ACTA NÚM. 35. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 4 D'OCTUBRE 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 4 d'octubre de 2016, es reuneixen en primera convocatòria
els senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència els també relacionats, i
es constitueix la Junta de Govern Local, per fer la sessió ordinària convocada i tractar els
assumptes que figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Joan Segado Cano
Vocals
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
Il·lma. Sra. M. Pilar Puimedon Monclús
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 27
de setembre de 2016

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

Proposta aprovació ADO. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA

MEDI AMBIENT
CDP_16/ 28

Proposta del regidor d'Espai Públic i Medi Natural
Exp. 1661/2016, relatiu a l'aprovació ADO superior a 9.000 €.
El 31 de març de 2015 va finalitzar el període adjudicat pel contracte de gestió del servei
públic de recollida i transport dels residus municipals i neteja i neteja viària. El codi

d’expedient d’aquest contracte és el 410/05.
Durant el període provisional de pròrroga, fins l’adjudicació definitiva del nou contracte de
concessió administrativa del contracte de gestió del serveis públics del servei de recollida
de sòlids urbans i neteja viària amb codi d’expedient 1540/14, Fomento de Construcciones
y Contratas SA, com a empresa adjudicatària del contracte amb codi 410/05, ha de
continuar prestant el servei obligatori de recollida i transport de residus i de neteja viària.
A data de la realització dels serveis del mes d'agost de 2016 no s’havia formalitzat el nou
contracte de concessió administrativa del contracte de gestió del serveis públics del servei
de recollida de sòlids urbans i neteja viària, amb codi d’expedient 1540/14.

El 21 de juny de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar la Proposta aprovació anul·lació
A\. Fomento de Construcciones y Contratas. Entre d’altres acords es van aprovar les
futures anul·lacions (A\) següents: Núm. A 2200159000113 Aplicació pressupostària 42
1621 22706 Medi Natural - Servei recollida i transport residus i Núm. A 2200159000114
Aplicació pressupostària 42 163 22706 Medi Natural-Servei neteja viària.
Durant el mes d'agost de 2016 Fomento de Construcciones y Contratas SA ha executat
correctament els serveis de recollida i transport de residus i de neteja viària.
L'1 de setembre de 2016 Fomento de Construcciones y Contratas SA ha presentat la
factura corresponent al servei de recollida i transport de residus i de neteja viària del mes
de setembre de 2016. Aquesta factura ha estat conformada pel tècnic cap del Departament
de Medi Ambient.
Pel pagament d’aquesta factura cal disposar de les AD pels imports corresponents, amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries 42 163 22706 Medi Natural-Servei neteja viària i 42
1621 22706 Medi Natural - Servei recollida i transport residus del pressupost vigent de
l’exercici 2016. L’import necessari és el següent: 54.224,61 € pel servei municipal de neteja
viària amb càrrec a l'aplicació pressupostària 42 163 22706 Medi Natural-Servei neteja
viària i 65.012,46 € pel servei municipal de recollida i transport de residus amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 42 1621 22706 Medi Natural - Servei recollida i transport residus.
A la factura la descripció de cada servei i la seva aplicació pressupostària a les factures
estan intercanviades. Ja que el servei de recollida de residus hauria de correspondre amb
el subtotal de major import i el servei de neteja viària amb el subtotal de menor import.

Els import totals de les A del contracte amb codi d'expedient 1540/14 contracte gestió
servei públic recollida i transport de residus municipals i neteja viària), pels 12 mesos de
l’anualitat 2016 és el següent:
N. Operació

220159000113

Fase

A

Data

Referència

01/01/2016 22016000419

Aplicació

Saldo

Text lliure

Exp. 1540/14. Anys
2016 42
2016-2023.Cont. gestió servei
1.035.828,77 públic recollida i transport de
1621
22706
residus municipals i neteja
viària.
Exp. 1540/14. Anys

220159000114

A

01/01/2016 22016000460

2016 42
163
22706

2016-2023. Cont. serv. públic
812.103,31 recollida i transport dels
residus municipals i neteja
viària.

La reducció de l’import de les A del contracte encara no formalitzat permetrà disposar de
saldo disponible per les AD del servei actual prorrogat.
Per tant cal disminuir proporcionalment l’import de les A amb números de referència
22016000419 i 22016000460. Aquesta disminució correspon a l’import al mes d'agost de
2016 ja executats del servei prorrogat.
Referència

22016000419 2016 42 1621 22706
22016000460

Saldo

Petició de disminució de
l’import

1.035.828,77 €

65.012,46 €

812.103,31 €

54.224,61 €

Aplicació

2016 42 163 22706

El cap del departament de Medi Ambient ha conformat la factura, ja que l'empresa Fomento
de Construcciones y Contratas ha executat correctament els serveis.
El Decret de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2015 estableix que el reconeixement
d'obligacions quan, excepcionalment i la naturalesa de la despesa ho requereixi, s'acumulin
en un mateix acte les fases ADO de l'execució del pressupost i superi el límit previst a les
bases d'execució, és una atribució delegada a la Junta de Govern Local.
Per tot això, el regidor d'Espai Públic i Medi Natural proposa a la Junta de Govern local
l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent al servei de
neteja viària del mes d'agost de la factura SM1627/1001919 i un import de 49.295,10 € més
l'IVA del 10 % (4.929,51 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 42 163 22706 MEDI
NATURAL-SERVEI NETEJA VIÀRIA del pressupost vigent del 2016.
SEGON.- Aprovar l'autorització, disposició
recollida de residus d'agost de 2016 de
59.102,24 € més l'IVA del 10 % (5.910,22
1621 22706 MEDI NATURAL- SERVEI
pressupost vigent del 2016.

i obligació (ADO) corresponent al servei de
la factura SM1627/1001919 i un import de
€) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 42
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS del

TERCER.- Notificar aquest acord als departaments d'Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació factura (RD). EKO-LÒGICA MEDIOAMBIENTAL,

SLU.
SEGURETAT CIUTADANA
CDA_16/ 32

Proposta de la regidora de Seguretat Ciutadana
Atès que en data 22 d’octubre de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació
del contracte del servei per a la retirada de vehicles del dipòsit municipal i la via pública per
al seu desballestament,
mitjançant procediment obert, a l’empresa EKO-LÓGICA
MEDIOAMBIENTAL, SLU, per un període de dos anys.

D’acord amb el que disposa la clàusula 3 del Plec de clàusules administratives i particulars
de la contractació del servei per la retirada de vehicles del dipòsit municipal i la via pública
per al seu desballestament, el contracte tindrà una durada de DOS ANYS, que podrà ser
prorrogat per acord exprés de les parts abans de la seva finalització i per períodes anuals,
sense que en virtut de les seves pròrrogues la seva durada global pugui superar els quatre
anys.
Atès que el dia 29 d’octubre de 2015 es va aprovar la prórroga del contracte del servei
subscrit amb l’esmentada empresa.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha de rebre compensació econòmica, per les
despeses de gestió, d’acord amb el que estableix la Clàusula 5 del Plec de clàusules
administratives, particulars i prescripcions tècniques que ha de regir el preu del contracte,
donat que els vehicles un cop desballestats tenen un valor residual, el contractista haurà
de satisfer a l’Ajuntament uns imports mínims unitaris, d’acord amb el barem establert en la
clàusula 5 de l’esmentat contracte
Vista la factura de l’exercici de 2016 que es detallen a continuació: Factura número
2016/24, de liquidació desballestament vehicles corresponent al transport efectuat el dia
09/06/2016, d’import 1.080,00€ (iva inclós).

Per tot això, el regidor de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la factura número 2016/24, per imports de 1.080,00€ (iva inclós), de
l’empresa EKO-LÓGICA MEDIOAMBIENTAL, SLU.
SEGON.- Aprovar els drets reconeguts al concepte d’ingrés 32.39900, retirada i
desballestament de vehicles, per la base imposable de 892,56€ i l' IVA deduïble de
187,44€.
TERCER.- Notificar aquest acord a EKO-LÓGICA MEDIOAMBIENTAL, SLU, adjuntant les
factures corresponents i als departaments municipals de Tresoreria i Intervenció.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 4.

Proposta aprovació anul·lació autorització de la despesa (A).
MARATÓ D'ARTISTES 2016.

JOVENTUT
PDE_16/ 2

Proposta de la Regidoria de Joventut
(3) JOV-Exp. 986/2016
Atès que el Departament de Joventut enguany ha organitzat la novena edició de la Marató
d’Artistes dins dels actes de les Festes de Santa Oliva, on es premien les modalitats de
dansa, arts escèniques i cantautor/a - duet, on es fomenta i es promou la disciplina artística
i creativa dels joves olesans.
Atès que en data 24 de maig de 2016 es va aprovar per Junta de Govern Local les Bases
de IX edició de la Marató d’Artistes i l’autorització (A) en concepte de premis de joventut per
un import total de MIL CINQUANTA EUROS (1.050,00 €), amb càrrec a la partida 54 337
48100 anomenada Joventut – J - Premis, beques i pensions d’estudi i investigació del
Pressupost municipal per a l‘any 2016.
Vist l’informe tècnic i la proposta de les Bases de la IX Marató d’Artistes, de data 9 de maig
de 2016, on es premien les modalitats de Dansa per un import de 300,00€ el primer premi,
150,00€ el segon premi, la modalitat d’Arts Escèniques per un import de 150,00€ el premi
individual i 300,00€ el premi grupal, i la modalitat de cantautor/a – duet per un import de
150,00€ un total de MIL CINQUANTA EUROS (1.050,00 €).
Atès que en data 26 de juliol de 2016 es van aprovar per JGL l’atorgament dels premis del
Marató d’Artistes duta a terme el 11 de juny de 2016, deixant sense efecte per manca de
participants el premi individual de la Modalitat d’Arts Escèniques, valorat en 150,00€.
Atès que l’òrgan competent per a la concessió de premis és la Junta de Govern, Local en
virtut de la delegació efectuada per l’alcalde

Per tot això, la Regidoria de Joventut proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Anul·lar l’autorització de la despesa (A) per un import de CENT CINQUANTA
EUROS (150,00 €) de la partida 54 337 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i
investigació del Pressupost municipal per a l’any 2016, que pertany al premi individual de la
Modalitat d’Arts Escèniques que va quedar desert.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 5.

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

TERRITORI I URBANISME
SAF_16/ 79

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. OIN-2016-0037-1823: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'un ramal
de connexió, mitjançant l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat
i 2 m. de llargària al carrer Lluís Puigjaner núm. 50 d’aquesta vila, referència cadastral
7102709DF0070S.
Vistos els informes favorables emesos per l’Enginyer Municipal, l’Arquitecte Municipal,
aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.- Concedir a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, la llicència
necessària perquè pugui efectuar la instal·lació d'un ramal de connexió, mitjançant
l’obertura d’una rasa de 0,40 m. d’ample per 1,00 m. de profunditat i 2,00 m. de llargària al
carrer Lluís Puigjaner núm. 50, referència cadastral 7102709DF0070S, d’aquesta vila, amb
estricta subjecció al projecte presentat, i condicions que figuren a l’informe emès per
l’Enginyer Municipal i altres que consten a l’expedient. El termini per a la conclusió de les
obres es fixa en un any.
SEGON.- De conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 16 de
l’Ordenança General d’Edificació vigent a Olesa de Montserrat, el paviment de la
canalització que s’obri a la via pública es reposarà amb el mateix material originari en un
termini màxim de 15 dies des de la seva obertura. L’empresa estarà obligada a adquirir els
materials necessaris abans d’iniciar la corresponent obra. En cas de sobrepassar aquest
termini l’Ajuntament procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador per
irregularitats urbanístiques.
TERCER.- Caldrà que per part de la societat sol·licitant, es comuniqui per escrit a aquest
Ajuntament, l’inici i l’acabament de les esmentades obres. L’inici de les obres haurà de ser
comunicat deu dies abans de començar-les.
QUART.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
CINQUÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.

Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació de subvencions. LLARS D'INFANTS Curs
2016/2017. Regidoria de Benestar Social

SERVEIS SOCIALS
FVM_16/ 49

Atès que des del Departament de serveis socials s’atenen casos de famílies que
necessitarien portar els seus fills a la llar d’infants per a poder facilitar la seva criança i
estimulació tant per tema econòmic com per indicació dels serveis sanitaris.
Atès que es té coneixement que les llars de titularitat municipal disposen de places
vacants.
Atès que es disposa d’unes Bases Específiques per a la Concessió d’ajuts econòmics
municipals d’urgència social on es contempla la possibilitat de donar ajut econòmic en
concepte de suport a l’escolarització.
Atès que en aquestes bases es delimiten un límits en el import de les mateixes que de
forma excepcional poden ser ampliats per motius degudament justificats com es el cas de
l’assistència a la llar durant el curs escolar 2016-17.
Atès que des de l’Ajuntament d’ Olesa s’atén als usuaris de l’annex adjunt.
Vist l’informe de la Tècnic Cap de Gestió de Serveis Socials.

Per tot això, la Regidora de Benestar social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER. Aprovació de les subvencions a adjudicar segons consta en l’annex 1, per un
import total de SIS MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS
(6.204,80€) amb càrrec a la partida 62 231 48000 – Atencions benèfiques i assistencials,
del pressupost municipal per l’any 2016.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa (ADO)
amb càrrec a la partida 62.231.48000 del pressupost municipal per a l’any 2016 per un
import de SIS MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (6.204,80€)
a favor de les persones relacionades en l'Annex 1.
TERCER. Fer el pagament directament a l'endossatari que consta en l'Annex 1.

QUART. Condicionar el pagament dels ajuts concedits a la presentació per part del
Departament de Serveis Socials dels certificats d’assistència a la llar i del compliment del
Pla de Treball.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a les Llars Taitom i Baldufa, als Serveis Educatius
Cavall de Cartró, als usuaris i als següents departaments: Intervenció, Tresoreria,
Educació.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 7.

Proposta aprovació ajuts menjador llars d'infants públiques. Tiquets
sobrants curs 2015/2016

EDUCACIÓ
TOR_16/ 31

Proposta de la regidoria d'Ensenyament
Exp. 562/2015. En data 12 de febrer de 2015 la JG de la Diputació de Barcelona va atorgar una
subvenció de 7.214,00 € en concepte de “Suport al servei de menjador de les escoles
bressols municipals”,

Vist que en data 29 de juny 2015 es van aprovar les bases i obrir la convocatòria per a la
concessió d’ajuts a les famílies.

Donat que es va considerar que la millor opció per distribuir aquests ajuts era a través de
l’adjudicació de tiquets de menjador i per això es va procedir a la compra de 1.090 tiquets
equivalents a l’import de la subvenció rebuda al preu actual de menjador fix, a l’empresa
que gestiona el menjador escolar de les llars d’infants públiques; Serveis Educatius Cavall
de Cartró,SL.
Vist que la JGL de data 9 de desembre de 2015 els van adjudicar, mitjançant l’atorgament
del total de tiquets menjador segons les bases de la convocatòria (1.090 tiquets).

Que en data 19 de gener de 2016 es va aprovar un nou repartiment dels tiquets sobrants a
causa de la baixa de dos infants beneficiaris.
Atès que l’empresa que gestiona les llars i el menjador, Serveis Educatius Cavall de Cartró,
ha presentat escrit amb registre d’entrada 27/7/2015, de certificació de la liquidació i
justificants dels tiquets atorgats i una vegada revisat i trobat conforme, es constata que a la
llar d’infants La Baldufa hi ha un sobrant de 34 tiquets que els infants beneficiaris no han
utilitzat per causes diverses.

Per aquest motiu es proposa aprovar que els 34 tiquets del menjador escolar sobrants a
final de curs, vagin a una bossa comuna i que sigui Serveis Socials qui els distribueixin
segons les necessitats dels alumnes de les llars municipals durant aquest curs 2016-2017.

Vist l'informe conjunt de Serveis Socials i Ensenyament.

PRIMER. Aprovar que els 34 tiquets del menjador escolar sobrants a final de curs, vagin a
una bossa comuna i que sigui Serveis Socials qui els distribueixin segons les necessitats
dels alumnes de les llars municipals durant aquest curs 2016-2017.
SEGON. Condicionar aquest ajut a la presentació al registre general de l'Ajuntament , per
part dels interessats, de l'annex 6 d'acceptació de l'ajut en el termini màxim d'un mes,
segons indiquen les bases de la convocatòria.
TERCER. La concessió d'aquests ajuts queden subjectes a les bases generals i particulars
reguladores de subvencions d'aquest Ajuntament.
QUART. Comunicar aquests acords a l'Empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL, a
les llars d'infants Taitom i La Baldufa, a la regidoria de Benestar Social i a la Intervenció i
Tresoreria Municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 8.

Proposta aprovació justificació
CAMPANYA DEL SOMRIURE.

d'acceptació

de

subvenció.

SERVEIS SOCIALS
CRS_16/ 33

Proposta de la Regidora de Benestar Social
El passat 22 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local en sessió ordinària va aprovar
la concessió de subvenció directa a nom de la CAMPANAYA DEL SOMRIURE d’Olesa de
Montserrat.
En l’esmentat acord hi mancaven dades que fan referència a la llei de subvencions i vist el
marc legal pel qual es regeixen en concret 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.

Concretament el punt 3 de l'Ordenança contempla la compatibilitat amb altres subvencions,

ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevols
Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals.
El termini de vigència de l'acord, anirà del 22 de desembre de 2014 fins l’2 de febrer de
2015, i la forma de pagament de la subvenció anticipat del 100% i posterior justificació.
El termini per a justificar la subvenció serà d'un mes a comptar des del seu pagament i la
forma de justificació a través dels formularis de justificació de subvenció que té l'Ajuntament
d'Olesa de Montserrat.
En data 18 de Març la Campanya del somriure presenta a l’Ajuntament la documentació
justificativa de la subvenció atorgada.
En data 19 de setembre la Campanya del somriure presenta a l’Ajuntament el Model
normalitzat 13 Declaració d’acceptació subvenció de la Subvenció correctament emplenat.
Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER.- Acceptar la justificació segons Model normalitzat 13, d’acceptació de la
subvenció.
SEGON.- NOTIFICAR a l’entitat interessada
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 9.

Assumptes urgents

La Junta, prèvia declaració i justificació de la urgència, acorda per UNANIMITAT DELS
MEMBRES PRESENTS el tractament dels assumptes següents:
Acord núm. 9.1. Proposta aprovació modificació de crèdit 33/2016 per generació de
crèdit
HISENDA
MLA_16/ 59

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Exp. 1878/2016
Vist l’informe del departament de Cultura, de sol·licitud de modificació de crèdit, en el qual
s’indica que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat una
subvenció, per un import total de 6.210,00 €, per al desenvolupament de les actuacions 11a
Mostra Butaka Olesa, Fem dissabte al nostre arxiu i projecte de foment i recuperació de les

tradicions culturals Olesanes, i la necessitat de generar crèdit.
Atès que per decret de l’Alcaldia del dia 5 de juliol de 2016, es van acceptar les
subvencions abans esmentades.
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 33/16, per generació de crèdit, al pressupost de
2016, per un import de 6.210,00 €, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Aprovar els projectes comptables:
2016/3/CUP24/24

11a MOSTRA BUTAKA OLESA 2016

2016/3/CUP25/25

FEM DISSABTE AL NOSTRE ARXIU 2016
PROJECTE DE FOMENT I RECUPERACIÓ DE LES TRADICIONS
CULTURALS OLESANES 2016

2016/3/CUP26/26

TERCER. Comunicar aquests acords al departament de Cultura.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 10.

Precs i preguntes

No s'han formulat.
-------------------La presidència aixeca la sessió a tres quarts de set de la tarda, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta d'onze pàgines.

