ACTA NÚM. 6. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 16 DE FEBRER DE 2016

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a dos
quarts de set de la tarda del dia 16 de febrer de 2016, es reuneixen en primera
convocatòria els senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència la també
relacionada, 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
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
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
Sra. Georgina Muñoz Gil

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

Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 9 de
febrer de 2016.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 9 de febrer de 2016, sense formular-se rectificació ni observació de cap
mena.
--------------------

Acord núm. 2.

Donar compte Decret d'Alcaldia. Modificació de l'hora de les
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

ALCALDIA
RSN_16/ 17

Donar compte Decret d'Alcaldia. Modificació de l'hora de les sessions ordinàries de
la Junta de Govern Local.

"DECRET DE L'ALCALDIA Núm.
Olesa de Montserrat, 10 de febrer de 2016
Alcaldia
RSN_16/ 16

Atès que per Decret d'Alcaldia de data 18 de juny de 2015 s'estableix que les
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es realitzaran amb periodicitat setmanal,
tots els dimarts hàbils, a les 19 hores, tret de l’establiment diferenciat, per Decret d’Alcaldia,
del règim de sessions del mes d’agost si coincidís amb el període de vacances dels seus
membres.

Exp. 1116/2015.

L'Alcaldessa
RESOL
PRIMER.- Modificar l'hora de la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local a les 18.30 hores.
SEGON.- Donar compte d'aquest acord a la Junta de Govern Local."
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
--------------------

Acord núm. 3.

Proposta aprovació adjudicació
SANTIAGO SALVADOR TRAVER.

contracte

de

serveis.

SR.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC
MVT_16/ 13

Proposta de la Regidoria de Planejament Urbanístic
Exp. 1594/15 Ctc.14-16. Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data
01 de desembre 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 per a
l’assistència jurídica d’àmbit tècnic, urbanístic i administratiu de l’Àrea de Serveis
Territorials d’aquest Ajuntament, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
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 de qualificació de la documentació general de data 05 de gener de 2016 i
d’obertura i valoració de la proposició econòmica de dates 11 i 25 de gener de 2016

respectivament, on la mesa acorda proposar per unanimitat l'adjudicació del contracte al
licitador SALVADOR & ALEGRE ADVOCATS, SCP).
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 per a l’assistència jurídica d’àmbit tècnic,
urbanístic i administratiu de l’Àrea de Serveis Territorials d’aquest Ajuntament,
d’acord amb l’informe tècnic de data 19 de gener de 2016, al licitador SALVADOR &
ALEGRE ADVOCATS, SCP) amb un pressupost bianual de TRENTA-NOU MIL SIS-CENTS
EUROS (39.600,00€) més VUIT MIL TRES-CENTS SETZE EUROS (8.316,00€)
corresponent al 21% d’IVA, pel període de dos anys a comptar des de la data de
formalització del contracte.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41
151 22604 del pressupost municipal d’acord amb el detall següent:
Períodes
Març - desembre 2016
Gener- desembre 2017
Gener – febrer 2018

Import
19.965,00€
23.958,00€
3.993,00€

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.1594/15.
SISÈ. Notificar aquests acords a tots els licitadors, a l’adjudicatari, a la Regidoria de
Planejament Urbanístic i als departament de: Urbanisme, Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 4.

Proposta aprovació anul·lació A. AMPA CONTRAPUNT.

EDUCACIÓ
TOR_16/ 5

Proposta de la regidora d'Ensenyament
Exp. 608/2015.

Atès que el passat 31 de juliol de 2015 la Junta de Govern Local va atorgar

subvenció a diverses AMPA, subvencions per al finançament d'activitats educatives i entre
elles a l'AMPA CONTRAPUNT amb NIF G-60701XXX per import de 2.384,86 €.
Atès que la Junta de Govern Local del 31 de juliol de 2015 va aprovar la disposició i
obligació de la despesa per import del 75% del total subvencionat, a aquesta AMPA.
Vist que degut a la justificació insuficient per part d'aquesta AMPA, la Junta de Govern
Local del 29 de desembre 2015 va aprovar l'anul·lació de la despesa (/D) per import de
26,44 € i va aprovar la (O) per la resta de la subvenció.
Vist que la convocatòria està finalitzada i a la comptabilitat figura l'autorització de la
despesa (A), per import de 26,44 € (núm. operació 220150004124), que cal anul·lar .
Vist l'informe de la tècnica cap d'Ensenyament.
Aquesta regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar l'anul·lació de l'autorització de la despesa (/A), per import de 26,44 € a l'
AMPA CONTRAPUNT,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 52 3200 48950
Educació-E-Altres transferències, del pressupost 2015.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 5.

Proposta aprovació concessió llicència obres majors. ASSOCIACIÓ
PRO-DISMINUÏTS SANTA OLIVA.

TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 9

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. 2035/15: Atès que l'ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS SANTA OLIVA, ha sol·licitat en
data 15 de desembre de 2015, la llicència d’obres consistents en la substitució de part de la
coberta de l'edifici situat al carrer Argelines núm. 30 d'aquesta vila.
Atès que en data 14 de gener de 2016, Registre de Sortida núm. 288, se li reclama a
l'Associació Pro-Disminuïts Santa Oliva, que presenti documentació per tal de continuar la
tramitació de l'expedient.
Atès que en data 1 de febrer de 2016, Registre d'Entrades núm. 981, l'Associació abans
esmentada presenta la documentació reclamada.
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 12 de
gener de 2015, i el del Cap de la U.A. de Llicències, de data 9 de febrer de 2016, aquesta
regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.- Concedir a l'ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS SANTA OLIVA, la llicència per a
efectuar les d’obres consistents en la substitució de part de la coberta de l'edifici situat al
carrer Argelines núm. 30 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat amb
núm. de visat 2015010626, 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 trànsit 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 persona interessada, a la Intervenció i Tresoreria
municipal i a l’Organisme de Gestió Tributària Local de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 6.

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

Acord núm. 6.1.

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

TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 28

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. OIN-2016-0002-0139: 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 1,65 m. de llargària al carrer Miquel Coll i Alentorn núm. 88 d’aquesta vila. (Referència
cadastral 7302108 DF0070S-0005/BP)
Vistos els informes favorables emesos per l’Enginyer i l’Arquitecte Municipal de data 29 de
gener de 2016, 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 1,65 m. de llargària al
carrer Miquel Coll i Alentorn núm. 88 d’aquesta vila, amb referència cadastral 7302108
DF0070S-0005/BP, 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. 6.2.

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

TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 29

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. OIN-2016-0001-00138: 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 0,60 m. de llargària al carrer Passeig Nord núm. 5 d’aquesta vila. (Referència cadastral
8400722DF0080S0001GP)
Vistos els informes favorables emesos per l’Enginyer i l’Arquitecte Municipal de data 29 de
gener de 2016, 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'una canalització d'un ramal de connexió,
mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 0,60 m. de
llargària al carrer Passeig Nord núm. 5 d’aquesta vila, amb una referència cadastral
8400722DF0080S0001GP, 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.

Propostes aprovació concessió llicències d'ocupació de via pública
amb taules i cadires

Acord núm. 7.1.

Proposta aprovació concessió llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. SRA. ANTONIA LOPEZ LOZANO.

TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 33

Proposta del Regidor d'Obres i Edificació
Exp. OCV-2016-0005-0165: Atès que la Sra. ANTONIA LOPEZ LOZANO, va sol·licitar en
data 25 de gener d'enguany, llicència per ocupar un espai a la plaça de les Fonts davant del
bar emplaçat al carrer de l'Església núm. 20 d'aquesta vila, amb quatre taules i setze
cadires durant l'exercici anual 2016, aportant la documentació requerida per l'ordenança
municipal reguladora d'aquestes instal·lacions.
Vist l'informe tècnic emès en data 2 de febrer 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 Sra. ANTONIA LOPEZ LOZANO la llicència d'ocupació de la via
pública amb 4 taules i les corresponents cadires a la plaça de les Fonts davant del bar
emplaçat al carrer de l'Església núm. 20 d'aquesta vila, durant l'exercici anual 2016,
sempre que es compleixin les condicions indicades a l'informe emès pels Serveis Tècnics
Municipals en data 2 de febrer d'enguany, en especial que no s'ha d'excedir de l'espai de 12
m2. objecte d'ocupació, agrupat en en un sector únic.
SEGON.- 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.
TERCER.- 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.

QUART.- 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. 7.2.

Proposta aprovació concessió llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. SRA. M. DOLORES GARCIA JIMENEZ.

TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 34

Proposta del Regidor d'Obres i Edificació
Exp. OCV-2016-0004-0164: Atès que la Sra. M. DOLORES GARCIA JIMENEZ, va sol·licitar
en data 26 de gener d'enguany, llicència per ocupar un espai de la plaça davant del bar
emplaçat a la Plaça de la Sardana núm. 2-local 3-4 d'aquesta vila, amb nou taules i
trenta-sis cadires durant l'exercici anual 2016, aportant la documentació requerida per
l'ordenança municipal reguladora d'aquestes instal·lacions.
Vist l'informe tècnic emès en data 2 de febrer 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 Sra. M. DOLORES GARCIA JIMENEZ la llicència d'ocupació de la
via pública amb 9 taules i les corresponents cadires al un espai de la plaça davant del bar
emplaçat a la Plaça de la Sardana núm. 2-local 3-4 d'aquesta vila, durant l'exercici anual
2016, sempre que es compleixin les condicions indicades a l'informe emès pels Serveis
Tècnics Municipals en data 2 de febrer d'enguany, en especial que no s'ha d'excedir de
l'espai de 27 m2. objecte d'ocupació, agrupat en en un sector únic.
SEGON.- 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.
TERCER.- 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.

QUART.- 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. 7.3.

Proposta aprovació concessió llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires. SR. FRANCISCO ADAMUZ MIRANDA.

TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 36

Proposta del Regidor d'Obres i Edificació
Exp. OCV-2016-0006-0166: Atès que el Sr. FRANCISCO ADAMUZ MIRANDA, va sol·licitar
en data 26 de gener d'enguany, llicència per a ocupar espai de la Plaça de la Sardana al
costat del bar existent al carrer Anselm Clavé núm. 173 d'aquesta vila, amb vint taules i
vuitanta cadires durant l'exercici anual 2016, aportant la documentació requerida per
l'ordenança municipal reguladora d'aquestes instal·lacions.
Vist l'informe tècnic emès en data 2 de febrer 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 al Sr. FRANCISCO ADAMUZ MIRANDA la llicència d'ocupació de la via
pública amb 20 taules i les corresponents cadires a l' espai de la Plaça de la Sardana al
costat del bar existent al carrer Anselm Clavé núm. 173 d'aquesta vila, durant l'exercici
anual 2016, sempre que es compleixin les condicions indicades a l'informe emès pels
Serveis Tècnics Municipals en data 2 de febrer d'enguany, en especial que no s'ha
d'excedir de l'espai de 60 m2. objecte d'ocupació, agrupat en en un sector únic.
SEGON.- 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.
TERCER.- 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.

QUART.- 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. 8.

Proposta aprovació concessió llicència d'alta de gual. SR. JOAN
EGEA MUNTÉ.

TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 30

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. GLS-2016-0002-0037: Vista la sol·licitud presentada el dia 8 de gener de 2012,
registre d'entrades núm. 131, pel Sr. JOAN EGEA MUNTÉ, que demana llicència per
senyalitzar un gual permanent al carrer Rosselló núm. 32 (segons informació que consta a
l'IBI) d'aquesta vila, amb referència cadastral 7802728 DF0070S-0001/AY, local que té una
porta d'entrada de 3,61 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. JOAN EGEA MUNTÉ, l'autorització per senyalitzar un gual
permanent al carrer Rosselló núm. 32 (segons informació que consta a l'IBI) d'aquesta vila,
amb referència cadastral 7802728 DF0070S-0001/AY.
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 rebiax que possibiliti l'entrada i sortida de vehicles al local.
QUART.- Indicar que la taxa per 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 conveni de pràctiques. DEP. D'ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I AJUNTAMENT D'OLESA DE
MONTSERRAT.

EDUCACIÓ
TOR_16/ 7

Proposta de la regidora d'Ensenyament
Atès que l'Institut Daniel Blanxart i Pedrals d'Olesa de Montserrat
(Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya), imparteix el cicle formatiu
de GM de Gestió Administrativa, en el que es preveu la realització de pràctiques per un total
de 350 hores.

Exp. 214/2016.

Atès que aquestes pràctiques es formalitzen mitjançant un conveni de col·laboració que
caldrà signar.
Atès que aquest ajuntament ha analitzat l'interès de tenir alumnes en pràctiques, així com la
repercussió educativa i formativa dels aprenentatges assolits pels alumnes, coneixements
que es reconeixen tant en l'àmbit acadèmic com en el laboral, facilitant la incorporació al
mercat laboral i/o la continuïtat del seu itinerari formatiu.
Vist l'informe tècnic de la tècnica d'Ensenyament.

Per tot això, la regidora d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels
següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya (Institut Daniel Blanxart i Pedrals), per a la realització de pràctiques de GM de
Gestió Administrativa per a l'alumna Merieme Oumha, per un total de 350 hores, en el
període comprés entre el 22/02/2016 i el 29/07/2016.

SEGON. Facultar l'alcaldessa per a a la signatura del conveni.
TERCER. Notificar aquests acords a l'Institut Daniel Blanxart i Pedrals d'Olesa de
Montserrat, a l'alumna interessada, a la UGRH i als representants legals dels treballadors.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 10.

Assumptes urgents

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

Acord núm. 10.1.

Proposta aprovació O. ACAIMA.

SANITAT I CONSUM
GSR_16/ 3

Proposta de la Regidoria de Sanitat i Consum
Exp.533/2013.Atès que l’Ajuntament, d’acord amb l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008,
del 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, li
correspon recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i
controlar els animals salvatges urbans.
Atès que s’han aprovat unes bases reguladores generals i convocatòria per a l’atorgament
d’una acció concertada amb la finalitat de concedir un ajut per dur a terme el control i
seguiment de colònies de felins al terme municipal d’Olesa de Montserrat.
Atès que segons acta d’atorgament de l’ajut de l’acció concertada pel control i seguiment de
colònies de felins al municipi d’Olesa de Montserrat de data 12 de setembre de 2013,
l’òrgan seleccionador ha determinat adjudicar l’ajuda a l’Associació contra l’abandonament i
maltractament animal (d’ara en endavant ACAIMA).

Per materialitzar el pagament d’aquest ajut econòmic, a l’exercici 2013 es va crear una
partida pressupostària mitjançant una modificació de crèdit número 21/13. Crèdit
extraordinari i es va assignar a la partida 61 313 48000 Sanitat i consum-CS-Atencions
benèfiques i assistencials.
A l’exercici 2016, en l’avant projecte del pressupost, s’ha modificat la partida
pressupostària, i és la número 61 311 48950 Sanitat i consum-CS-altres transferències per
un import de 6.300€.

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Aprovar l’obligació (O) a favor d’ACAIMA corresponent al 75% de l’import total del conveni
d’ajut d’acció concertada pel control i seguiment de colònies controlades de felins al terme municipal
d’Olesa de Montserrat per un import de 4.725€, IVA inclòs, corresponent a l’exercici 2016, amb càrrec

a la partida 61 311 48950 Sanitat i consum-CS-Altres transferències del pressupost municipal vigent.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Tresoreria i Intervenció municipals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 10.2.

Proposta aprovació concessió llicència obres majors. SR. MIGUEL
ANGEL DE GRACIA CABALLERO.

TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 37

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. 1345/15: Atès que el Sr. MIGUEL ANGEL DE GRACIA CABALLERO, ha sol·licitat en
data 16 de juliol de 2015, la llicència d’obres consistents en la reforma de la cuina i del
bany, col·locació de pladur en parets i sostres, i posar el paviment de la planta pis a
l'habitatge situat al carrer Santa Oliva núm. 3 d'aquesta vila.
Atès que la persona interessada, en data 7 d'octubre de 2015, presenta tota la
documentació tècnica per a fer les obres de reforma de part de l'habitatge, amb una
superfície de reforma de 154,18 m2.
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 6 de
novembre de 2015.
Vist el certificat de la Comissió de Patrimoni de data 17 de desembre de 2015, on
l'esmentada comissió determina que és adequada la concessió de la llicència d'obres
sol·licitada, condicionant-la als extrems següents:

1.- La façana principal s'ha de repicar perquè un tècnic municipal comprovi que no hi ha
elements arquitectònics que hagin de ser conservats, tal i com estableix l'article 13 de
l'Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en façanes del Nucli Antic d'Olesa
de Montserrat. Un cop repicada la façana, cal avisar als Seveis Tècnics Municipals, perquè
procedeixin a la seva revisió, i si s'escau, autoritzin seguir amb la fase següent.
2.- Les finestres de nova construcció han de complir allò que estableix l'article 4 de
l'Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en façanes del Nucli Antic d'Olesa
de Montserrat.
Atès que la persona interessada, en data 26 de gener de 2016, Registre d'Entrades núm.

754, presenta escrit donant resposta a les condicionament de la Comissió del Patrimoni.
Vist l'informe favorable emès per l'arquitecte municipal en data 1 de febrer de 2016,
aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.- Concedir al Sr. MIGUEL ANGEL DE GRACIA CABALLERO, la llicència per a
efectuar les d’obres consistents en la reforma de l'habitatge, amb una superfície de reforma
de 154,18 m2. situat al carrer Santa Oliva núm. 3 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al
projecte presentat amb núm. de visat 2015008209, 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:












La façana principal s'ha de repicar perquè un tècnic municipal comprovi que no hi ha
elements arquitectònics que hagin de ser conservats, tal i com estableix l'article 13 de
l'Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en façanes del Nucli Antic
d'Olesa de Montserrat. Un cop repicada la façana, cal avisar als Seveis Tècnics
Municipals, perquè procedeixin a la seva revisió, i si s'escau, autoritzin seguir amb la
fase següent.
Les finestres de nova construcció han de complir allò que estableix l'article 4 de
l'Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en façanes del Nucli Antic
d'Olesa de Montserrat.
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 persona interessada, a la Tresoreria municipal i a
l’Organisme de Gestió Tributària Local de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 10.3.

Proposta
aprovació
declaració
d'extinció
de
concessió
administrativa de parades del Mercat Municipal. SR. PELEGRIN
GRANEL GALCERAN.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
GSM_16/ 1

Proposta del regidor d’Empresa i Ocupació
Vista la instància número 954 de 29 de gener de 2016, del senyor Pelegrin Granel
Galceran, en la que sol·licita la renúncia de la concessió administrativa de les parades del
peix número 15 a 19 del Mercat Municipal.
Atès l’article 61.1 del reglament de règim interior del Mercat Municipal del qual es constata
que la concessió finalitza per renúncia expressa per escrit del concessionari.

És per tot l’ anteriorment exposat que aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Declarar l’extinció de la concessió administrativa de les parades del peix número
15 a 19 del Mercat Municipal d’aquesta vila, de la qual era titular el senyor Pelegrin Granel
Galceran, per la renúncia expressa, amb efectes de 31 de gener de 2016.

SEGON.– Donar de baixa la taxa del prepadró del mes de febrer a nom del senyor Pelegrin
Granel Galceran per un import de 462,04 €.
TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada, a l’ Associació de
Concessionaris del Mercat Municipal, a la Tresoreria d’aquest Ajuntament i a l’Organisme
Autònom Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 10.4.

Proposta aprovació conveni de pràctiques. INSTITUT DANIEL
BLANXART I PEDRALS I AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT.

ESPORTS
IBS_16/ 5

Proposta del Regidor d’Esports
Exp. 196/2016
Atès que l’Institut Daniel Blanxart I Pedrals imparteix el cicle inicial de grau mitjà de
conducció d’activitats fisicoesportives medi natural (0101) en el que es preveu la realització
de pràctiques per un total de 410 hores.
Atès que per la validesa d’aquestes pràctiques cal que el centre col·laborador formalitzi
amb l’escola un conveni de col·laboració que caldrà signar.
Atès que l’Ajuntament ha analitzat l’interès de tenir alumnes en pràctiques, així com la
repercussió educativa i formativa dels aprenentatges assolits pels alumnes, formació que
es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral, facilitant la incorporació al mercat
laboral i/o la continuïtat del seu itinerari formatiu.
Atès que el centre educatiu ha ofert a l’Ajuntament la possibilitat de que l’alumne David
Pareja Hernández realitzi les seves pràctiques en aquesta administració.
Vist l'informe de la tècnica Cap de Gestió d'Esports.

El Regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern Local la resolució dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la realització de les pràctiques del cicle inicial de grau mitjà de conducció
d’activitats fisicoesportives medi natural (0101), per l’alumne David Pareja Hernández des
del 22 de febrer de 2016 fins al 20 de maig de 2016 .
SEGON.- Facultar a l’alcaldessa per la signatura del conveni.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’Institut Daniel Blanxart I Pedrals, al Departament
d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a l’alumne interessat, a la UGRH i
als representants legals dels treballadors.

APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 11.

Precs i preguntes

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

La presidència aixeca la sessió a les set menys cinc minuts de la tarda, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta de vint-i-dues pàgines.

