Abrera .
Atès que per JGL el 5 de març de 2013 s’aprova facultar el Sr. Alcalde per a la signatura
del conveni alhora que es quantificava el cost d’aquesta activitat i de com fer efectiu a
l’Ajuntament d’Abrera quan ens presentes les liquidacions.
Atès que en aquest mateix acord s’aprovaven les AD pels anys 2013-2014 i 2015.

Atès que durant l’any 2013 el conveni no es va arribar a signar però el projecte va continuar
sent cada Ajuntament que de forma individual ha anat fent front a les despeses que ha
ocasionat la direcció de Cabalbaix.
Atès que en data 29 d’abril va entrar per registre l’acord de la Junta de Govern Local de
data 16 d’abril de 2014 de l’Ajuntament d’Abrera on se’ns comunica l’inici del procés de
licitació del Cabalbaix i la proposta rectificada del Conveni on es modifica la durada del
mateix.
Atès que el cost econòmic pels anys 2014 i 2015 no patia cap variació i l’Ajuntament té
aprovades les pertinents Autoritzacions de Despesa per els anys 2014 i 2015 recollides en
el conveni.
Atès que en data 20 de maig de 2014 es va aprovar per Junta de Govern Local el conveni
de cooperació per a la realització del Pla intermunicipal sobre drogues i comportaments de
risc -Cabalbaix pel període 2014-2015 entre els municipis de: Abrera, Esparreguera, Sant
Esteve Sesrovires i Olesa de Montserrat i es va facultar a l’Alcalde per a la signatura de
l’esmentat conveni.
Atès que en data 29 de desembre de 2014 ens ha arribat la notificació de l’Ajuntament
d’Abrera on ens comuniquen l’import de la liquidació que correspon a l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat que és de 6.454,73€

Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l’Obligació de la despesa (O) per import de SIS MIL QUATRA-CENTS
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (6.454,73€) corresponent
a la liquidació del Cabalbaix de l’any 2014, amb càrrec de la partida 62 230 46201 del
pressupost municipal per l’any 2014 a favor de l’Ajuntament d’Abrera en concepte del
Cabalbaix .
SEGON. Notificar aquests acords a l’Ajuntament d’Abrera, Esparreguera i Sant Esteve
Sesrovires i a la Intervenció Municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.11.

Proposta aprovació reconeixement d'obligació (O). ASSOCIACIÓ
VOLUNTARIS D'OLESA.

SERVEIS SOCIALS
FVM_14/ 68

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que en data 18 de març d’enguany es va aprovar per Junta de Govern Local, les
bases reguladores generals i convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva corresponents a l’exercici 2014.

Atès que la forma de pagament de les subvencions s’efectuarà un 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.
Atès que a aquest expedient s’ha tramitat d’acord amb allò establert a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i a l’Ordenança general de subvencions d’aquest
Ajuntament aprovada en Ple extraordinari urgent de 28 de març de 2012.
Atès que en data 29 d’octubre de 2014 l’entitat Associació Voluntaris d'Olesa va presentar
la justificació de la despesa de la subvenció atorgada.
Vist l’informe de la Tècnic cap de gestió de serveis socials.

Per tot això, la Regidoria de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la obligació de la despesa (O) per un import de SET-CENTS
TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (737,50 €) amb càrrec a la partida 62
230 48950 altres Transferències Serveis Socials del pressupost municipal per a l’any 2014.
SEGON. Notificar aquests acords a l’entitat interessada, i a la Intervenció, a la Tresoreria
municipals i a la Regidoria de Participació ciutadana.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 7.

Proposta aprovació conveni de col·laboració per a la formació
pràctica. INSTITUT MARE DE DÉU DE LA MERCÈ i AJUNTAMENT
D'OLESA DE MONTSERRAT

MITJANS DE COMUNICACIÓ
MLM_14/ 4

Proposta de la Regidoria de comunicació
Atès que l'Institut Mare de Déu de la Mercè té alumnes dels programes de cicles formatius
de grau mitjà que han de realitzar pràctiques en alternança escola-empresa, és a dir,
pràctiques formatives no laborals en empreses o centres de treball de l'entorn del centre
d'estudi, per tal de completar la seva formació professional.
Atès que aquestes pràctiques es formalitzen mitjançant un conveni de col·laboració que
subscriuen l'escola i l'empresa, regulats per l'Ordre ENS 193/2002, de 5 de juny, per la qual
es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb
empreses i entitats, modificat per l'ordre EDC/2006, de 30 de gener.
Atès que aquest Ajuntament ha analitzat l'interès de tenir alumnes en pràctiques, així com
la repercussió educativa i formativa dels aprenentatges assolits pels alumnes,

coneixements que es reconeixen tant en l'àmbit acadèmic com en el laboral, facilitant la
incorporació al mercat laboral i/o la continuïtat del seu itinerari formatiu.
Per tot l'exposat, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de
treball entre el centre docent Mare de Déu de la Mercè i aquest Ajuntament perquè l'alumne
QUIM MARTÍNEZ MEDINA faci pràctiques per un total de 350 hores al departament tècnic
Olesa Ràdio fins la finalització de les hores establertes en el conveni d'aplicació.
SEGON.- Facultar a l'alcalde per la signatura del conveni.
TERCER.- Comunicar aquests acords a l'Institut Mare de Déu de la Mercè, al Departament
de Comunicació, a l'alumne interessat, a la UGRH i al comitè d'empresa.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

