ACTA NÚM. 36. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2015

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
cinc de la tarda del dia 3 de novembre 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
Alcaldessa-Presidenta
Il·lma. Sra. M. Pilar Puimedon Monclús
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Sra. Susana Yañez Pino
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Miquel Riera Rey
Sr. Dídac Solà Sánchez
Sr. Jorge López Guevara
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Excusa assistència
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 27
d'octubre de 2015.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 27 d'octubre de 2015, sense formular-se rectificació ni observació de cap
mena.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta aprovació adjudicació contracte serveis. ASISPA.

POLÍTIQUES D'IGUALTAT
MVT_15/ 87

Proposta de la Regidoria d’Igualtat
Exp. 545/15 Ctc.89-15. Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28
de juliol 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 de serveis

d’assessorament psicològic per a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, 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 municipal, de qualificació
de la documentació general de data 17 de setembre de 2015, d’obertura i valoració dels
criteris discrecionals de dates 22 i 23 de setembre de 2015 i d’obertura i valoració de la
proposició econòmica de dates 25 i 29 de setembre de 2015 respectivament, on la mesa
acorda proposar per unanimitat l'adjudicació del contracte a l’empresa Asociación de
Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA).
Vist el requeriment de data 02 d’octubre 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’ha presentat la documentació següent:


Acreditació d’haver fet efectives les despeses de publicació de la licitació del
contracte (d’import 138,05€)

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 de serveis d’assessorament psicològic per a
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, d’acord amb l’informe tècnic de data 28 de setembre
de 2015, a l’empresa
ASISPA, amb un pressupost total anual de CINC MIL
QUATRE-CENTS EUROS (5.400,00€) import exempt d’IVA, segons escrit de l’Agència
Tributària presentat per l’empresa ASISPA de data 21 de juny de 2000, pel període d’un
any a comptar des de la data de formalització del contracte.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 64
2311 22706 del pressupost municipal d’acord amb el detall següent:
Períodes
desembre 2015
gener- novembre 2016

Import
450,00€
4.950,00€

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.545/15.
SISÈ. Notificar aquests acords a tots els licitadors, a l’empresa adjudicatària, a la Regidoria
d’Igualtat, i als departament de: Polítiques d’Igualtat, Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació modificació de crèdit 29/15, per generació de
crèdit.

HISENDA
MLA_15/ 53

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Exp. 1717/2015
Vist l’informe del servei de Promoció Econòmica, de sol·licitud de modificació de crèdit, en
el qual s’indica que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat una subvenció per un import total de 69.429,12 €, per al Programa Treball i
Formació adreçat a persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per
desocupació , i la necessitat de generar crèdit.
Atès que per decret de l’Alcaldia, del dia 15 d’octubre de 2015, es va acceptar la subvenció
abans esmentada.
Vist l’informe del cap de la Unitat de Gestió de Recursos Humans.
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, la regidora d’Economia i Hisenda proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la modificació de crèdits 29/15, per generació de crèdit, per un import de
69.429,12 €, al pressupost de 2015, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Aprovar el projecte comptable 2015 3 PEO38 38. EMO/204/205. TREBALL I
FORMACIÓ- PERSONES ATURADES NO PERCEPTORES.
TERCER. Comunicar aquests acords a la regidoria d’Empresa i Ocupació i a la Unitat de
Gestió de Recursos Humans.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 4.

Proposta aprovació O. TRANSPORTS GENERALS D'OLESA, SA.

MOBILITAT, APARCARMENT I TRANSPORT
CDA_15/ 28

Proposta de la regidora de Mobilitat, Aparcament i Transport
Atès que l'empresa Transports Generals Olesa, concessionària del servei
regular de transport de viatgers per carretera V-3157, B- 185, ve prestant el servei de
transport de viatgers en recorregut urbà dins la nostra població des de finals de l'any 1997,
en principi de forma experimental, i, a partir del 28 de desembre de 1998 amb la deguda
autorització de la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya.

Exp.717/2015.-

Atès que la Regidoria de Mobilitat, Transport i Aparcament considera que l'empresa
Transports Generals d'Olesa SA, ha de continuar realitzant aquest servei en bé de l'interès
general dels vilatans d'Olesa, i per la qual cosa proposa una subvenció d'import 35.377,90€,
per tal de cobrir el dèficit previst en l'explotació del servei durant els mesos de maig a
setembre, ambdós inclosos, de l'exercici de 2015, sense perjudici de l'ajut econòmic que
pugui atorgar la Generalitat per a aquesta finalitat.
Atès que la subvenció municipal es farà efectiva al concessionari, i que l'empresa
subvencionada restarà subjecta al control d'aquesta administració pel que fa a la correcta
utilització dels fons rebuts, per la qual cosa a 31 de desembre haurà de presentar la
documentació justificativa dels resultats d'explotació del servei,a la vista de la qual serà
revisat, si fos el cas, l'import.
Vista la documentació aportada per l'empresa, referent al cost del servei de transport
col·lectiu de viatgers de recorregut urbà dins la nostra població pel mesos de maig a
setembre de 2015, ambdós inclosos, del qual es desprèn un dèficit acumulat i no pagat
d'import de 35.377,90€ corresponent a les següents factures:

Factura de TGO, SAU núm. S-000080, de data 13 d'octubre de 2015, per import de DEU
MIL VINT-I-TRES EUROS I QUARANTA-SIS EUROS (10.023,46€), corresponent al servei
efectuat durant el mes de maig de 2015. Factura de TGO, SAU núm. A-000040, de data 13
d'octubre de 2015, per un import negatiu de TRES MIL CENT NORANTA CINC EUROS I
VINT-I-TRES CÈNTIMS (- 3.195,23€), dimanant de l’anterior i corresponent al servei
efectuat durant el mes de maig de 2015. Quedant un muntant total de SIS MIL
VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS I VINT-I-TRES CÈNTIMS (6.828,23€).
Factura de TGO, SAU núm. S-000081, de data 13 d'octubre de 2015, per import de DEU
MIL VINT-I-TRES EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (10.023,46€), corresponent al
servei efectuat durant el mes de juny de 2015. Factura de TGO, SAU núm. A-000042, de
data 13 d'octubre de 2015, per un import negatiu de DOS MIL VUIT-CENTS
QUARANTA-UN EUROS I SETANTA-TRES CÈNTIMS (-2.841,73€), dimanant de l’anterior i
corresponent al servei efectuat durant el mes de juny de 2015. Quedant un muntant total de
SET MIL CENT VUITANTA-UN EUROS I SETANTA TRES CÈNTIMS (7.181,73€).
Factura de TGO, SAU núm. S-000082, de data 13 d'octubre de 2015, per import de DEU
MIL VINT-I-TRES EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (10.023,46€), corresponent al

servei efectuat durant el mes de juliol de 2015. Factura de TGO, SAU núm. A-000043, de
data 13 d'octubre de 2015, per un import negatiu de TRES MIL TRES-CENTS QUARANTASIS EUROS I ONZE CÈNTIMS (- 3.346,11€), dimanant de l’anterior i corresponent al servei
efectuat durant el mes de juliol de 2015. Quedant un muntant total de SIS MIL SIS-CENTS
SETANTA-SET EUROS I TRENTA-CINC CÈNTIMS (6.677,35€).
Factura de TGO, SAU núm. S-000083, de data 13 d'octubre de 2015, per import de DEU
MIL VINT-I-TRES EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (10.023,46€), corresponent al
servei efectuat durant el mes d' agost de 2015. Factura de TGO, SAU núm. A-000044, de
data 13 d'octubre de 2015, per un import negatiu de DOS MIL SIS-CENTS UN EUROS I
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (- 2.601,69€), dimanant de l’anterior i corresponent al servei
efectuat durant el mes d' agost de 2015. Quedant un muntant total de SET MIL
QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS I SETANTA-SET CÈNTIMS (7.421,77€).
Factura de TGO, SAU núm. S-000095, de data 30 de setembre de 2015, per import de
DEU MIL VINT-I-TRES EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (10.023,46€), corresponent al
servei efectuat durant el mes de setembre de 2015. Factura de TGO, SAU núm. A-000048,
de data 30 de setembre de 2015, per un import negatiu de DOS MIL SET-CENTS
CINQUANTA-QUATRE EUROS I SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (- 2.754,64€), dimanant
de l’anterior i corresponent al servei efectuat durant el mes de setembre de 2015. Quedant
un muntant total de SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS I VUITANTA-DOS
CÈNTIMS (7.268,82€).
Que en JGL ordinària, celebrada en data 19 de novembre de 2013, es va aprovar el el
Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Autoritat del
Transport Metropolità, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’empresa Transports Generals
d’Olesa, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Olesa de
Montserrat, signat en data 30 de desembre de 2013.
Que en JGL ordinària, celebrada en data 12 de maig de 2015, s’ha aprovat la pròrroga del
Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Autoritat del
Transport Metropolità, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’empresa Transports Generals
d’Olesa, SA.
Vist l'informe emès per l'inspector en cap de la Policia Local de data 21 d'octubre de 2015.

L'alcaldia, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l'Obligació (O) de la despesa d'import de TRENTA-CINC MIL
TRES-CENTS SETANTA-SET euros i NORANTA cèntims (35.377,90€) corresponent als
mesos de maig a setembre de 2015, ambdós inclosos, del servei de transport col·lectiu de
viatgers de recorregut urbà dins la nostra població, al concessionari TRANSPORTS
GENERALS OLESA, S.A., amb NIF A-08006967, amb càrrec a la partida 35.4411.47200
del pressupost municipal de l'any 2015, corresponent a les següents factures:
Factura de TGO, SAU núm. S-000080, de data 13 d'octubre de 2015, per import de DEU
MIL VINT-I-TRES EUROS I QUARANTA-SIS EUROS (10.023,46€), corresponent al servei
efectuat durant el mes de maig de 2015. Factura de TGO, SAU núm. A-000040, de data 13
d'octubre de 2015, per un import negatiu de TRES MIL CENT NORANTA CINC EUROS I
VINT-I-TRES CÈNTIMS (- 3.195,23€), dimanant de l’anterior i corresponent al servei

efectuat durant el mes de maig de 2015. Quedant un muntant total de SIS MIL
VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS I VINT-I-TRES CÈNTIMS (6.828,23€).
Factura de TGO, SAU núm. S-000081, de data 13 d'octubre de 2015, per import de DEU
MIL VINT-I-TRES EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (10.023,46€), corresponent al
servei efectuat durant el mes de juny de 2015. Factura de TGO, SAU núm. A-000042, de
data 13 d'octubre de 2015, per un import negatiu de DOS MIL VUIT-CENTS
QUARANTA-UN EUROS I SETANTA-TRES CÈNTIMS (-2.841,73€), dimanant de l’anterior i
corresponent al servei efectuat durant el mes de juny de 2015. Quedant un muntant total de
SET MIL CENT VUITANTA-UN EUROS I SETANTA TRES CÈNTIMS (7.181,73€).
Factura de TGO, SAU núm. S-000082, de data 13 d'octubre de 2015, per import de DEU
MIL VINT-I-TRES EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (10.023,46€), corresponent al
servei efectuat durant el mes de juliol de 2015. Factura de TGO, SAU núm. A-000043, de
data 13 d'octubre de 2015, per un import negatiu de TRES MIL TRES-CENTS QUARANTASIS EUROS I ONZE CÈNTIMS (- 3.346,11€), dimanant de l’anterior i corresponent al servei
efectuat durant el mes de juliol de 2015. Quedant un muntant total de SIS MIL SIS-CENTS
SETANTA-SET EUROS I TRENTA-CINC CÈNTIMS (6.677,35€).
Factura de TGO, SAU núm. S-000083, de data 13 d'octubre de 2015, per import de DEU
MIL VINT-I-TRES EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (10.023,46€), corresponent al
servei efectuat durant el mes d' agost de 2015. Factura de TGO, SAU núm. A-000044, de
data 13 d'octubre de 2015, per un import negatiu de DOS MIL SIS-CENTS UN EUROS I
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (- 2.601,69€), dimanant de l’anterior i corresponent al servei
efectuat durant el mes d' agost de 2015. Quedant un muntant total de SET MIL
QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS I SETANTA-SET CÈNTIMS (7.421,77€).
Factura de TGO, SAU núm. S-000095, de data 30 de setembre de 2015, per import de
DEU MIL VINT-I-TRES EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (10.023,46€), corresponent al
servei efectuat durant el mes de setembre de 2015. Factura de TGO, SAU núm. A-000048,
de data 30 de setembre de 2015, per un import negatiu de DOS MIL SET-CENTS
CINQUANTA-QUATRE EUROS I SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (- 2.754,64€), dimanant
de l’anterior i corresponent al servei efectuat durant el mes de setembre de 2015. Quedant
un muntant total de SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS I VUITANTA-DOS
CÈNTIMS (7.268,82€).
L'empresa TGO restarà subjecta al control d'aquesta administració pel que fa a la correcta
utilització dels fons rebuts, a 31 de desembre haurà de presentar la documentació
justificativa dels resultats d'explotació del servei, a la vista de la qual serà revisat, si fos el
cas, l'import.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa Transports Generals d'Olesa SA, a la
Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 5.

Proposta aprovació bases específiques i convocatòria procés
selectiu borsa de tècnics en orientació laboral.

RÈGIM INTERN
BVI_15/ 72

Proposta de l’alcaldia
Ra291-15
Exp. 1750/2015
Elaborades les bases específiques reguladores del procés selectiu ordinari, per la
constitució d’una borsa de treball temporal de tècnics en orientació laboral, 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 ordinari, per
la constitució d’una borsa de treball temporal de tècnics en orientació laboral, que figuren
com a annex.
SEGON.- Publicar les Bases específiques i la convocatòria al DOGC, al taulell d’anuncis de
la Corporació i a la pàgina Web Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació concessió llicència d'obres majors. WAN HU
2015, SL.

TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 131

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. 1609/14: Atès que la societat WAN HU 2015, SL, ha sol·licitat en data 21 de novembre
de 2014, l'autorització d'ús i obres provisionals per a la instal·lació d'un comerç al detall de
productes diversos al Camí de les Moreres s/núm. d'aquesta vila.

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, emès en data 18 de
desembre de 2014.
Atès que en data 19 de gener d'enguany mitjançant Decret de l'Alcaldia de data 19 de
gener d'enguany, va acordar sotmetre la sol·licitud i el projecte presentats a informació
pública pel termini de vint dies hàbils mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, sense que durant l'esmentat termini
s'hagi presentat cap al·legació o reclamació.
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 emès per la Comissió Territorial d'Urbanisme, registrat en data 14
de maig de 2015 i registre d'entrada núm. 5575, aquesta regidoria proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.- Concedir a la societat WAN HU 2015, SL, l'autorització per a l'ús i les obres
provisionals per a la instal·lació d'un comerç al detall de productes diversos al Camí de les
Moreres s/núm. d’aquesta vila, amb estricta subjecció a la memòria presentada i les altres
condicions que consten a l'expedient. La conclusió de les obres es fixa en un any.
SEGON.- Condicionar l'eficàcia d'aquesta llicència al que disposa l'article 69.3 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, en el que s'indica que s'ha de complir la condició resolutòria expressa que
l'acceptació i el compromís a què fa referència l'article 66 sigui també assumit
expressament per les terceres persones, que adquireixin,en virtut de qualsevol negoci
jurídic, els drets de propietat i ús relacionats directament amb els usos i les obres
provisionals autoritzades.
Igualment, en compliment del que indica l'art. 70.1 de l'esmentat Decret, l'atorgament
d'aquesta llicència resta supeditat al fet que les persones titulars acreditin davant d'aquest
Ajuntament, les següents circumstàncies:
a) Constància en el Registre de la Propietat de conformitat amb la legislació hipotecària de
les condicions sota les quals s'atorgui la llicència urbanística corresponent.
b) Constitució de la garantia suficient, en metàl·lic o aval bancari, per assegurar la reposició
de la situació que s'alteri al seu estat original, valorada en 5490,50 €, segons escrit
presentat per la societat interessada en data 2 de juliol de 2015, Registre d'Entrades núm.
7682.
TERCER.- 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.

QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- 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.
SETÈ.- 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.
VUITÈ.- 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.

NOVÈ.- 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.

Proposta aprovació concessió llicència de legalització d'obres. SR.
ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ.

TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 204

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. 1677/15: Atès que el Sr. ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ, ha sol·licitat en data 9
d'octubre de 2015, la llicència per a la legalització d'un habitatge unifamiliar aïllat, composat
de planta baixa i golfes, amb una superfície de construcció de 190,18 m2., al carrer
Ametller núm. 16 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 19
d'octubre de 2015, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de
l’acord següent:

PRIMER.- Concedir al Sr. ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ, la llicència per a la
legalització d'un habitatge unifamiliar aïllat, composat de planta baixa i golfes, amb una
superfície de construcció de 190,18 m2., al carrer Ametller núm. 16 d’aquesta vila, amb
estricta subjecció al projecte presentat amb núm. de visat 2002004755, i les altres
condicions que consten a l'expedient.
SEGON.- 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.

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

-------------------Acord núm. 8.

Propostes aprovació concessió llicències altes i baixes guals

Acord núm. 8.1. Proposta aprovació concessió llicència de baixa de gual. SRA.
LEONARDA MOYANO REPISO.
TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 208

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. 600/15: Vista la sol·licitud presentada el dia 9 d'abril de 2015, registre d'entrades núm.
3.946, per la Sra. LEONARDA MOYANO REPISO, que demana llicència per formalitzar la
baixa de la senyalització d'un gual permanent al carrer Priorat núm. 35 d'aquesta vila.
Vist l'informe emès per l'aparellador municipal i les fotografies que s'adjunten a l'expedient, i
atès que consta que no hi ha deutes pendents de pagament per aquest concepte per part
de la citada societat.

És per tot això que, aquesta regidoria, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció de
l'acord següent:
PRIMER.- Concedir a la Sra. LEONARDA MOYANO REPISO, l'autorització per formalitzar
la baixa d'un gual permanent al carrer Priorat núm. 35 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. 8.2. Proposta aprovació concessió llicència d'alta de gual. SR. OSCAR
CABALLERO GIMENO.
TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 207

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. 1581/15: Vista la sol·licitud presentada el dia 22 de setembre de 2015, registre
d'entrades núm. 10209, pel Sr. OSCAR CABALLERO GIMENO, que demana llicència per
senyalitzar un gual permanent al carrer Colon núm. 112 (local 6) d'aquesta vila, local que té
una porta d'entrada de 2'50 metres.
Vista la documentació presentada i els informes favorables emesos pels senyors cap de la

Policia Local i l'aparellador municipal, aquesta regidoria, proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Concedir al Sr. OSCAR CABALLERO GIMENO, l'autorització per senyalitzar un
gual permanent al carrer Colon núm. 112 (local 6) d'aquesta vila.
SEGON.- Indicar a la persona interessada que la liquidació de la taxa per entrada i sortida
de vehicles a través de les voreres, 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.
TERCER.- Advertir que en el moment que es vulgui formalitzar la baixa del gual permanent
que se us concedeix en aquest acord, caldrà retornar la placa de gual permanent a aquest
Ajuntament i procedir a la reposició de la vorada al seu estat original de forma que aquesta
no tingui cap rebaix que possibilitat l'entrada i sortida de vehicles al local.
QUART.- Indicar que la taxa sobre entrada i sortida de vehicles a través de la vorera
corresponent a aquest local no es donarà de baixa fins que en el seu dia no es compleixin
les condicions indicades al punt tercer d'aquest acord.
CINQUÈ.- 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. 9.

Proposta aprovació
ATLETISME OLESA.

concessió

de

subvenció

directa.

CLUB

ESPORTS
IBS_15/ 18

Proposta del Regidor d'Esports
Exp.1645/2015
Vista la petició formulada pel Club Atletisme Olesa per tal que li sigui concedida una
subvenció per l'organització de la Cursa del Foc 2015.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vist l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament que fou aprovada definitivament
per acord del Ple extraordinari urgent de data 28/03/2012, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de maig de 2012 (en endavant
l’Ordenança).

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten a
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst
a l’article 22.2 de la LGS.
Atès que en el cas concret objecte de la sol•licitud, es donen les circumstàncies previstes a
l’apartat a) de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió d’una
subvenció directa donat que existeixen en el pressupost municipal per a l’any 2015 la
partida 53 341 48900 ESPORTS-SUBV. CLUB ATLETISME OLESA dotada amb un crèdit
de TRES MIL CINC-CENTS EUROS (3.500,00€).
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
Atès que segons l’apartat segon de l’article 15 de l’Ordenança, en el text del conveni, a més
del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la
mateixa finalitat.
Atès que el Club Atletisme Olesa porta a terme diverses activitats esportives relacionades
amb l’atletisme amb la finalitat de promoure els valors d’aquest esport, com evitar el
sedentarisme, millora les relacions socials i és una eina integradora que promou el respecte
envers els altres, alhora que desenvolupa la capacitat de cooperació i aguditza la solidaritat.
Atès que el Club Atletisme Olesa, per a continuar amb les tradicions i foment de l’atletisme i
les curses populars, ha posat en coneixement de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat que
no pot assumir la despesa que suposa l’organització de la Cursa del Foc 2015, és per la
qual cosa que es considera la conveniència i necessitat de subvencionar el 100 % del cost
de la mateixa.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat està interessat en fomentar, aquest valors,
així com continuar amb les tradicions de caire popular i esportiu a través de donar suport a
totes aquelles activitats que ho promoguin.
Atès que el Club Atletisme Olesa té la necessitat d’organitzar la cursa del Foc 2015 i
existeix interès municipal en la realització d’aquest acte.
Vist l'informe de la Tècnica Cap Gestió d'Esports de data 8 d’octubre de 2015.

Per tot això, i de conformitat amb el previst, la Regidoria d’Esports proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Club Atletisme
Olesa amb CIF G59860XXX, per un import de total de TRES MIL CINC CENTS EUROS
(3.500,00€) destinada a finançar les despeses derivades de l'organització de la Cursa del
Foc 2015.
SEGON.- APROVAR la minuta de conveni regulador de la subvenció.
TERCER.- APROVAR L’AD d’una despesa de

TRES MIL CINC CENTS EUROS

(3.500,00€) amb càrrec a la partida 53 341 48900 ESPORTS-SUBV. CLUB ATLETISME
OLESA del pressupost municipal per a l’any 2015, destinada a finançar les despeses
derivades de l'organització de la Cursa del Foc 2015.
QUART.-APROVAR el reconeixement d’obligació (O) per un import de DOS MIL SIS –
CENTS VINT-I-CINC EUROS (2.625,00€), a favor del Club Atletisme Olesa amb CIF
G59860XXX , i amb càrrec a la partida 53 341 48900 ESPORTS-SUBV. CLUB
ATLETISME OLESA del pressupost municipal per a l’any 2015, corresponents al 75% de la
subvenció.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Club Atletisme Olesa, a la intervenció i a la Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 10.

Propostes aprovació pròrrogues convenis

Acord núm. 10.1.

Proposta aprovació pròrroga de conveni. CONSELL COMARCAL
DEL BAIX LLOBREGAT I ALTRES AJUNTAMENTS DE LA COMARCA,
ENTRE ELLS, EL D'OLESA DE MONTSERRAT.

SERVEIS SOCIALS
CRS_15/ 33

Proposta Regidoria de Serveis Socials
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat amb NIF P-5800011-H va posar en
funcionament un equip d’Atenció a la Infància i Adolescència denominat “EAIA IV” del Baix
Llobregat, per la delegació al seu favor de la Direcció General d’Atenció a la Infància del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, l’àmbit del qual engloba
diferents municipis de la comarca, entre ells, el d’Olesa de Montserrat.
Atès que la comissió de govern, en sessió del dia 28 de desembre de 1994, aprovà el
conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal per a la posada en
marxa d’aquest servei.
Atès que en data 14 de febrer de 1996 es va subscriure el conveni de col·laboració
regulador del finançament de la contractació del personal destinat a l‘EAIA IV del Baix
Llobregat, que ha estat prorrogat per exercicis successius.
Atè que en data 08 de Juny de 2015 la Junta de Govern Local del consell comarcal va
aprovar l’annex de prorroga al conveni de col·laboració per al finançament de l’Equip
d’Atenció a la infància i Adolescència (EAIA IV) subscrit entre el Consell Comarcal i
diferents municipis de la comarca, entre ells, el d’Olesa de Montserrat.

Per tot això, aquesta
ACORDS següents:

Regidoria

proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels

PRIMER.- Aprovar la proposta de pròrroga del conveni de col·laboració per al finançament
de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV) subscrit entre el Consell
Comarcal i diferents municipis de la comarca, entre ells, el d’Olesa de Montserrat que recull
les actualitzacions per a 2015 dels compromisos establerts al conveni de col·laboració
vigent.
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa (ADO) per import de
MIL CENT CINQUANTA VUIT EUROS AMB TRENTA CINC CÈNTIMS (1.158,35 €) amb
càrrec a la partida 62 231 48950 del pressupost municipal per al 2015.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la pròrroga del conveni.
QUART.- Notificar aquests acords a la Tresoreria, a la Intervenció Municipal i al Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 10.2.

Proposta aprovació pròrroga de conveni. COL·LEGI D'ADVOCATS
DE SANT FELIU DE LLOBREGAT I AJUNTAMENT D'OLESA DE
MONTSERRAT.

SERVEIS SOCIALS
CRS_15/ 34

Proposta Regidoria de Serveis Socials
Atès que a normativa vigent d’assistència jurídica gratuïta, i en particular l’art. 17 del Decret
252/1996 estableix que els col·legis d’advocats disposaran de serveis d’assessorament i
orientació jurídica als ciutadans/es, els quals donaran també l’assessorament i orientació
previs al procés a qui pretengui reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos quan
tingui per objecte evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió, previst
a l’article 6.a de la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta.
Atès que al llarg dels darrers anys s’ha posat de manifest un increment considerable del
número de demandes del esmentat servei, així com la necessitat d’apropar-lo als ciutadans
mitjançant la creació de punts de servei d’orientació jurídica a diversos municipis
Atès que per decret del president de la Diputació de Barcelona de data 20 de novembre de
2009, es va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Advocats de
Sant Feliu del Llobregat i la Diputació de Barcelona per al funcionament d’un servei
d’orientació jurídica als ciutadans/es.
Atès que en data 31 de juliol de 2012 es va aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat i la Diputació de Barcelona.
Atès que en data 18 de desembre de 2014 s’ha aprovat per Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona el dictamen que proposa l’aprovació del conveni tipus a subscriure
amb els municipis acollidors del Servei d’Orientació Jurídica a la ciutadania per a l’any
2015.

Per tot això la Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels acords següents:
PRIMER- Aprovar el conveni, per al funcionament d’un servei d’orientació jurídica als
ciutadans (SOJ) en el marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Il·lustre
col·legi d'advocats de Sant Feliu de Llobregat
SEGON- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura del CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D'ORIENTACIÓ
JURÍDICA A LA CIUTADANIA.
TERCER- Comunicar els presents acords a la Cap d'Àrea de serveis centrals, a la
Diputació de Barcelona i als Ajuntaments de: Collbató, Abrera, Esparreguera i Masquefa.
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 modificació de crèdit 30/15, per generació de
crèdit.

HISENDA
MLA_15/ 54

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Exp. 1728/2015
Vist l’informe del departament de Joventut, de sol•licitud de modificació de crèdit, en el qual
s’indica que la Direcció General de Joventut ha atorgat a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat una subvenció, per un import de 5.625,00 €, per al projecte VIncuLA’t, i la
necessitat de generar crèdit.
Atès que per decret de l’Alcaldia del dia 16 d’octubre de 2015 es va acceptar la subvenció
abans esmentada.
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, la regidora d’Economia i Hisenda proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la modificació de crèdits 30/15, per generació de crèdit, al pressupost de
2015, per un import de 5.625,00 €, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Comunicar aquest acord a la regidoria de Joventut.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 11.2.

Proposta aprovació ratificació adhesió a acord marc pel
subministrament de vehicles de serveis policials. CONSORCI
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL.

SEGURETAT CIUTADANA
VPS_15/ 178

Proposta de la Regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència
Atès que el 28 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar l’adhesió
d’aquest ajuntament al Sistema de Contractació centralitzada, amb destinació als ens locals
de Catalunya que realitzi en les adquisicions, previstes en l’article 205 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL).
Atès que el 28 de gener de 2014 el Consorci Català pel Desenvolupament Local va
adjudicar l’Acord marc pel subministrament de vehicles de serveis policials, lot 1 , vehicle
policial tot camí 4x2 diesel amb equipament bàsic i lot 2, vehicle policial tot terreny 4x4
diesel amb equipament bàsic, mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra,
a l’empresa BBVA Autorenting SA amb la relació de preus unitaris que figuren en l’esmentat
acord.
Atesa la formalització del contracte entre el Consorci Català pel Desenvolupament Local i
l’empresa BBVA Autorenting SA com adjudicatària de l’Acord marc es va signar per les
dues parts en data 1 d’abril de 2014 segons consta en el document que figura en
l’expedient de l’encàrrec de provisió tramitat per aquesta entitat local.
Atès que el 30 de març de 2015 es va formalitzar la primera pròrroga de l’acord marc, per
un termini de 12 mesos, finalitzant el 31 de març de 2016.
Atès que per cobrir les necessitats del parc mòbil de la policia local, aquest ajuntament
està interessat en adjudicar a l’empresa BBVA Autorenting SA l’encàrrec de provisió d’un
vehicle policial, en la modalitat d’arrendament amb opció de compra amb la relació de preus
unitaris que tot seguit es detallen i d’acord amb les condicions de la proposició econòmica.
Atès que un cop analitzades les necessitats del servei i segons el nombre d’usuaris que han
de fer servir aquest vehicle, el model a arrendar és el que es detalla a continuació:
Vehicle 1: NISSAN QASHQAI 1.6 dCi S&S VISIA 4X4 130 cv 5 p.AM 2015(1 unitat)
Durada contracte: 48 mesos
Quilometratge anual: 27.500 kms
Preu vehicle: 1.087,83 euros al mes/vehicle IVA inclòs.
Abonament quilòmetres no consumits: 0.02 euros/km sense IVA
Pagament quilòmetres per excès: 0.05 euros/km sense IVA.
Opció de compra a 48 mesos: 6.410 euros més IVA per vehicle

En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Ratificar l’adhesió del 28 de desembre de 2012 de la Junta de Govern Local, on
es va aprovar l’adhesió d’aquest ajuntament al Sistema de Contractació centralitzada del
CCDL i en particular l’adhesió a l’Acord marc pel subministrament de vehicles de serveis
policials.
SEGON.- Establir el contracte pel subministrament d’un vehicle amb destinació als serveis
de vigilància i seguretat d’aquesta entitat local, d’acord amb els drets i obligacions que
consten en les condicions especifiques d’execució de l’encàrrec de provisió, el plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’Acord marc, les
condicions de l’oferta en el document d’acceptació de l’encàrrec i els preus i terminis que
es detallen en el quadre adjunt:
Vehicle 1: NISSAN QASHQAI 1.6 dCi S&S VISIA 4X4 130 cv 5 p.AM 2015(1 unitat)
Durada contracte: 48 mesos
Quilometratge anual: 27.500 kms
Preu vehicle: 1.087,83 euros al mes/vehicle IVA inclòs.
Abonament quilòmetres no consumits: 0.02 euros/km sense IVA
Pagament quilòmetres per excès: 0.05 euros/km sense IVA.
Opció de compra a 48 mesos: 6.410 euros més IVA per vehicle

TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) del cost econòmic d’aquest
subministrament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32.132.20400- SEGURETAT
CIUTADANA-ARRENDAMENT DE MATERIAL DE TRANSPORT-, amb la distribució
següent:
2016
2017
2018
2019

gener-desembre
gener-desembre
gener-desembre
gener-desembre

13.053,96€
13.053,96€
13.053,96€
13.053,96€

QUART.- Formalitzar el contracte amb l’empresa BBVA Autorenting SA per un import total
de CINQUANTA-DOS MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS, AMB VUITANTA–QUATRE
CÈNTIMS (52215,84€) iva Inclòs. Aquesta quantia es dividirà en imports mensuals de MIL
VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (1.087,83€.)
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del contracte.
SISÈ.- En la factura que emetrà l’adjudicatari és imprescindible que hi consti la següent
referència: EXPEDIENT 1542/2015.
SETÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa l’empresa BBVA Autorenting SA, al Consorci
Català pel Desenvolupament Local, al Departament de Contractació, a la Intervenció,
Tresoreria municipals.
LA JUNTA ACORDA PER UNANIMITAT DEIXAR EL PRESENT ASSUMPTE SOBRE LA
TAULA PER A UN MILLOR ESTUDI.

-------------------Acord núm. 12.

Precs i preguntes

No s'han formulat.
-------------------La presidència aixeca la sessió a dos quarts de sis de la tarda, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta de dinou pàgines.

