ACTA NÚM. 44. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EL DIA 5 DE DESEMBRE 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 5 de desembre 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 extraordinària urgent
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
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Excusa assistència
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Jorge López Guevara

-------------------Acord núm. 1.

Declaració de la urgència

APROVAT PER UNANIMITAT DELS SIS (6) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
--------------------

Acord núm. 2.

Proposta aprovació resolució contracte serveis personal piscina.
BÀSIC ONA NATACIÓ, SL

ESPORTS
MVT_16/ 137

Proposta del Regidor d’Esports
Exp. 713/16 Ctc.128/16 La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 de juny
de 2016, va adjudicar el contracte de serveis per a cobrir el personal que donarà servei
a la piscina descoberta d’estiu, mitjançant procediment obert, a l’empresa BÀSIC ONA
NATACIÓ, SL., pel període de 2 anys, comptats a partir del 23 de juny de 2016.

La tècnica cap d’Esports en data 13 d’octubre de 2016, emet informe on posa clarament de
manifest els incompliments reiterats del contractista en relació amb les obligacions
establertes al plec de prescripcions tècniques i descrites en el mateix informe, sol·licitant la
resolució de l’esmentat contracte.
Vista la clàusula 26 Plec de clàusules administratives particulars estàndard per als
contractes de serveis tramitats mitjançant procediment obert en relació amb l’article 212
TRLCSP on s’estableix com a causa de resolució del contracte el compliment defectuós del
mateix.

En data 14 de novembre d’enguany, Contractació i Secretaria emeten informe conjunt.
Tenint en compte que l’adjudicatari va dipositar una garantia definitiva per un import de
VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (870,81€), d’acord amb
l’apartat J del Quadre de Característiques del present contracte i que la tècnica cap
d’Esports informa que no hi ha cap inconvenient per al retorn íntegre de la mateixa, ja que
tot i l’execució defectuosa del contracte, no s’ha causat cap perjudici de caràcter econòmic
a l’Ajuntament.
Per tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Resoldre el present contracte per incompliment de les obligacions contractuals
previstes al plec de prescripcions tècniques per causa imputable al contractista, amb
l’empresa BÀSIC ONA NATACIÓ SL., d’acord amb l’informe tècnic de data 13 d’octubre de
2016, prèvia audiència a l’empresa esmentada per un termini de deu dies naturals per
poder efectuar al·legacions, en cas de no presentar-se’n l’acord esdevindrà ferm.
SEGON. Anul·lar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per import de VINT-I-UN MIL
SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (21.073,54€)
corresponent al període de juny a setembre de 2017, aprovada per Junta de Govern Local
en data 21 de juny de 2016, càrrec a l’aplicació pressupostària 53 340 22706 del
pressupost municipal, quan l’acord esdevingui ferm.
TERCER. Aprovar el retorn de la garantia definitiva número 320160002704 per un import
de VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (870,81€) a favor de
l’empresa BÀSIC ONA NATACIÓ SL., dipositada amb motiu del contracte de serveis per a
cobrir el personal que donarà servei a la piscina descoberta d’estiu.
QUART. Notificar aquest acord a l’interessat, a la Regidoria d’Esports i als departaments
d’Esports, Intervenció i Tresoreria.
CINQUÈ. Remetre les actuacions a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya en cas que es formuli oposició a la resolució del contracte indiciat, sense
necessitat d’adoptar ulterior acord en aquest sentit.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 3.

Proposta aprovació devolució garantia definitiva contracte obres
PAV-2. ARCADI PLA, SL

TERRITORI I URBANISME
MVT_16/ 140

Proposta del Regidor d’Obres i Edificació
Exp.706/13 Ctc.144-16. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 10 de
setembre de 2013, va adjudicar el contracte de les obres que porten per títol: “obres de
construcció del pavelló esportiu tipus pav-2 al CEIP Sant Bernat en el terme municipal
d’Olesa de Montserrat”, a l’empresa ARCADI PLA, SA.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 27 de maig de 2014, va
aprovar una ampliació del termini d’execució de l’esmentat contracte fins al 16 de juliol de
2014, a l’empresa ARCADI PLA, SA.
En dates 23 d’agost de 2015 i 22 de novembre de 2016, la tresorera accidental i l’aquitecte
municipal emeten informes favorables per a procedir a la tramitació de la devolució de
l’esmentada garantia.
Vist allò que disposa l’article 65 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre la
devolució i cancel·lació de les garanties.

Per tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER. Aprovar el retorn de la garantia definitiva número 320130004963 per un import de
QUARANTA-DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS (42.657,35€) a favor de l'empresa ARCADI PLA, SA, dipositada amb motiu del
contracte de les obres que porten per títol: “obres de construcció del pavelló esportiu tipus
pav-2 al CEIP Sant Bernat en el terme municipal d’Olesa de Montserrat”.
La devolució ha de complir els requisits de la base 45a de les Bases d’Execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2016.
SEGON: Caldrà adreçar-se al departament de Contractació d’aquest Ajuntament per tal de
retirar la plica presentada en el seu moment. En cas de no ser així, s’entendrà que aquesta
pot ser destruïda.
TERCER. Comunicar aquest acord a l’empresa ARCADI PLA, SA, i als departaments de:
Urbanisme, Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 4.

Proposta aprovació despesa assegurança pòlissa RC. ZURICH

INSURANCE, PLC
CONTRACTACIÓ
LTL_16/ 79

Proposta del Regidor de Contractació i Patrimoni
Exp. 1328/10. Ctc.142-16. L’adjudicació de l’assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de la qual és prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l’ACM que s’hi
adhereixen va ser adjudicat a la mercantil Zurich Insurance PLC, portant a terme la
mediació d’aquesta la corredoria Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, SL.
La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària urgent, de data 27 de desembre de
2010 va aprovar l’adhesió a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de
la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
A l’aplicació pressupostària 26 9202 22400 del pressupost municipal hi ha consignació
suficient i adequada per afrontar la despesa.

L’import de la renovació de l’esmentada pòlissa es calcula en base al pressupost consolidat
més les inversions de cada any de la Corporació.
Ferrer & Ojeda, Asociados, Correduria de Seguros, SL, que actua com a mediador de les
assegurances de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha notificat el pressupost per a la
depesa d'aquesta assegurança per al període que va de gener de 2017 a gener de 2018,
mitjançant document de data 24 de novembre de 2016 i número de registre d’entrades
13.536.
Des del departament de Contractació s’ha emès informe de data 25 de novembre de 2016.
Per tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER. Aprovar la despesa derivada de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil
i patrimonial de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, adjudicat a la mercantil
Zurich Insurance PLC, portant a terme la mediació i emissió de les factures d’aquesta la
corredoria Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de Seguros SL. L’import anual per a l’any
2017 serà de VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS (25.265,95€) import exempt d’IVA, amb les mateixes
condicions del contracte actual amb efectes del dia 4 de gener de 2017.
SEGON. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa (AD) de l’import anual per a l’any
2017 de VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS (25.265,95€) a nom de Zurich Insurance PLC, essent l’endossatari Ferrer &
Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, SL amb càrrec a l’aplicació pressupostària 26
9202 22400.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM),

a Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, SL, al departament de Serveis
Jurídics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 5.

Proposta d'aprovació
LLIBRERIA NÚRIA, SL

Taxa

per

venda

llibres.

PAPERERIA

HISENDA
TEJ_16/ 55

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Exp. núm. 1709/2016
El departament de Tresoreria quan lliura llibres a les llibreries, fa càrrecs en els que fa
constar la quantitat, la descripció, l’import i aquests es fan signar pels llibreters.
Vist els càrrecs efectuats en el període comprés entre el 22 de setembre i el 18 de
novembre de 2016, de la taxa per venda de llibres per un import total de DOS-CENTS
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (258,23 €) a nom de Papereria
Llibreria Núria SL.
Vist l’informe de la tresoreria, la regidora d’Economia i Hisenda proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la liquidació corresponent dels càrrecs efectuats en el període comprés
entre el 22 de setembre i el 18 de novembre de 2016, de la taxa de venda de llibres per un
import total de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
(258,23 €) a nom de Papereria Llibreria Núria SL, amb càrrec al concepte d'ingrés 51 31900
"Taxa per Venda Llibres" del pressupost municipal d’ingressos per a 2016.
SEGON. Notificar aquest acord a la Papereria Llibreria Núria, SL i a la Intervenció
municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 6.

Propostes aprovar autoritzacions, disposicions i reconeixements
d'obligació (ado)

Acord núm. 6.1. Proposta pagament quota 2016 Pacte Industrial per la Regió
Metropolitana de Barcelona
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
FLM_16/ 17

Atès que el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació

territorial, formada per administracions locals, organitzacions sindicals, empresarials i un
ampli ventall d'entitats i organismes vinculats al desenvolupament econòmic i a la promoció
de la feina.
Atès que l'associació va néixer a finals de 1997, fruit d'una iniciativa sorgida del Pla
Estratègic Metropolità amb la voluntat d'agrupar en un espai comú de treball i de debat, els
principals agents en la dinàmica econòmica, la formació i l'ocupació a la regió
metropolitana.
Atès que la Regió Metropolitana està integrada per les comarques següents: Alt Penedès,
Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
Atès que en data 12 de novembre de 2009 es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat a l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana en condició de soci
ordinari.
Atès que en data 14 de novembre de 2016 el Pacte Industrial per la Regió Metropolitana de
Barcelona ens comunica l’import d’aquesta aportació econòmica a través de la certificació
entrada pel registre general núm. 13.119 de data 16 de novembre de 2015.
Vist l’informe tècnic, el regidor del Servei de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de
Govern Local, la resolució dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (ADO) per un
import de 833,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12 241 46400 “EMPRESA I
OCUPACIÓ-PE.ASSOC.PACTE IND. REGIÓ METROP. BCN”, corresponent a la quota de
l’any 2016 al “Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb CIF núm.
G61524***.
SEGON.- Notificar el present acord a l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana
de Barcelona, a la Tresoreria i a la Intervenció d’aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.2. Proposta aprovació quota 2016 AMTU (núm. 271)
MOBILITAT, APARCARMENT I TRANSPORT
CDA_16/ 48

El Ple, en sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2016, adoptà l’acord d’aprovar l’adhesió
del nostre Ajuntament a l’Associació de municipis per la Mobilitat i Transport Urbà (AMTU) i
els seus Estatuts, acceptant el règim de drets i obligacions inherents a la condició de socis,
a l’empara i en l’exercici del dret previst a l’article 133 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), és una agrupació
voluntària d’ens locals, sense afany de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que té com a
finalitat principal contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de viatgers dels
municipis membres, així com de la mobilitat en general, a partir de l’optimització dels

recursos disponibles, l’assessoria tècnica dels associats, l’acompanyament en la gestió, i la
representació i defensa dels seus interessos davant de les administracions i organismes
que intervenen i col·laboren en la matèria.
D’acord amb els Estatuts, poden ser membres de l’AMTU qualsevol dels municipis,
comarques i altres ens locals de Catalunya, els quals hauran d’acordar-ho expressament
pels seus respectius Plens i comunicar-ho formalment a l’Associació. Els drets i les
obligacions dels socis de l’AMTU s’estableixen al Títol quart de l’articulat dels seus Estatuts.
La quota d’associat del nostre Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2016 puja la
quantitat de 2.770,37€, d’acord a la proposta d’aportacions econòmiques dels associats
aprovada pel Comitè Executiu de l’AMTU, de data 18/07/2016. La tarifa es composa d’una
part fixa: 720€/any, més una part variable resultant de multiplicar 0.108€ pel número
d’habitants a 1 de gener de 2015, segons dades Idescat, així com el 15.07% de bonificació
per nova incorporació.
Per tot l’exposat i vist l’informe de l’inspector cap de la policia local del dia 28 d’octubre de
2016, la regidora de Mobilitat, Transport i Aparcament proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’ADO de la despesa d’import DOS MIL SET-CENTS SETANTA EUROS,
AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (2.770,37€) que és la quota anual núm. 271 d’associat a
l’AMTU del nostre Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2016, amb càrrec a la partida
35.4411.47200 del pressupost municipal per a l’exercici de 2016.
SEGON. Notificar aquest acord a l’AMTU, a la Intervenció municipal, i als serveis
competents en matèria de mobilitat.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 6.3. Proposta aprovació ADO. FIL
ALCALDIA
AMI_16/ 2

Proposta de l'Alcaldia
La Fundació Privada per a la Integració Laboral de Persones amb Problemes
d'Inserció d'Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires
(FIL) , és una Fundació Privada, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, de
naturalesa permanent i que té com a finalitat, entre altres, la promoció i el foment de la
integració laboral i social de les persones amb discapacitat i risc d'exclusió social,
mitjançant la prestació d'activitats econòmiques, tant a empreses privades com a
l'administració pública.
Exp. 1790/2011.

Va ser constituïda el 28 de juliol de 2000 i va ser inscrita al Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya en data 11 de gener de 2011, amb caràcter permanent i durada
il·limitada, per voluntat dels representants dels Ajuntaments abans esmentats.

FIL, d'acord amb la legislació vigent, té plena capacitat jurídica i d'obrar, sense més

limitacions que les establertes a les lleis als seus estatuts.
Vist l'escrit presentat pel Sr. Eduard Rivas i Mateo, President de FIL del passat 27 d'octubre
de 2016, registre general d'entrada 12133, concretament el punt 8è de la part expositiva
que diu: "Que l'endeutament bancari i les pèrdues de l'exercici 2016, tot i havent-se reduït,
estan ocasionant greus problemes de tresoreria que dificulten mantenir els compromisos de
pagament als trealladors, proveïdors i administracions públiques. les pèrdues per a
l'exercici 2016 es preveuen de 176.800 Eur, havent-se d'aportar íntegrament com a
capital per tal de mantenir el mateix import de fons propis que l'any anterior i no incórrer en
fons propis negatius."
Atès que el Ple de l'Ajuntament en data 27 d'octubre de 2016 va aprovar l'expedient de
modificació de crèdit 40/16, per crèdit extraordinari, per un import de 61.721,00 €, al
pressupost de 2016, concretament l'aplicació pressupostària 01 241 870 00, per tal de fer
front com a imminent la paga extraordinària del mes de desembre als treballadors, la
liquidació d'IVA del segon trimestre i del quart trimestre, així com les altres obligacions de
pagament. Resta pendent de liquidació el deute amb proveídors del 2015 i 2016 per import
promig de 98.000 Eur.
Vist l’informe de la Interventora, de data 28 de novembre d’enguany, del qual es desprèn
que:

-

-

-

L’aportació sol·licitada no suposa una contraprestació per a l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat en forma d’actiu financer, ni un augment de participació i
que no existeixen expectatives de recuperació de l’import sol·licitat i per tant, no
pot ser considerada com una aportació patrimonial.
D’acord amb el que disposa l’article 22 de la Llei General de Subvencions, es
pot concedir subvencions nominals quan s’acreditin raons d’interès públic, social,
econòmic, humanitari o altres convenientment justificades que dificultin la seva
convocatòria pública.
Es pot justificar suficient la presentació de la informació necessària per a la
justificació de la destinació de la subvenció, els estats financers incorporats a la
informació comptable d’obligada preparació pel beneficiari i l’auditoria a què
estigui sotmès.

Per Resolució de l'Alcaldia del dia 18 de juny de 2015, de delegació de competències en la
Junta de Govern Local, correspon a aquest la competència per a l'aprovació del
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
els 9.000,00 €.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels ACORDS
següents:
PRIMER. Aprovar l'autorització, disposició i el reconeixement de l'obligació (ADO) per un
import de 61.721,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01 241 780 00 "Aportació a
FIL", en concepte d'aportació de capital en format de subvenció extraordinària.
SEGON. Notificar l'acord a FIL, als Ajuntaments d'Abrera, Collbató, Esparreguera i Sant

Esteve Sesrovires, a la intervenció i tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 7.

Proposta aprovació anul·lació AD. Manteniment programari Gwido.

EDUCACIÓ
MCM_16/ 14

Exp. 765/2015. Atès que en data 29 de març mitjançant acord de la Junta de Govern Local
en sessió Extraordinària urgent es va aprovar el contracte de llicència d’ús del programari
Gwido i de protecció de dades de caràcter personal.
En el mateix acte es va aprovar l’AD (autorització i disposició) de la despesa del
manteniment anual del programari per import de 479,16€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 52 3261 21601 Educació –EM-Manteniment aplicatius informàtics.
Atès que la implantació real del programari ha estat a partir del mes de setembre, tal com
es desprèn de l’Informe emès per la Directora de l’Escola de Música, i és per això que es
sol·licita la anul·lació de l’import que no s’utilitzarà en l’any 2016, d’import 326,44 €, quedant
l'import anual per a 2016 en 159,72€.

Per tot això, la regidora d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
acords següents:
PRIMER: Anul·lar l’AD d’import 326,44 corresponent a la part de la quota anual que no es
farà servir, corresponent al manteniment del programari Gwido de setembre a desembre de
2016.
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa Gwuido RailWay, SL a la Gerència dels Serveis
d’Educació de la Diputació de Barcelona, a l’Escola Municipal de Música, al Departament
del TIC, als Serveis Jurídics i a la Intervenció i Tresoreria Municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 8.

Proposta aprovació factures. ECOVIDRIO

MEDI AMBIENT
CDP_16/ 33

Proposta del regidor d’Espai Públic i Medi Natural
Exp. 1998/2015 relatiu a l'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de
Catalunya i la Societat Ecovidrio.
El 2 d'abril de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de
Catalunya i la Societat Ecovidrio.

El data 31 de març de 2016 el Ple va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat al conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i la Societat
Ecovidrio.
La Llei 11/1997, de 24 d'abril, regula el finançament de la gestió dels residus d'envasos.
El conveni de col·laboració esmentat exposa en el punt tres del pacte tercer, sobre els
compromisos de la Societat Ecovidrio, que Ecovidrio transferirà a les entitats locals les
quantitats que corresponguin pels costos addicionals efectivament suportats per la recollida
i transport d'envasos usats i residus d'envasos de vidre, d'acord amb el que preveu l’annex
II de l'esmentat Conveni.
El 27 d'octubre de 2016 el tècnic del Departament de Medi Ambient informa favorablement
en relació amb els imports unitaris, les quantitats de residus i els imports totals de les
factures d'Ecovidrio dels mesos d'abril a juliol.
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 les factures dels mesos d'abril, maig, juny i juliol per la recollida i
transport de residus d'envasos de vidre segons l'annex I que consta a l'expedient, a nom
d'Ecovidrio.
SEGON.- Aprovar el drets reconeguts al concepte d’ingrés 42 47001 Entitats gestores de
SIG, per la base imposable i l’IVA transferit.
TERCER.- Notificar aquest acord a Ecovidrio adjuntant les factures corresponents.
QUART.- Notificar aquest acord als departament municipals d’Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 9.

Propostes subvencions

Acord núm. 9.1. Proposta per l'aprovació del pagament del 25 % restant a l'entitat
UEC OLESA DE MONTSERRAT de les subvencions per concurrència
d'Esports 2016.
ESPORTS
IBS_16/ 39

Proposta del Regidor d’Esports
Exp. 290/2016
Atès que amb data 22/03/2016 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases Reguladores
i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
corresponent a l’exercici 2016, que en el seu Annex I recullen les bases de les subvencions

específiques d’Esports per a l’any 2016.
Atès que el passat 28 de setembre de 2016, es va aprovar per decret de l’Alcaldia,
l’adjudicació de subvencions a entitats, associacions esportives i persones físiques
d’aquesta Regidoria en el marc d’aquesta convocatòria, entre d’altres, a l’entitat UNIÓ
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA D’OLESA (UEC).
Atès que el termini de presentació de justificacions de les subvencions atorgades finalitza el
7 de novembre de 2016 essent el període d’execució i de justificació els 12 mesos anteriors
a aquesta data.
Vist l’informe tècnic de la cap de gestió d’Esports referent a la revisió de la documentació
presentada per l’entitat UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA D’OLESA (UEC) corresponent a la
justificació de la subvenció atorgada.

Per tot això, el Regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat UNIÓ
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA D’OLESA (UEC)per un import de CINC-CENTS SEIXANTA-UN
EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS D’EURO (561,13 €) amb càrrec a la partida 53 341 48950
ESPORTS –ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2016, corresponent
al 25% de la subvenció atorgada.
SEGON.- La concessió d’aquestes subvencions queden subjectes a les bases generals i
particulars reguladores de les subvencions de l’Ajuntament d’Olesa.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la
Regidoria de Participació Ciutadana i a l'interessat.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.2. Proposta per l'aprovació del pagament del 25 % restant a l'entitat
PETANCA ACER OLESA de les subvencions per concurrència
d'Esports 2016.
ESPORTS
IBS_16/ 40

Proposta del Regidor d’Esports
Exp. 290/2016
Atès que amb data 22/03/2016 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases Reguladores
i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
corresponent a l’exercici 2016, que en el seu Annex I recullen les bases de les subvencions
específiques d’Esports per a l’any 2016.
Atès que el passat 28 de setembre de 2016, es va aprovar per decret de l’Alcaldia,
l’adjudicació de subvencions a entitats, associacions esportives i persones físiques
d’aquesta Regidoria en el marc d’aquesta convocatòria, entre d’altres, a l’entitat PETANCA

ACER OLESA.
Atès que el termini de presentació de justificacions de les subvencions atorgades finalitza el
7 de novembre de 2016 essent el període d’execució i de justificació els 12 mesos anteriors
a aquesta data.
Vist l’informe tècnic de la cap de gestió d’Esports referent a la revisió de la documentació
presentada per l’entitat PETANCA ACER OLESA corresponent a la justificació de la
subvenció atorgada.

Per tot això, el Regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat PETANCA
ACER OLESA per un import de SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
D’EURO (660,19 €) amb càrrec a la partida 53 341 48950 ESPORTS –ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2016, corresponent al 25% de la subvenció
atorgada.
SEGON.- La concessió d’aquestes subvencions queden subjectes a les bases generals i
particulars reguladores de les subvencions de l’Ajuntament d’Olesa.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la
Regidoria de Participació Ciutadana i a l'interessat.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.3. Proposta per l'aprovació del pagament del 25 % restant a l'entitat
CLUB GIMNÀSTICA OLESA de les subvencions per concurrència
d'Esports 2016.
ESPORTS
IBS_16/ 42

Proposta del Regidor d’Esports
Exp. 290/2016
Atès que amb data 22/03/2016 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases Reguladores
i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
corresponent a l’exercici 2016, que en el seu Annex I recullen les bases de les subvencions
específiques d’Esports per a l’any 2016.
Atès que el passat 28 de setembre de 2016, es va aprovar per decret de l’Alcaldia,
l’adjudicació de subvencions a entitats, associacions esportives i persones físiques
d’aquesta Regidoria en el marc d’aquesta convocatòria, entre d’altres, a l’entitat CLUB
GIMNÀSTICA OLESA.
Atès que el termini de presentació de justificacions de les subvencions atorgades finalitza el
7 de novembre de 2016 essent el període d’execució i de justificació els 12 mesos anteriors
a aquesta data.

Vist l’informe tècnic de la cap de gestió d’Esports referent a la revisió de la documentació
presentada per l’entitat CLUB GIMNÀSTICA OLESA corresponent a la justificació de la
subvenció atorgada.

Per tot això, el Regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat CLUB
GIMNÀSTICA OLESA per un import de CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO (528,43 €) amb càrrec a la partida 53 341 48950
ESPORTS –ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2016, corresponent
al 25% de la subvenció atorgada.
SEGON.- La concessió d’aquestes subvencions queden subjectes a les bases generals i
particulars reguladores de les subvencions de l’Ajuntament d’Olesa.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la
Regidoria de Participació Ciutadana i a l'interessat.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.4. Proposta per l'aprovació del pagament del 25 % restant a l'entitat
UNIÓ CICLISTA OLESANA de les subvencions per concurrència
d'Esports 2016.
ESPORTS
IBS_16/ 43

Proposta del Regidor d’Esports
Exp. 290/2016
Atès que amb data 22/03/2016 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases Reguladores
i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
corresponent a l’exercici 2016, que en el seu Annex I recullen les bases de les subvencions
específiques d’Esports per a l’any 2016.
Atès que el passat 28 de setembre de 2016, es va aprovar per decret de l’Alcaldia,
l’adjudicació de subvencions a entitats, associacions esportives i persones físiques
d’aquesta Regidoria en el marc d’aquesta convocatòria, entre d’altres, a l’entitat UNIÓ
CICLISTA OLESANA.
Atès que el termini de presentació de justificacions de les subvencions atorgades finalitza el
7 de novembre de 2016 essent el període d’execució i de justificació els 12 mesos anteriors
a aquesta data.
Vist l’informe tècnic de la cap de gestió d’Esports referent a la revisió de la documentació
presentada per l’entitat UNIÓ CICLISTA OLESANA corresponent a la justificació de la
subvenció atorgada.

Per tot això, el Regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat UNIÓ
CICLISTA OLESANA per un import de SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS D’EURO (737,50 €) amb càrrec a la partida 53 341 48950
ESPORTS –ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2016, corresponent
al 25% de la subvenció atorgada.
SEGON.- La concessió d’aquestes subvencions queden subjectes a les bases generals i
particulars reguladores de les subvencions de l’Ajuntament d’Olesa.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la
Regidoria de Participació Ciutadana i a l'interessat.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.5. Proposta per l'aprovació del pagament del 25 % restant a l'entitat
CLUB TENNIS OLESA de les subvencions per concurrència
d'Esports 2016.
ESPORTS
IBS_16/ 45

Proposta del Regidor d’Esports
Exp. 290/2016
Atès que amb data 22/03/2016 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases Reguladores
i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
corresponent a l’exercici 2016, que en el seu Annex I recullen les bases de les subvencions
específiques d’Esports per a l’any 2016.
Atès que el passat 28 de setembre de 2016, es va aprovar per decret de l’Alcaldia,
l’adjudicació de subvencions a entitats, associacions esportives i persones físiques
d’aquesta Regidoria en el marc d’aquesta convocatòria, entre d’altres, a l'entitat CLUB
TENNIS OLESA.
Atès que el termini de presentació de justificacions de les subvencions atorgades finalitza el
7 de novembre de 2016 essent el període d’execució i de justificació els 12 mesos anteriors
a aquesta data.
Vist l’informe tècnic de la cap de gestió d’Esports referent a la revisió de la documentació
presentada per l'entitat CLUB TENNIS OLESA corresponent a la justificació de la subvenció
atorgada.

Per tot això, el Regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat CLUB TENNIS
OLESA per un import de MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS D’EURO (1.209,48 €) amb càrrec a la partida 53 341 48950 ESPORTS –
ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2016, corresponent al 25% de la
subvenció atorgada.
SEGON.- La concessió d’aquestes subvencions queden subjectes a les bases generals i
particulars reguladores de les subvencions de l’Ajuntament d’Olesa.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la
Regidoria de Participació Ciutadana i a l'interessat.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 10.

Proposta aprovació ADO. CESPA GR, SA.

MEDI AMBIENT
CDP_16/ 34

Proposta del regidor d'Espai Públic i Medi Natural
Exp. 1290/2015, relatiu a l'aprovació factures tractament de residus fracció resta.
El 3 de novembre de 2016 l'empresa Cespa Gr, S.A. ha emès la factura número
16J9PU001300, per un import total de 44.388,83 €, IVA inclòs, pel concepte de tractament
de la gestió de residus de la fracció resta del mes d'octubre de 2016.
Aquesta despesa disposa de retenció de crèdit associada, amb número 561 i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 42 1623 22799 Medi Natural- Tractament de residus del
pressupost vigent del 2016.

L'informe del Departament de Medi Ambient de 21 d'abril de 2016 justifica la despesa,
tenint en compte, entre d'altres, les obligacions del Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual
s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC).
El cap del Departament de Medi Ambient ha conformat la factura, ja que l'empresa Cespa
Gr, S.A 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 a la factura
número 16J9PU001300, per un import total de 44.388,83 €, IVA inclòs, pel concepte de
tractament de la gestió de residus de la fracció resta del mes d'octubre de 2016, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 42 1623 22799 Medi Natural- Tractament de residus del

pressupost vigent del 2016.
SEGON.- Notificar aquest acord als departaments d'Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 11.

Proposta aprovació modificació de crèdit 43/16 per generació de
crèdit

HISENDA
MLA_16/ 77

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Exp. 2218/2016
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 de 3.500,00 €, per a la concessió d’una subvenció a l’Associació
Amics de l’Orgue i de les Arts per al finançament de les despeses financeres derivades de
la compra de l’orgue del municipi, i la necessitat de generar crèdit.
Atès que per decret de l’Alcaldia del dia 2 de novembre de 2016, 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 43/16, per generació de crèdit, al pressupost de
2016, per un import de 3.500,00 €, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Aprovar el projecte comptable 2016 3 CUP30 30 FINANÇAMENT DESPESES
FINANCERES AMICS DE L’ORGUE I DE LES ARTS .
TERCER. Comunicar aquests acords al departament de Cultura.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 12.

Proposta aprovació baixa reserva especial de parada al carrer
Anselm Clavé, 119-125

TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 240

Proposta del regidor d'Obres i Edificació

Exp. GLS-2016-0015-1077: Vista la sol·licitud presentada el dia 13 de maig de 2016,
Registre d'Entrades núm. 5204, per la societat DORSERAN SERVEIS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SL, que demana llicència per formalitzar la baixa de la reserva especial
de parada situada al carrer Anselm Clavé núm. 119-125 d'aquesta vila.
Vist l'informe favorable emès per l'inspector en Cap de la Policia Local, en data 30 de maig
de 2016.
Vist l'escrit emès per la societat interessada, en data 15 de novembre de 2016, Registre
d'Entrades núm. E/002872-2016, on fa constar que ja ha abonat els deutes pendents de
pagament amb aquest Ajuntament per aquest concepte.

És per tot l'anteriorment exposat, que aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern
Local, l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Concedir a la societat DORSERAN SERVEIS DE LA CONSTRUCCIÓ, SL,
l'autorització de formalitzar la baixa de la reserva especial de parada situada al carrer
Anselm Clavé núm. 119-125 d'aquesta vila.
SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 13.

Proposta aprovació Ajuts econòmics socials Annex XIV

SERVEIS SOCIALS
CRS_16/ 36

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’atén als usuaris de l’annex adjunt.
Atès que l’equip tècnic de serveis socials informa que aquestes famílies tenen una situació
econòmica extremadament complicada.
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’ha de realitzar un ajut econòmic social
de caràcter urgent per tal de poder fer front a cobrir despeses de necessitats bàsiques.
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2016 preveu la partida 62P21 .231.48000 per
atencions benèfiques i assistencials.
Vist l’annex adjunt.

Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:

PRIMER.- Concedir els ajuts econòmics socials pels usuaris de l’annex adjunt per import de
TRES MIL VUIT CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
(3.889,94 €)
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa (ADO)
amb càrrec a la partida 62P21.231.48000 del pressupost municipal per a l’any 2016 per un
import de TRES MIL VUIT CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS (3.889,94 €)
TERCER.- El pagament s'haurà d'efectuar directament als endossataris que consten en
l’annex amb la major brevetat possible
QUART. Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 14.

Proposta d'aprovació de la modificació de l'annex 2 de les Bases
per a la concessió d'ajuts per a la potenciació i millora del comerç al
Nucli Antic

ALCALDIA
MBM_16/ 16

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 459/2010. En el marc del Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic, la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, va aprovar en sessió ordinària el 26
d’abril de 2010, les Bases per a la concessió d’ajuts per a la potenciació i millora del
comerç al Nucli Antic , publicades al BOP núm. 109 de 7 de maig de 2010 i al DOGC núm.
5.632 de 19 de maig de 2010, i aprovades definitivament l’1 de juny de 2010, sense que
s’hagués presentat cap al·legació.
Atès que l’ANNEX 2 de les Bases estableix els sectors comercials objecte de la subvenció,
en relació al programa 2 -obertura de nous establiments comercials- mitjançant una relació
d’epígrafs d’IAE, ampliada per l’acord de modificació adoptat per la Junta de Govern Local,
en sessió ordinària el dia 17 de juny de 2014.
Vist l’informe tècnic previ del Servei de Promoció Econòmica, aquesta Alcaldia proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Modificar l’annex 2 de les Bases per a la concessió d’ajuts per a la potenciació i
millora del comerç al Nucli Antic , que quedarà redactat de la manera següent: “En relació
al programa 2 de les Bases (“obertura de nous establiments comercials”), seran objecte
d’aquesta subvenció les noves obertures de negocis corresponents als sectors següents
(epígrafs IAE):
o SECCIÓ 1
Agrupació 64 (tots els grups)
Agrupació 65 (grups 651, 652, 653, 656, 657 i 659)
Agrupació 66 (grups 661 i 662)

Agrupació 67 (grups 671, 672, 673 i 676)
Agrupació 68 (grups 681, 682, 683, 684, 685 i 686)
Agrupació 75 (grup 755)
Agrupació 76 (tots els grups)
Agrupació 82 (tots els grups)
Agrupació 83 (grups 832)
Agrupació 84 (grups 841, 842, 843 (excepte el 843.6) i 844)
Agrupació 93 (grup 933)
Agrupació 94 (grups 942, 943, 944 i 945)
Agrupació 95 (tots els grups)
Agrupació 96 (grup 966.1)
Agrupació 97 (grups del 971 al 979)

o SECCIÓ 2 (activitats professionals)
Totes les agrupacions, sempre que realitzin llur activitat en locals situats en planta baixa
dins de la TUC (Trama Urbana Consolidada) i estiguin oberts al públic en horari
comercial.
SEGON.- Sotmetre aquesta modificació a exposició pública mitjançant el Tauler d’anuncis i
la Seu Electrònica d’aquest ajuntament, publicar l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) per un termini de 20 dies i fer una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Establir que finalitzat el citat termini d’informació pública, en cas de no
presentar-se al·legacions, l’acord de modificació de les Bases esdevindrà definitiu.
QUART.- Notificar aquests acords a l’Alcaldia, a Promoció Econòmica i als Serveis Tècnics
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------La presidència aixeca la sessió a tres quarts de set de la tarda, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta de dinou pàgines.

