ACTA NÚM. 14. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 14 D'ABRIL DE 2015

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
set de la tarda del dia 14 d'abril de 2015, 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 ordinària convocada i tractar els
assumptes que figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS
Alcalde-President accidental
Sr. Joan Segado Cano
Vocals
Il·lm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Excusa assistència
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Sr. Pere Oleart Comellas

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 7
d'abril de 2015.

La Junta acorda aprovar l'acta de la sessió celebrada el dia 7 d'abril de 2015, sense
formular-se rectificació ni observació de cap mena.
APROVAT per CINC (5) vots a favor dels senyors/es Segado, Planas, Muñoz, Martínez i
Rosa, CAP (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció de la senyora Puimedon, per no haver
assistit a la sessió.

-------------------Acord núm. 2.

Propostes aprovació adjudicacions contractes

Acord núm. 2.1.

Proposta aprovació adjudicació contracte. ANEK-S3. SL.

SERVEIS SOCIALS
MVT_15/ 34

Proposta de la Regidoria de Benestar Social

Exp. 1271/14 Ctc.24-15. Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data
25 de novembre 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
subministrament d’un equip de cardioprotecció mòbil (desfibril•lador) per al
departament de sanitat i consum mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg
termini amb opció de compra, 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 13 de gener de 2015, d’obertura i valoració
dels criteris discrecionals de dates 19 i 21 de gener de 2015 i d’obertura i valoració de la
proposició econòmica de dates 26 de gener i 11 de març de 2015 respectivament, on la
mesa acorda proposar per unanimitat l'adjudicació del contracte a l’empresa ANEK-S3, SL.
Vist el requeriment de data 17 de març de 2015, d’acord amb l’article 151.2 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, el que s’ha donat compliment per part de l’empresa.
Atès que s’han presentat els documents següents:



Acreditació de la constitució de la garantia definitiva (d’import 119,88€).
Acreditació d’haver fet efectives les despeses de publicació de la licitació del contracte
(d’import 136,45€)

Vistos els documents següents:



Acreditació del compliment de les obligacions tributàries.
Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament d’un equip de cardioprotecció
mòbil (desfibril•lador) per al departament de sanitat i consum mitjançant la modalitat
d’arrendament a llarg termini amb opció de compra, d’acord amb l’informe tècnic de
data 10 de març de 2015, a l’empresa ANEK-S3, SL, amb un pressupost total de DOS MIL
TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (2.397,60€) més
CINC-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (503,50€) corresponent al 21%
d’IVA, pel període de quatre anys, comptats a partir del lliurament de l’equip de
cardioprotecció mòbil a l’Ajuntament.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 61

311 20800 per a fer front a les despeses d’aquest arrendament en exercicis futurs segons
el detall següent:
Període
Maig – desembre 2015
Gener – desembre 2016
Gener – desembre 2017
Gener – desembre 2018
Gener – abril 2019

Import
483,52€
725,28€
725,28€
725,28€
241,74€
(per reajustament de cèntims
d’euro)

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.1271/14.
SISÈ. Notificar aquest acord a tots els licitadors, a l’empresa adjudicatària, a la Regidoria
de Benestar Social, al departament de Sanitat i Consum, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 2.2.

Proposta aprovació adjudicació contracte. CLECE, SA.

SERVEIS SOCIALS
MVT_15/ 39

Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 1660/14 Ctc.27-15. Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data
03 de febrer de 2015 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’atenció domiciliària (SAD), 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 09 de març de 2015, d’obertura i valoració
dels criteris discrecionals de dates 13 i 18 de març de 2015 i d’obertura i valoració de la

proposició econòmica de dates 18 i 19 de març de 2015 respectivament, on la mesa acorda
proposar per unanimitat l'adjudicació del contracte a l’empresa CLECE, SA.
Vist el requeriment de data 23 de març de 2015, d’acord amb l’article 151.2 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, el que s’ha donat compliment per part de l’empresa.
Atès que s’han presentat els documents següents:



Acreditació de la constitució de la garantia definitiva (d’import 16.652,22€).
Acreditació d’haver fet efectives les despeses de publicació de la licitació del contracte
(d’import 136,05€).

Vistos els documents següents:



Acreditació del compliment de les obligacions tributàries.
Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte del servei d’atenció domiciliària (SAD), d’acord amb
l’informe tècnic de data 18 de març de 2015, a l’empresa CLECE SA, amb un pressupost
total de TRES-CENTS TRENTA-TRES MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (333.044,49€) més TRETZE MIL TRES-CENTS VINT-I-UN
EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (13.321,78€) corresponent al 4% d’IVA, pel
període de dos anys des de la data de formalització del contracte.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62
231 22706 del pressupost municipal amb la següent distribució:
Període
Maig – desembre 2015
Gener – desembre 2016
Gener – abril 2017

Import
115.455,44€
173.183,16€
57.727,67€
(per reajustament de cèntims
d’euro)

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.1660/14.
SISÈ. Notificar aquest acord a tots els licitadors, a l’empresa adjudicatària, a la Regidoria
de Benestar Social, al departament de Serveis Socials, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació ADO. AIRE FERGAL, SLU.

ESPORTS
IBS_15/ 6

Proposta del Regidor d'Esports
Atès que en data 18 de març de 2015 l’empresa AIRE FERGAL SLU, ha presentat en
aquest Ajuntament la factura núm. 1, per un import total de 8.264,30 €, IVA inclòs,
corresponent a la compra d’un acumulador d’aigua calenta per la piscina coberta.
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 2015, 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 567 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.
1 presentada en data 18 de març de 2015 per l’empresa AIRE FERGAL SLU, per un import
total de 8.264,30 €, IVA inclòs, corresponent a la compra d’un acumulador d’aigua calenta
per la piscina coberta.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa AIRE FERGAL SLU, i als departaments
d’Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 4.

-------------------Proposta aprovació bases específiques i convocatòria del procés
selectiu per constituir una borsa de treball d’Educador Social.

RÈGIM INTERN
BVI_15/ 25

Proposta de l’alcaldia
Ra109-15
Exp. 599/2015
Elaborades les bases específiques reguladores del procés selectiu, amb caràcter
d’urgència, 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’Educador Social. realitzades d’acord al punt dos de l’article 21 de la Llei
36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015, 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, amb
caràcter d’urgència 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’Educador Social, que figuren com a annex.
SEGON.- Publicar les Bases específiques i la seva convocatòria al taulell d’anuncis de la
Corporació i a la pàgina Web Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 5.

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

TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 92

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 3/12-21/14: Atès que societat CRUFU RECREATIUS, SL, va sol·licitar en data 21 de
gener d'enguany, llicència per ocupar la vorera davant del bar situat a la Rambla Catalunya
núm. 4 d'aquesta vila, amb sis taules i vint-i-quatre cadires durant l'exercici anual 2015,
aportant la documentació requerida per l'ordenança municipal reguladora d'aquestes
instal·lacions.
Atès que l'esmentada societat, en data 13 de març d'enguany, ha sol·licitat llicència per
ocupar la la vorera davant del bar situat a la Rambla Catalunya núm. 4 d'aquesta vila, amb
sis taules i vint-i-quatre cadires durant el període comprès entre el dia 1 d'abril i el 31
d'octubre de 2015, aportant la documentació requerida per l'ordenança municipal
reguladora d'aquestes instal·lacions.
Vistos els informes tècnics emesos en dates 23 de gener i 27 de març 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 les corresponents cadires a la vorera davant del bar situat a la
Rambla Catalunya núm. 4 d'aquesta vila, durant l'exercici anual 2015, sempre que es
compleixin les condicions indicades a l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en
data 23 de gener 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.- Concedir a la societat CRUFU RECREATIUS, SL la llicència d'ocupació de la via
pública amb 6 taules i les corresponents cadires a la vorera davant del bar situat a la
Rambla Catalunya núm. 4 d'aquesta vila, l període comprès entre el dia 1 d'abril i el 31
d'octubre de 2015, sempre que es compleixin les condicions indicades a l'informe emès
pels Serveis Tècnics Municipals en data 27 de març 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, més els 18
m2., que s'han autoritzat en el punt primer d'aquest acord.
TERCER.- 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.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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.

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

-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació concessió llicència de baixa de gual. SR.
SANTIAGO NUEZ CANORA.

TERRITORI I URBANISME
SAF_15/ 32

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 548/15: Vista la sol·licitud presentada el dia 20 de març d'enguany, registre d'entrades
núm. 3.369, pel Sr. SANTIAGO NUEZ CANORA, que demana llicència per formalitzar la
baixa de la senyalització de reserva de la via pública per a contragual al carrer Duc de la
Victòria núm. 11 d'aquesta vila.
Vist l'informe emès per l'Inspector Cap de la Policia Local, i atès que consta que no hi ha
deutes pendents de pagament per aquest concepte per part del Sr. Nuez.

És per tot això que el regidor de Territori i Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Concedir al Sr. SANTIAGO NUEZ CANORA l'autorització per formalitzar la baixa
de la senyalització de reserva de la via pública per a contragual al carrer Duc de la Victòria
núm. 11 d'aquesta vila.
SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'organisme autònom local de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 7.

Propostes aprovació deixar sense efecte cessions habitatges
municipals

Acord núm. 7.1.

Proposta aprovació deixar sense efecte cessió d'ús d'habitatge
municipal (P.P.S.).

SERVEIS SOCIALS
CRS_15/ 13

Proposta de la Regidoria de Serveis Socials
Atès que l’Ajuntament disposa d’un pis de propietat municipal situat al Cr Lluis Puigjaner 24
bxos que està en procés de ser reconegut com un Servei d’habitatge d’urgència i acollida
amb la categoria d’establiment municipal amb una capacitat de cinc places.
Atès que en data 7 d’octubre de 2014 es va aprovar per Junta de Govern Local la cessió
d’ús de l’esmentat habitatge a favor del Sr. P.P.S amb caràcter d’urgència i provisionalitat.

Atès que el Sr. P.P.S en data 17 de març de 2015 deixa d’ocupar aquest habitatge
d’urgència i acollida.

Per tot això la regidora de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER. Deixar sense efecte la cessió d’us de l’habitatge d’urgència i acollida a favor del
Sr. P.P.S amb data 17 de Març de 2015.
SEGON. Notificar aquests acords a la Secretaria i a la Regidoria d’Habitatge
Ajuntament.

d’aquest

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 7.2.

Proposta aprovació deixar sense efecte cessió d'ús d'habitatge
municipal (J.M.).

SERVEIS SOCIALS
CRS_15/ 15

Proposta de la Regidoria de Serveis Socials
Atès que l’Ajuntament disposa d’un pis de propietat municipal situat al C. Grup Santa Oliva,
5, 9è 1a que està en procés de ser reconegut com un Servei d’habitatge d’urgència i
acollida amb la categoria d’establiment municipal amb una capacitat de cinc places.
Atès que en data 17 de febrer de 2015 es va aprovar per Junta de Govern Local la cessió
d’ús de l’ esmentat habitatge a favor de la Sra. J.M. amb caràcter d’urgència i
provisionalitat.
Atès que la Sra. J.M. en data 27 de març de 2015 deixa d’ocupar aquest habitatge
d’urgència i acollida.

Per tot això el Regidor de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
ACORDS següents:
PRIMER. Deixar sense efecte la cessió d’us de l’habitatge d’urgència i acollida a favor de la
Sra. J.M. amb data 27 de març de 2015.
SEGON. Notificar aquests acords a la Secretaria i a Habitatge d’aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 8.

Proposta aprovació bases reguladores i convocatòria subvencions
amb relació a l'OF 1 IBI per a l'any 2015.

HISENDA
MLA_15/ 17

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 531/2015
Amb la finalitat d’equiparar els titulars de família monoparental amb els de família nombrosa
que, a l’Ordenança número 1, impost sobre béns immobles, poden gaudir del benefici fiscal
de concessió potestativa d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat disposa d’una Ordenança general de
subvencions, publicada al Butlletí Oficial de la Província, de 2 de maig de 2012.
Atès que la forma ordinària de concessió de les subvencions és la concurrència
competitiva.
Atès que a l’estat de despeses del pressupost de 2015, existeix consignació a l’aplicació
pressupostària 11 931 48950 HISENDA-AF-ALTRES TRANSFERÈNCIES , i que la
destinació per aquest expedient s’ha estimat en 8.000,00 €.
Vist l’informe jurídic i d’Intervenció, el regidor d Hisenda proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar les Bases reguladores particulars i específiques i convocatòria per a la
concessió de subvencions, per a l’exercici 2015, als subjectes passius de l’impost sobre
béns immobles de naturalesa urbana i siguin titulars de família monoparental.
SEGON. Aprovar l’Autorització (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11 931 48950
HISENDA-AF-ALTRES TRANSFERÈNCIES per un import de 8.000,00 €.
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el contingut de les Bases
reguladores i la convocatòria.
QUART. Fer publicitat d'aquestes bases a Olesa Ràdio i a la pàgina web de l'Ajuntament
d’Olesa de Montserrat.
CINQUÈ. Notificar els acords anteriors a l’ORGT, Participació Ciutadana i OAC.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 9.

Proposta aprovació conveni. UEC D'OLESA DE MONTSERRAT.

CULTURA
VME_15/ 1

Proposta de la Regidora d’Ensenyament, Cultura i Joventut
ConvUEC-Exp.229/2015

Vista la petició formulada per la UEC d’Olesa de Montserrat per tal que li sigui concedida una
subvenció per col·laborar en el finançament de la coorganització de diverses activitats culturals, actes
i manifestacions populars i festives d’interès públic del municipi.
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,
pels següents motius:
a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en
modificacions de crèdits aprovades pel Ple.
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 comptabilitat
amb altres subvencions o ajudes rebudes per la mateixa finalitat.
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 la minuta de conveni regulador de la subvenció.
SEGON.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la UEC d’Olesa de
Montserrat amb CIF G581XXXXXX, per un import total de DOTZE MIL VUIT- CENTS EUROS
(12.800,00€) destinada a finançar la coorganització de diverses activitats culturals, actes i
manifestacions populars i festives d’interès públic del municipi.
TERCER.- APROVAR l’ AD d’una despesa de DOTZE MIL VUIT-CENTS EUROS (12.800,00€) a
favor de la UEC d’Olesa de Montserrat amb CIF G581XXXXXX i amb càrrec a la partida 51 334
48953 CULTURA-PC –CONVENI AMB LA UEC D’OLESA del pressupost municipal per a l’any 2015.
QUART. – APROVAR el reconeixement d’obligació (O) per un import de NOU MIL SIS-CENTS
EUROS (9.600,00 €) amb càrrec a la partida 51 334 48953 CULTURA-PC –CONVENI AMB LA UEC
D’OLESA del pressupost de cultura de l’exercici 2015, corresponent al 75% de la subvenció.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la UEC d’Olesa de Montserrat, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 10.

Proposta aprovació adhesió. XARXA CORH.

RÈGIM INTERN
TCR_15/ 41

Proposta de la Alcaldia
Ra104-15
Exp. 586/2015
Vist el conveni tipus sobre l’adhesió dels Ajuntaments de la demarcació de Barcelona a la
xarxa CORH o espai presencial de la comunitat de recursos humans de la Diputació de
Barcelona,que pren com a missió compartir i gestionar el coneixement entre els/les
professionals dedicats/des al món de la gestió de recursos humans a les administracions
públiques.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat és membre actiu de la xarxa CORH des de el
moment de la seva creació en l’any 2005 i que es considera convenient continuar formant
part de l’esmentada xarxa.

Per tot això, i vist l’informe de la UGRH, aquesta Alcaldia proposa ala Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a la xarxa CORH o
espai presencial de la comunitat de recursos humans de la Diputació de Barcelona, d’acord
amb les condicions definides en el conveni tipus sobre l’adhesió dels Ajuntaments de la
demarcació de Barcelona a la xarxa CORH que figura com a annex.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per la signatura del conveni específic entre la xarxa CORH de
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
TERCER.- Comunicar els presents acord a la Unitat de Gestió de Recursos Humans i a la
Diputació de Barcelona
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 11.

Assumptes urgents

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

Acord núm. 11.1.

Proposta aprovació adjudicació contracte menor. TERRITORI 24
ARQUITECTURA I URBANISME, SL.

PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES
MVT_15/ 36

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp.594/15. Ctc.23-15. Vist l’informe emès pel cap d’àrea de serveis territorials de data 25
de març de 2015, referent a la necessitat de contractar una empresa per a la realització
dels serveis per a la redacció i direcció de les obres del projecte complementari del
clavegueram dels carrers Calvari, Travessera Calvari i Duc de la Victoria.
Atès que s’han presentat dues ofertes per a l’objecte d’aquest contracte amb números de
registre d’entrada d’aquest Ajuntament 3.450, i 3.496 respectivament.
Atès que l’empresa TERRITORI 24 ARQUITECTURA I URBANISME, SL ha presentat
l’oferta que millor satisfà els interessos municipals.
Atès que a l’aplicació pressupostària 41N32 151 64000 del pressupost municipal per a
l’exercici 2015, hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta
contractació.
Vist allò que disposen els articles 10, 111 i 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el
contracte a subscriure es considera un contracte menor i per tant la tramitació de
l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa, i la incorporació de la factura
corresponent que haurà de contenir els requisits establerts en l’article 72 del Real Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes
de les administracions públiques (RLCAP), i que complementa la base 19 de les bases
d’execució del pressupost (BEP).

En virtut de tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte menor per a la realització dels serveis per a la redacció i
direcció de les obres del projecte complementari del clavegueram dels carrers Calvari,
Travessera Calvari i Duc de la Victoria, a l’empresa TERRITORI 24 ARQUITECTURA I
URBANISME, SL, per un import d’ONZE MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS (11.239,67€) més DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS
AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (2.360,33€) corresponent al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de
TRETZE MIL SIS-CENTS EUROS (13.600,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
41N32 151 64000 del pressupost municipal per a l’exercici 2015.
TERCER. L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a l’alcalde i
presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del
departament municipal corresponent, i posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la
Intervenció municipal. El pagament es realitzarà d’acord amb la legislació vigent.
QUART. 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 la
Regidoria de Territori i Urbanisme).
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.594/15”.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a tots els participants, a l’adjudicatari, a la Regidoria de
Territori i Urbanisme, a Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 11.2.

Proposta aprovació Pla de seguretat i salut. CATALANA DE
TREBALLS I OBRES, SL.

TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 98

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 58/15: Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va adjudicar en data 24
de març de 2015, a la societat CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL l’execució de les
obres que porten per títol: OBRES D'ARRANJAMENT DE LES VORERES A LES
CRUÏLLES REPÚBLICA ARGENTINA-LLUÍS PUIGJANER, ALFONS SALA-LLUÍS
PUIGJANER I ALFONS SALA-FRANCESC MACIÀ d’aquesta vila.
Atès que la societat CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, ha presentat el Pla de
Seguretat i Salut de les referides obres, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Seguretat i Salut, aquesta regidoria proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres que porten per títol: OBRES
D'ARRANJAMENT DE LES VORERES A LES CRUÏLLES REPÚBLICA ARGENTINA-LLUÍS
PUIGJANER, ALFONS SALA-LLUÍS PUIGJANER I ALFONS SALA-FRANCESC MACIÀ
d’aquesta vila, elaborat per la societat CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, de
conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.

SEGON.- Notificar el present acord a la societat interessada i al departament de
Contractació d'aquest Ajuntament..
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 11.3.

Proposta aprovació protocol addicional de Contracte-Programa.
DEP. DE BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.

SERVEIS SOCIALS
CRS_15/ 17

Proposta de la Regidoria de Benestar social
Atès que la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials en el seu article 41.5 preveu que
la Generalitat ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació
interadministrativa amb els ens locals a fi de garantir la corresponsabilitat en la prestació de
serveis socials i l’estabilitat dels serveis i llurs professionals.
Atès que el model de relació interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i
Família i els ens local és el Contracte-Programa.
Atès que en data 29 de maig de 2012 es van aprovar el Contracte-Programa pel període
2012-15 i es va facultar a l’Alcalde per a la seva signatura.
Atès que en data 12 de juny de 2012 es va formalitzar la signatura del 2n
Contracte-Programa per el període 2012-2015 a fi d’articular els mecanismes de
coordinació, cooperació i col·laboració interadministratius entre el Departament d’Acció
Social i Ciutadania i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Atès que el Contracte-Programa permetrà establir els eixos estratègics, els objectius
generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el sistema de finançament que
permetin obtenir una millor eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis socials i altres
programes en matèria de benestar social.
Atès que cada any s’ha de signar el Protocol addicional de concreció per el període 2015
del Contracte-Programa per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de
Benestar Social i Família i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en matèria de Serveis
Socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat subscrit l’any
2012.
Atès que en les fitxes del Protocol addicional del Contracte-Programa 2015 figuren les
aportacions econòmiques desglossades de la següent manera:

-

Fitxa 1 - Serveis Socials Bàsics

Serveis Socials bàsics
Professionals equips bàsics
SAD Social

2015
191.535,16
28.246,80 €

SAD Dependència
Ajuts d'urgència social
Fitxa 2 - Serveis d’intervenció
adolescents : 41.000,00€
-

70.483,00 €
16.108,00 €
socioeducativa no residencial per a infants i

Fitxa 7 - Acollida i integració de persones immigrades: 5.040,00€

Fitxa 21 - Programes d’atenció social a persones amb drogodependències:
5.325,20€
-

Fitxa 28 - Serveis d’informació i atenció a les dones: 23.000,00€

Atès que l’any 2012 en la JGL del 29 de maig de 2012 havíem fet una acceptació per el
Contracte- rograma 2015 de conceptes de la fitxa 1 que s’han modificat.
Havíem acceptat els següents imports:

Serveis Socials bàsics
Professionals equips bàsics
SAD Social
SAD dependència

2015
185.790,52 €
28.246,80 €
63.208,00 €

I que amb les modificacions sofertes hauríem de deixar sense efecte els següents imports
en els següents conceptes:
- Professionals equips bàsics : S’ incrementa per un import de 5.744,64€
- Sad dependència : Un increment de 7.275,00€
- Sad social: És correcte, es manté igual

Per tot això la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels acords següents:
PRIMER. Aprovar el Protocol addicional de concreció per el període 2015 del
Contracte-Programa per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de
Benestar Social i Família i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en matèria de Serveis
Socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat subscrit l’any
2012.
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del Protocol addicional de concreció per
al període 2015 del Contracte Programa.
TERCER. Acceptar el finançament i aprovar el compromís d’ingrés, a càrrec del concepte
pressupostari 62 45002 del Departament de Benestar i Família que financen cadascun dels
serveis i programes recollits en les fitxes pels següents imports:

-

Fitxa 1- Serveis Socials Bàsics
Serveis socials bàsics
Ajuts d’urgència social

16.108,00€

Fitxa 2 - Serveis d’intervenció
adolescents : 41.000,00€
-

socioeducativa no residencial per a infants i

Fitxa 7 - Acollida i integració de persones immigrades: 15.040,00€

Fitxa 21 - Programes d’atenció social a persones amb drogodependències:
5.325,20€
-

Fitxa 28- Serveis d’informació i atenció a les dones : 23.000,00€

QUART. Incrementar el compromís d’ingrés 62 45002 en concepte de Professionals de
Serveis Socials Bàsics acceptat a la Junta de Govern Local del 29 de maig de 2012 per un
import de 5.744,64€.
Incrementar el compromís d’ingrés 62 45003 en concepte de SAD Dependència acceptat a
la Junta de Govern Local del 29 de maig de 2012 per un import de 7.275,00€
-

Fitxa 1- Serveis Socials Bàsics 2015

Serveis socials bàsics
Professionals equips bàsics
SAD dependència

Import inicialment acceptat
185.790,52 €
63.208,00 €

Import addenda 2015
191.535,16 €
70.483,00 €

CINQUÈ. Notificar aquests acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya, i a la Secretaria, Intervenció i Tresoreria Municipals de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 11.4.

Proposta aprovació revocació de subvenció. AMPA CEE EL
PONTARRÓ.

EDUCACIÓ
TOR_15/ 4

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

Atès que en data 18/03/2014 la Junta de Govern Local va aprovar les bases
reguladores i la convocatòria corresponent a l’any 2014 de les entitats, associacions i
persones físiques, així com l’annex IV relatiu a les subvencions específiques a les AMPA i
altres associacions i/o entitats educatives per al finançament d'activitats educatives. Segons
les Bases, les subvencions atorgades havien de justificar-se, com a màxim, el 31 d'octubre
de 2014.

Atès que per acord de JGL de data 22/7/2014 es va aprovar atorgar subvenció a diverses
AMPA i entre ellles l'AMPA del CEE EL PONTARRÓ amb NIF G-59428XXX, per un import
total de 731,55 € així com l’aprovació del pagament del 75 % de la subvenció atorgada
(548,66 €).
Vist que aquesta associació va presentar la corresponent justificació en el termini fixat però
que la documentació presentada resultava incompleta, i per això es va procedir a fer el
corresponent requeriment per esmenar la documentació incompleta i poder fer la valoració
de la justificació.
Vist que el termini per a aportar la documentació requerida era l'11/12/2014 i que aquesta
no va ser presentada.
Vist que l'art. 26.2 de les BASES estableix les causes de reintegrament, essent una d'elles
l'ha d'haver incomplert l'obligació de justificat en els terminis establerts i en aquest cas la
documentació de la justificació era incompleta i la nova documentació requerida no va ser
aportada.
Vist que per acord de la JGL de data 27/1/2015 es va aprovar iniciar el procediment de
revocació i de reintegrament de la subvenció, així com es va aprovar concedir tràmit
d'audiència a aquesta AMPA.
Vist que el tràmit d'audiència va finalitzar el passat 24 /2/2015 i l'entitat no ha presentat
escrit ni la documentació requerida.
Vist que el pagament del 75% per import de 548,66 € es va realitzar a un compte bancari
incorrecte, i la Tresoreria municipal va fer la corresponent retrocessió, constant un ingrés no
pressupostari de data 3/11/2014 pel concepte: retrocessió transferència subvenció per
error compte bancari.
Vist l'informe de la tècnica d'Ensenyament.

Per tot això, aquesta regidora proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
acords:
PRIMER. Revocar el total de la subvenció concedida a l'AMPA del CEE El PONTARRÓ per
import de 731,55 €.
SEGON. Aprovar el reintegrament de pagament per import de 548,66 € d'exercicis tancats,
amb abonament al concepte d'ingrés 11 38900 Reintegrament exercicis tancats.
TERCER. Notificar aquest acord a l'AMPA del CEE El Pontarró i a la Intervenció i
Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 12.

Precs i preguntes

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

La presidència aixeca la sessió a dos quarts menys cinc de vuit del vespre, de la qual, com
a secretari, estenc aquesta acta de vint pàgines.

