ACTA NÚM. 16. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 28 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 28 d'abril de 2015, es reuneixen en primera convocatòria els senyors
relacionats a continuació, excusant la seva assistència el també relacionat, i es constitueix
la Junta de Govern Local, per fer la sessió ordinària convocada i tractar els assumptes que
figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS
Alcalde-President 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
Sr. Pere Oleart Comellas
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Excusa assistència
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 21
d'abril de 2015.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 21 d'abril de 2015, sense formular-se rectificació ni observació de cap
mena.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta aprovació pròrroga contracte. SERVEIS INTEGRALS DE
FINQUES URBANES, SL.

VIA PÚBLICA
MVT_15/ 41

Proposta de la Regidoria de Manteniment d’Espais Públics
Exp.872/13. Ctc29-15. Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el
dia 08 d’abril de 2014, va adjudicar el contracte de serveis per al manteniment de la
zona enjardinada del parc municipal, a l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES
URBANES, SL, pel període d’un any a comptar des del dia 30 d’abril de 2014.

Atès que l’empresa adjudicatària ha sol•licitat la pròrroga del contracte mitjançant escrit
amb el número 4.227 del registre general d’entrades d’aquest Ajuntament i de data 15
d’abril de 2015.
Vist allò que disposa l'article 198 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en referència a la durada del
contracte i les seves possibles pròrrogues, així com la clàusula 5a del Plec de clàusules
administratives que estableix la possibilitat de pròrroga per acord exprés de les parts abans
de la seva finalització i per períodes anuals de temps, sense que en virtut de les pròrrogues
la seva durada global pugui superar els dos anys.
Vist l’informe emès pel cap de la Brigada Municipal de data 24 de març de 2015.
Vist l’informe emès per la cap de la UT Contractació de data 14 d’abril de 2015.

En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Prorrogar el contracte de serveis per al manteniment de la zona enjardinada del
parc municipal, a l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL, per un
import de TRENTA-SET MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT
CÈNTIMS (37.994,20€) més SET MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS (7.978,78€) corresponent al 21% d’IVA, per un període d’un (1)
any, comptat a partir del dia 30 d’abril de 2015.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la depesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 43 171 22706 del pressupost municipal amb la següent distribució:
Període
Maig – desembre 2015
Gener – abril 2016

Import
30.648,64€
15.324,34€
(per reajustament de cèntims d’euro)

TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES
URBANES, SL, a la Regidoria de Manteniment d’Espais Públics, a la Brigada municipal, a la
UA Manteniment d’Espais Públics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 3.

Proposta rectificació acord Junta de Govern Local de data 29/12/14.

ALCALDIA
LTL_15/ 5

Proposta de l’Alcaldia
Exp.1328/10 Ctc.31-15. Atès que la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària ugent,
de data 29 de desembre de 2014 va aprovar l’adhesió 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.
Atès que s’ha detectat una errada material en la redacció de l’acord primer de la part
dispositiva

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Rectificar l’acord primer de la part dispositiva, aprovat per la Junta de Govern
Local en data 29 de desembre de 2014, de la següent manera:
ON DIU:
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.

HA DE DIR:
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 i emissió de les factures 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. Notificar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 4.

Proposta aprovació baixes i modificacions rebuts i padró nínxols
cementiri vell 2015.

HISENDA
TEJ_15/ 19

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. núm. 627/2015
Vist el padró de la taxa de cementiri municipal per l’exercici 2015 que correspon a
l’assignació de nínxols temporals anual (cementiri vell) emès per l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat.

Atès que l’anunci d’exposició pública del calendari fiscal de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat per a l’exercici 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de la província del 10 de
desembre de 2014, del qual es desprèn que el període de cobrament en voluntària de la
taxa de cementiri municipal és de l’1 d’abril al 4 de juny de 2015.
Vist l’informe emès per l’administratiu de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), responsable
dels serveis funeraris de data 9 d’abril de 2015, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de
Govern Local l'adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’anul·lació i la modificació dels rebuts detallats en l’informe annex a
aquesta proposta.
SEGON. Aprovar el padró de la taxa de cementiri municipal per a l’exercici 2015
corresponent a l’assignació de nínxols temporals anual (cementiri vell) emès per
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat d’import MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU I VUITANTA
CÈNTIMS D’EURO (1.279,80 €).
TERCER. Notificar aquest acord a l’ intervenció i l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 5.

Proposta aprovació ADO. PLAMAR DEL MARESME, SL.

TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 95

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Atès que en data 6 de març de 2015, la societat PLAMAR DEL MARESME, SL, ha
presentat en aquest Ajuntament la factura núm. 307, per import de 7.146,26 €, IVA inclòs,
que correspon al desplaçament i la mà d'obra dels treballs realitzats al parc del Poble Sec.
Atès que l'esmentada factura ha estat conformada per l'Arquitecte Municipal i que s'ha
comprovat que tant l'import com els conceptes que s'han facturat concorden amb la
documentació que figura en aquest Ajuntament.
Atès que en el pressupost de despeses municipals, en la partida 41N11.171.63100 hi ha
consignada la quantitat suficient per atendre aquesta despesa.
Atès que segons la Resolució de l'Alcaldia de data 8 d'octubre de 2007, quan
excepcionalment i la naturalesa de la despesa ho requereixin, s'acumilin en un mateix acte,
les fases ADO de l'execució del pressupost i superi els 6.000 €, la competència per a
aprovació del reconeixement d'obligacions serà de la Junta de Govern Local.

És per això, que aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adocpió de l'acord
següent:

PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada en data 6 de març de 2015 per la societat PLAMAR DEL MARESME, SL, amb
núm. 307, per import de 7.146,26 €, IVA inclòs, corresponent al desplaçament i la mà
d'obra dels treballs realitzats al parc del Poble Sec.
SEGON.- Notificar el present acord a la societat interessada, a la Tresoreria i Intervenció
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 6.

Propostes aprovació concessió llicències obres majors

Acord núm. 6.1.

Proposta aprovació concessió llicència obres majors. RESIDÈNCIA
D'AVIS NTRA. SRA. DE MONTSERRAT.

TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 93

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 290/15: Atès que la RESIDÈNCIA D'AVIS NTRA. SRA. DE MONTSERRAT, ha
sol·licitat en data 24 de febrer de 2015, la llicència d’obres consistents en redistribució
interior sense afectació estructural per a serveis logístics, de la planta soterrani de l'ala de
ponent, amb una superfície d'actuació de 286,97 m2., al carrer República Argentina núm.
35-acc. d'aquesta vila.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions
Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, emès en data 30 de
març de 2015, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord
següent:

PRIMER.- Concedir a RESIDÈNCIA D'AVIS NTRA. SRA. DE MONTSERRAT, la llicència
per a efectuar les d’obres consistents en redistribució interior sense afectació estructural
per a serveis logístics, de la planta soterrani de l'ala de ponent, amb una superfície
d'actuació de 286,97 m2. al carrer República Argentina núm. 35-acc. d’aquesta vila, amb
estricta subjecció al projecte presentat amb núm. de visat 2015000685, i les altres
condicions que consten a l'expedient. La conclusió de les obres es fixa en un any.
SEGON.- Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment

dels següents extrems:

Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres, mitjançant
la presentació de la documentació corresponent al registre general de l'Ajuntament.

S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat, jardinera, reg,
enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns públics. No obstant
això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre aquests haurà de ser
reparat.

No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis públics
existents continguts a l'obra.

Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats per a
cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i la
legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels vianants i
del transitòria rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització amb
intensitat suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de presentar
elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o ensopegades.

No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes específics per
efectuar l'obra.
TERCER.- Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser sol·licitades
expressament per part de la persona interessada.
QUART.- En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
SISÈ.- Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.

VUITÈ.- Notificar el present acord a la societat interessada, a la Tresoreria municipal i a
l’Organisme de Gestió Tributària Local de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.2.

Proposta aprovació concessió llicència obres majors. RESIDÈNCIA
D'AVIS NTRA. SRA. DE MONTSERRAT.

TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 94

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 450/15: Atès que la RESIDÈNCIA D'AVIS NTRA. SRA. DE MONTSERRAT, ha
sol·licitat en data 24 de febrer de 2015, la llicència d’obres consistents en l'ampliació de la
planta soterrani de l'ala de ponent, per a nova implantació de nucli de comunicació vertical i
altres espais de serveis, per a comunicació a la planta baixa, amb una superfície
d'ampliació de 107,42 m2., a l'edifici situat al carrer Colon núm. 149 cantonada carrer
República Argentina núm. 35-acc. d'aquesta vila.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions
Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, emès en data 30 de
març de 2015, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord
següent:

PRIMER.- Concedir a la RESIDÈNCIA D'AVIS NTRA. SRA. DE MONTSERRAT, la llicència
per a efectuar les d’obres consistents en l'ampliació de la planta soterrani de l'ala de
ponent, per a nova implantació de nucli de comunicació vertical i altres espais de serveis,
per a comunicació a la planta baixa amb una superfície d'ampliació de 107,42 m2., a l'edifici
situat al carrer Colon núm. 149 cantonada carrer República Argentina núm. 35-acc.
d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat amb núm. de visat 2015000686,
i les altres condicions que consten a l'expedient. La conclusió de les obres es fixa en un
any.
SEGON.- Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:



Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres, mitjançant
la presentació de la documentació corresponent al registre general de l'Ajuntament.
S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat, jardinera, reg,
enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns públics. No obstant






això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre aquests haurà de ser
reparat.
No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis públics
existents continguts a l'obra.
Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats per a
cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i la
legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels vianants i
del transitòria rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització amb
intensitat suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de presentar
elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o ensopegades.
No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes específics per
efectuar l'obra.

TERCER.- Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser sol·licitades
expressament per part de la persona interessada.
QUART.- En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
SISÈ.- Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ.- Notificar el present acord a la societat interessada, a la Tresoreria municipal i a
l’Organisme de Gestió Tributària Local de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 7.

Propostes aprovació concessió llicències d'obres d'instal·lacions

Acord núm. 7.1.

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

TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 103

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 576/15: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió,
mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de
llargària al carrer Calvari núm. 29 d’aquesta vila.
Vistos els informes favorables emesos per l’Enginyer i l’Arquitecte Municipal en data 9
d'abril de 2015, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:

PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, la llicència
necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió, mitjançant
l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de llargària al
carrer Calvari núm. 29 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat, i
condicions que figuren a l’informe emès per l’Enginyer Municipal i altres que consten a
l’expedient. El termini per a la conclusió de les obres es fixa en un any.
SEGON.- De conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 16 de
l’Ordenança General d’Edificació vigent a Olesa de Montserrat, el paviment de la
canalització que s’obri a la via pública es reposarà amb el mateix material originari en un
termini màxim de 15 dies des de la seva obertura. L’empresa estarà obligada a adquirir els
materials necessaris abans d’iniciar la corresponent obra. En cas de sobrepassar aquest
termini l’Ajuntament procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador per
irregularitats urbanístiques.
TERCER.- Caldrà que per part de la societat sol·licitant, es comuniqui per escrit a aquest
Ajuntament, l’inici i l’acabament de les esmentades obres. L’inici de les obres haurà de ser
comunicat deu dies abans de començar-les.
QUART.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
CINQUÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans

esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 7.2.

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

TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 104

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 555/15: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió,
mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de
llargària al carrer Passatge Argelines núm. 69 d’aquesta vila.
Vistos els informes favorables emesos per l’Enginyer i l’Arquitecte Municipal en data 9
d'abril de 2015, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:

PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, la llicència
necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió, mitjançant
l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 1,00 m. de llargària al
carrer Passatge Argelines núm. 69 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte
presentat, i condicions que figuren a l’informe emès per l’Enginyer Municipal i altres que
consten a l’expedient. El termini per a la conclusió de les obres es fixa en un any.
SEGON.- De conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 16 de
l’Ordenança General d’Edificació vigent a Olesa de Montserrat, el paviment de la
canalització que s’obri a la via pública es reposarà amb el mateix material originari en un
termini màxim de 15 dies des de la seva obertura. L’empresa estarà obligada a adquirir els
materials necessaris abans d’iniciar la corresponent obra. En cas de sobrepassar aquest
termini l’Ajuntament procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador per
irregularitats urbanístiques.
TERCER.- Caldrà que per part de la societat sol·licitant, es comuniqui per escrit a aquest
Ajuntament, l’inici i l’acabament de les esmentades obres. L’inici de les obres haurà de ser
comunicat deu dies abans de començar-les.

QUART.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
CINQUÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 7.3.

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

TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 106

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 556/15: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió,
mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 2,00 m. de
llargària al Passatge Argelines núm. 77 d’aquesta vila.
Vistos els informes favorables emesos per l’Enginyer i l’Arquitecte Municipal de data 9
d'abril de 2015, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:

PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, la llicència
necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió, mitjançant
l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 2,00 m. de llargària al
Passatge Argelines núm. 77 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat, i
condicions que figuren a l’informe emès per l’Enginyer Municipal i altres que consten a
l’expedient. El termini per a la conclusió de les obres es fixa en un any.

SEGON.- De conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 16 de
l’Ordenança General d’Edificació vigent a Olesa de Montserrat, el paviment de la
canalització que s’obri a la via pública es reposarà amb el mateix material originari en un
termini màxim de 15 dies des de la seva obertura. L’empresa estarà obligada a adquirir els
materials necessaris abans d’iniciar la corresponent obra. En cas de sobrepassar aquest
termini l’Ajuntament procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador per
irregularitats urbanístiques.
TERCER.- Caldrà que per part de la societat sol·licitant, es comuniqui per escrit a aquest
Ajuntament, l’inici i l’acabament de les esmentades obres. L’inici de les obres haurà de ser
comunicat deu dies abans de començar-les.
QUART.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
CINQUÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 8.

Proposta aprovació admissió a tràmit i atorgament de subvencions.
Diversos comerços del Nucli Antic del municipi.

ALCALDIA
RBC_15/ 7

Proposta de l’Alcaldia
Exp.1.556/2014.

Atès que una de les actuacions del Projecte d'intervenció integral del Nucli

Antic és l’actuació 7.06 Promoció de l'autoocupació i potenciació de la trama comercial del
Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic.
Atesa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada definitivament pel Ple de l’ajuntament d’Olesa de Montserrat en sessió
extraordinària urgent celebrada el 28 de març de 2012, després de resoldre les al·legacions
presentades durant el tràmit d’informació pública, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província en data 2 de maig de 2012.
Ateses les bases per a la concessió d'ajuts per a la potenciació i millora del comerç al Nucli
Antic, aprovades inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat de 26 d'abril de 2010, publicades al BOP núm. 109 de 7 de maig de 2010 i al
DOGC núm. 5632 de 19 de maig de 2010, i aprovades definitivament l'1 de juny de 2010
sense que s'hagués presentat cap al·legació, modificades per Junta de Govern Local de 10
d’abril de 2012, en el seu punt sisè pel que fa a la composició de la Comissió, i modificades
per la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2014, en relació al termini de resolució del
punt sisè i als sectors d’activitat objecte de la subvenció establerts a l’annex 2.
Atès que les Bases recullen dos programes d’ajuts: un, per a la millora de la imatge exterior
de l’establiment; i un altre, per a l’obertura de nous establiments comercials.
Atès que la Junta de Govern Local de 25 de novembre de 2014 va aprovar la convocatòria
de subvencions per a la potenciació i millora del comerç al Nucli Antic, amb una dotació
econòmica màxima de 30.000,00 € (TRENTA MIL EUROS), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01LB7 431 78000 - Comerç - Transferència capital a famílies i ISAL , amb
un termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de desembre de 2014.
Atès que la Comissió de valoració de les sol·licituds, tal i com estableix l’apartat 6 de les
Bases per a la concessió d’ajuts per a la potenciació i millora del comerç al Nucli Antic, s’ha
reunit en data 1 d’abril de 2015, i ha analitzat totes les sol·licituds presentades.
Vistos els informes de la responsable del Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic.

És per tot això, que aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Admetre les sol·licituds i atorgar les subvencions per a la potenciació i millora del
comerç del Nucli Antic dins del Projecte d’intervenció integral segons l’annex adjunt a
aquesta proposta en relació a les Sol·licituds admeses per ajustar-se als requisits establerts
a la convocatòria.
SEGON.- Denegar les subvencions per a la potenciació i millora del comerç del Nucli Antic
dins del Projecte d’intervenció integral segons l’annex adjunt a aquesta proposta en relació
a les Sol·licituds denegades per no ajustar-se als requisits establerts a les Bases.
TERCER.- Aprovar la Disposició (D) i el reconeixement de l’Obligació de la despesa (O) per
un import de 13.374,99 € (TRETZE MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS I
NORANTA-NOU CÈNTIMS) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01LB7 431 78000 Comerç - Transferència capital a famílies i ISAL del pressupost municipal per a 2015.

QUART.- Anul·lar l’autorització (A) de la despesa per un import de 16.625,01 € (SETZE MIL
SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS I UN CÈNTIM) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
01LB7 431 78000 - Comerç - Transferència capital a famílies i ISAL del pressupost
municipal per a 2015, aprovada per Junta de Govern Local de 25 de novembre de 2014.
CINQUÈ.- Condicionar els acords anteriors a la presentació -per part de totes les persones
que consten a l’annex adjunt a aquesta proposta en relació a les sol·licituds admeses- de la
documentació justificativa de l’execució de les actuacions a comerços del Nucli Antic
segons el punt quart de l’Annex 1 de la convocatòria aprovada per Junta de Govern local de
25 de novembre de 2014.
SISÈ.- L’Oficina del Nucli Antic notificarà a la Hisenda municipal la presentació de la
documentació indicada al punt anterior per tal que s’efectuï el pagament (P) o bé, en cas de
no presentar-se, s’anul·li l’ADO.
SETÈ.- Donar difusió d’aquesta concessió de subvencions mitjançant la pàgina web
d’aquest ajuntament.
VUITÈ.- Notificar aquests acords als interessats, a Llei de barris, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.
APROVAT per SIS (6) vots a favor dels senyors/es Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez,
Rosa i Oleart, CAP (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció del senyor Segado, en virtut de
l'art. 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

-------------------Acord núm. 9.

Assumptes urgents

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

Acord núm. 9.1.

Proposta aprovació inicial projecte obres i estudi bàsic de seguretat
i salut. TERRITORI 24 ARQUITECTURA I URBANISME, SLP.

TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 115

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp.: 718/15: Vist el projecte d’obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per títol:
PROJECTE COMPLEMENTARI DE CLAVEGUERAM DE LA URBANITZACIÓ DELS
CARRERS CALVARI, TRAVESSERA DEL CALVARI I DUC DE LA VICTÒRIA, redactat per
la societat TERRITORI 24 ARQUITECTURA I URBANISME, SLP.
Atès que les obres d'urbanització del carrer Calvari, Travessia del Calvari i Duc de la
Victòria, s'estan executant i que l'aprovació del projecte complementari, abans esmentat, és
del tot necessari per tal de poder finalitzar les obres d'urbanització dels carrers Calvari,
Trav. del Calvari i Duc de la Victòria, és per això que la tramitació per urgència suposarà la

reducció dels terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el
tràmit d'informació pública del projecte es redueixi a quinze dies.
Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, en data 28 d'abril de 2015, aquesta regidoria
proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció de l'acord següent:

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d'obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per
títol: PROJECTE COMPLEMENTARI DE CLAVEGUERAM DE LA URBANITZACIÓ DELS
CARRERS CALVARI, TRAVESSERA DEL CALVARI I DUC DE LA VICTÒRIA d’aquesta
vila, amb un pressupost final de CENT SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (178.484,99 €), IVA del
21% inclòs. Aprovar la declaració de la urgència del procediment.
SEGON.- Exposar-lo al públic durant el termini de QUINZE (15) dies, mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província, en aplicació del que disposa l'article 235 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril , pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, el qual podrà ser examinat i formular-se les al·legacions que
es creguin oportunes, entenent-se aprovat definitivament cas que no es presenti cap mena
de reclamació durant l'esmentat termini d'exposició pública.
TERCER.- Publicar la present resolució al Tauler d’anuncis de la Corporació i a la Web
municipal.
QUART.- Notificar el present acord al departament de Contractació d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.2.

Proposta aprovació devolució d'ingressos. PROJECTE DEC OLESA
(FEI 2009/003).

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
GDV_15/ 10

Atès que en data 20/07/2009 la Junta de Govern Local va aprovar la presentació del
projecte DEC Olesa-Projecte de Dinamització dels Espais Comuns de convivència, a la
convocatòria de subvencions del Ministerio de Trabajo e Inmigración (Resolució de 6 de
juliol de 2009).
Atès que el Ministerio de Trabajo e Inmigración va concedir una subvenció per import de
38.300€ per dur a terme el projecte DEC Olesa. (FEI 2009/003)
Atès que el projecte es va dur a terme durant el primer semestre de 2010 i es va justificar
en data 29/07/2010.
Atès que en data 19/10/2010, 13/12/2010, 14/04/2011 i es requereix a l’Ajuntament perquè
aporti documentació i modifiqui alguns dels annexos presentats , que s’envia en data
03/11/2010, 23/12/2010, . 4/05/2011 i 13/05/2012 i 8/08/2011 respectivament.
Atès que en data 20/01/2015 es rep a l’Ajuntament un acord d’Inici d’expedient de

reintegrament de l’import total de la subvenció concedida, amb la possibilitat de formular
al•legacions i es remet documentació justificativa en data 4/02/2015 i 12/03/2015.
Atès que en data 19/03/2015 es rep a l’Ajuntament la resolució de reintegrament de
5.318,02€ més 1.384,51€ d’interessos de demora, estimant així part de les al•legacions i
documentació aportada al mes de gener.
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 17/04/2015 s’acorda interposar recurs potestatiu
davant la Secretaria general de Inmigración y Emigración contra la resolució de
reintegrament rebuda i es procedeix a enviar el recurs potestatiu juntament amb la
documentació en que es sustenta el recurs.
Atès que d’acord a l’Informe jurídic emès per l’Ajuntament es considera adient l’abonament
de la liquidació abans del 05/05/2015 a l’efecte d’evitar entrar en període executiu, amb les
conseqüències que se’n poguessin derivar.
Vist l’Informe tècnic i l’Informe jurídic.

Per tot això, la regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la devolució d’ingressos per import de 5.318,02€ corresponents al
reintegrament pel projecte DEC Olesa (FEI 2009/003) al concepte d’ingrés 11 42001 de
l’Administració general de l’estat del pressupost municipal de l’exercici 2009-2010 del
pressupost d’ingressos i el pagament dels interessos de demora per import de 1.384,51€ al
concepte 11 011 35201 Interessos de demora
SEGON. Iniciar els tràmits per realitzar la devolució per import de 5.318,02€ i el pagament
dels interessos per un import de 1.384,51€, sent el total 6.702,53€ d’acord al model 069,
número de justificant 215068487744D.
TERCER. Trametre la còpia de l’Administració del model 069 justificant 215068487744D,
d’acord a la comunicació de resolució de reintegrament, a l’adreça següent:
Subdirección General de Integración de los Inmigrantes
C/José Abascal, 39
28071 Madrid
QUART. Notificar aquests acords a la Subdirección General de Integración de los
Inmigrantes i la Tresoreria d’aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.3.

Proposta aprovació cessió d'ús d'habitatge municipal.
ADEKUNLE RAMONI SHOYODE I SRA. OREDOLA AIYETAN.

ALCALDIA
RBC_15/ 10

Proposta de l’Alcaldia

SR.

Exp. 660/2015.

Atès que la Junta de Govern Local d’1 de juliol de 2014 va aprovar les Bases
reguladores i la convocatòria per a la concessió de tres habitatges de titularitat municipal
per procediment d’emergència i per concurs.

Atès que la Junta de Govern Local de 8 de juliol de 2014 va aprovar la modificació del punt
quart apartat set de les Bases esmentades.
Atès que el Sr. Adekunle Ramoni Shoyode i la Sra. Oredola Aiyetan van presentar, en data
18 de juliol de 2014 i amb registre d’entrada número 7.696, una sol·licitud d’inscripció per
accedir a un habitatge municipal dins la convocatòria esmentada.
Atès que la Comissió de Valoració es va reunir els dies 21 d’octubre i 18 de novembre de
2014, i va aprovar la Taula de valoració ordenada segons la puntuació obtinguda d’acord
amb els criteris de les Bases, així com va acordar elevar l’acord per ser aprovat per la Junta
de Govern Local, tal i com estableix el punt setè de les Bases.
Atès que la Junta de Govern Local de 2 de desembre de 2014 va aprovar la llista
d’adjudicataris proposada per la Comissió de Valoració per a l’adjudicació de tres
habitatges de propietat municipal, i va adjudicar els habitatges de propietat municipal
seguint l’ordre establert a la llista aprovada.
Atès que la Comissió de Valoració es va reunir en data 10 de febrer de 2015 per tal de fer
el sorteig dels tres habitatges municipals a adjudicar i assignar-los a les tres primeres
famílies adjudicatàries de la llista aprovada, i l’habitatge del Grup Sant Bernat número
quatre pis quart porta segona es va adjudicar a la família del Sr. Adekunle Ramoni Shoyode
i la Sra. Oredola Aiyetan.
Atès que la família esmentada -que compta amb el seguiment d’una treballadora social de
l’Ajuntament- té una necessitat molt urgent d’accedir a l’habitatge municipal atorgat per la
Junta de Govern Local de 2 de desembre de 2015 ja que no té recursos econòmics
suficients per seguir fent front a l’import del lloguer del seu habitatge habitual, però en
l’expedient manca documentació per poder aprovar el contracte d’arrendament.
Vist l’informe previ, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents:

PRIMER.- Aprovar la cessió d’ús de l’habitatge de propietat municipal del Grup Sant Bernat
número quatre pis quart porta segona a la família del Sr. Adekunle Ramoni Shoyode i la
Sra. Oredola Aiyetan, en caràcter d’urgència i provisionalitat fins a la formalització del
contracte d’arrendament, quedant la família obligada a respectar l’habitatge com a
cessionària del mateix.
SEGON.- Notificar aquests acords a les persones interessades, a la regidoria d’Habitatge i
a la regidora de Benestar Social.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.4.

Proposta aprovació adjudicació organització Casal Esportiu d'Estiu
2015. CLUB ATLETISME OLESA.

ESPORTS
IBS_15/ 9

Proposta del Regidor d'Esports
Exp. 442/2015

Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 17 de març de 2015 va
aprovar les Bases Reguladores per l'organització del Casal Esportiu d'Estiu 2015, que ha
de regir la seva adjudicació, mitjançant procediment obert.
Atès que finalitzat el període de presentació de sol·licituds que s'estableix a les bases,
s'han presentat els següent projectes:

- CASAL ESPORTIU D'ESTIU 2015, presentat pel Club de Futbol Sala Olesa.
- ESCOLA ESPORTIVA 2015, presentat pel Club Atletisme Olesa.
Atès que les dues entitats presentades a aquest procediment, compleixen amb els requisits
de sol·licitud, i han estat presentades en el temps i forma que marquen les Bases
Reguladores per l'Organització del Casal Esportiu d'Estiu 2015.
Atès la valoració dels projectes presentats seguint els criteris d'adjudicació que estableixen
les Bases, un cop aportades les esmenes requerides a ambdues entitats, s'esdevé l'Acta
per l'adjudicació de l'organització del Casal Esportiu d'Estiu 2015 de data 27 d'abril de 2015,
a favor de l'entitat Club Atletisme Olesa amb un total de 159,5 punts vers als 134 obtinguts
per al Club de Futbol Sala Olesa.
Vist l'informe del Cap d’àrea de Serveis Personals de data 27 d'abril de 2015.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar l'organització del Casal Esportiu d'Estiu 2015 a l'entitat Club Atletisme
Olesa, pel seu projecte "Escola Esportiva 2015", per haver estat l'entitat amb la màxima
puntuació al procés de valoració, seguint els criteris d'adjudicació que estableixen les Bases
Reguladores d'aquest procés.
SEGON.- Publicitar l'adopció dels presents acords al Tauler d'Anuncis de la Sèu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Regidoria d'Esports, Secretaria Municipal i a les
entitats interessades.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 10.

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 dinou pàgines.

