ACTA NÚM. 45. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 13 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 13 de desembre de 2016, es reuneixen en primera
convocatòria els senyors relacionats a continuació, i es constitueix la Junta de Govern
Local, per fer la sessió ordinària convocada i tractar els assumptes que figuren a l'ordre del
dia.

ASSISTENTS
Alcaldessa-Presidenta
Il·lma. Sra. M. Pilar Puimedon Monclús
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Sra. Susana Yañez Pino
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. 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

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 29
de novembre de 2016.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 29 de novembre de 2016, sense formular-se rectificació ni observació de
cap mena.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta aprovació concessió llicència d'instal·lacions. XARXA
OBERTA DE CATALUNYA, SA

TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 250

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. OIN-2016-0056-1945: Vista la sol·licitud presentada per l’empresa XARXA OBERTA
DE CATALUNYA, SA, qui demana la llicència per a efectuar la instal·lació d'una
canalització subterrània de 190 m. de longitud i pericons per a connexió a la xarxa de fibra

òpitca al CEIP Josep Ferrà i Esteva situat al carrer Cebrià Montserrat núm. 77 d’aquesta
vila.
Vistos els informes favorables emesos per l’Arquitecte i l'Enginyer Municipal de data 24 de
novembre de 2016, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de
l’acord següent:

PRIMER.- Concedir a l’empresa XARXA OBERTA DE CATALUNYA, SA, la llicència
necessària perquè pugui efectuar la a instal·lació d'una canalització subterrània de 190 m.
de longitud i pericons per a connexió a la xarxa de fibra òpitca al CEIP Josep Ferrà i Esteva
situat al carrer Cebrià Montserrat núm. 77 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte
presentat, i condicions que figuren a l’informe emès per l’Enginyer Municipal i altres que
consten a l’expedient. El termini per a la conclusió de les obres es fixa en un any.
SEGON.- De conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 16 de
l’Ordenança General d’Edificació vigent a Olesa de Montserrat, el paviment de la
canalització que s’obri a la via pública es reposarà amb el mateix material originari en un
termini màxim de 15 dies des de la seva obertura. L’empresa estarà obligada a adquirir els
materials necessaris abans d’iniciar la corresponent obra. En cas de sobrepassar aquest
termini l’Ajuntament procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador per
irregularitats urbanístiques.
TERCER.- Caldrà que per part de la societat sol·licitant, es comuniqui per escrit a aquest
Ajuntament, l’inici i l’acabament de les esmentades obres. L’inici de les obres haurà de ser
comunicat deu dies abans de començar-les.
QUART.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
CINQUÈ.- Indicar a la societat interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SISÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Gestió Tributària.

APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 3.

Propostes concessió llicències baixes i altes guals.

Acord núm. 3.1. Proposta aprovació concessió baixa gual permanent. DOLORES
GIRONÈS PUIG.
TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 244

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. GLS-2016-0023-2002: Vista la sol·licitud presentada el dia 14 d'octubre de 2016,
registre d'entrades núm. 11580, per la Sra. DOLORS GIRONÈS PUIG, que demana
llicència per formalitzar la baixa de la senyalització d'un gual permanent al carrer Ample
núm. 7 d'aquesta vila.
Vist l'informe emès per l'inspector d'obres i les fotografies que s'adjunten a l'expedient, i
atès que consta que no hi ha deutes pendents de pagament per aquest concepte per part
de la citada persona.

Per tot l'anteriorment exposat, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Concedir a la Sra. DOLORS GIRONÈS PUIG, l'autorització per formalitzar la
baixa d'un gual permanent al carrer Ample núm. 7 d'aquesta vila.
SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
LA JUNTA ACORDA PER UNANIMITAT DEIXAR EL PRESENT ASSUMPTE SOBRE LA
TAULA PER A UN MILLOR ESTUDI.
Acord núm. 3.2. Proposta aprovació concessió alta gual permanent. JORDI CASAS
MARTINEZ
TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 245

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. GLS-2016-0024-2069: Vista la sol·licitud presentada el dia 25 d'octubre de 2016,
registre d'entrades núm. 11990, pel Sr. JORDI CASAS MARTINEZ, que demana llicència
per senyalitzar un gual permanent al carrer Pompeu Fabra núm. 12 d'aquesta vila, local que
té una porta d'entrada de 4,23 metres.
Vista la documentació presentada i els informes favorables emesos pels senyors cap de la
Policia Local i l'inspector municipal, aquesta regidoria, proposa a la Junta de Govern Local

l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Concedir al Sr. JORDI CASAS MARTÍNEZ, l'autorització per senyalitzar un gual
permanent al carrer Pompeu Fabra núm. 12 d'aquesta vila.
SEGON.- Indicar a la persona interessada que la liquidació de la taxa per entrada i sortida
de vehicles a través de les voreres, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la
Diputació de Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de
data 23 de desembre de 2009.
TERCER.- Advertir que en el moment que es vulgui formalitzar la baixa del gual permanent
que se us concedeix en aquest acord, caldrà retornar la placa de gual permanent a aquest
Ajuntament i procedir a la reposició de la vorada al seu estat original de forma que aquesta
no tingui cap 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. 3.3. Proposta aprovació concessió alta gual permanent. DOMENEC
PALOMA SANCHO.
TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 246

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. GLS-2016-0025-2086: Vista la sol·licitud presentada el dia 27 d'octubre de 2016,
registre d'entrades núm. 12151, pel Sr. DOMENEC PALOMA SANCHO, que demana
llicència per senyalitzar un gual permanent al carrer Indústria núm. 19 d'aquesta vila, local
que té una porta d'entrada de 2,88 metres.
Vista la documentació presentada i els informes favorables emesos pels senyors cap de la
Policia Local i l'Inspector municipal, aquesta regidoria, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció de l'acord següent:

PRIMER.- Concedir al Sr. DOMENEC PALOMA SANCHO, l'autorització per senyalitzar un
gual permanent al carrer Indústria núm. 19 d'aquesta vila.
SEGON.- Indicar a la persona interessada que la liquidació de la taxa per entrada i sortida
de vehicles a través de les voreres, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la
Diputació de Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de
data 23 de desembre de 2009.
TERCER.- Advertir que en el moment que es vulgui formalitzar la baixa del gual permanent

que se us concedeix en aquest acord, caldrà retornar la placa de gual permanent a aquest
Ajuntament i procedir a la reposició de la vorada al seu estat original de forma que aquesta
no tingui cap 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. 3.4. Proposta aprovació concessió alta gual permanent. JOSE ALVAREZ
BAENA.
TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 247

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. GLS-2016-0026-2098: Vista la sol·licitud presentada el dia 28 d'octubre de 2016,
registre d'entrades núm. 12184, pel Sr. JOSE ALVAREZ BAENA, que demana llicència per
senyalitzar un gual permanent al carrer Segarra núm. 14 d'aquesta vila, local que té una
porta d'entrada de 2,78 metres.
Vista la documentació presentada i els informes favorables emesos pels senyors cap de la
Policia Local i l'Inspector municipal, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció de l'acord següent:

PRIMER.- Concedir al Sr. JOSE ALVAREZ BAENA, l'autorització per senyalitzar un gual
permanent al carrer Segarra núm. 14 d'aquesta vila.
SEGON.- Indicar a la persona interessada que la liquidació de la taxa per entrada i sortida
de vehicles a través de les voreres, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la
Diputació de Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de
data 23 de desembre de 2009.
TERCER.- Advertir que en el moment que es vulgui formalitzar la baixa del gual permanent
que se us concedeix en aquest acord, caldrà retornar la placa de gual permanent a aquest
Ajuntament i procedir a la reposició de la vorada al seu estat original de forma que aquesta
no tingui cap 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. 4.

Proposta aprovació justificació de la subvenció directa a
l'Associació de Geganters, Grallers i Nans d'Olesa en temps i forma
de l'Any 2014

CULTURA
NSV_16/ 25

Proposta del Regidor de Cultura
Conv.Gegants, grallers i nans -Exp.580/2014
Atès que en Junta de Govern Local celebrada en data 3 de juny de 2014 es va aprovar
l’atorgament d’una subvenció directa a l’Associació de Geganters, Grallers i Nans d’olesa
de Montserrat amb NIF G59039XXX, per un import de TRES MIL CINC-CENTS EUROS
(3.500,00€), destinada a finançar les despeses derivades de la construcció d’un nou gegant
d’Olesa de Montserrat.
Atès que en Junta de Govern Local celebrada en data 3 de juny de 2014 es va aprovar el
conveni regulador de la subvenció.
Atès que el conveni regulador estableix que l’Associació de Gegants, grallers i Nans ha
justificat la realització del projecte/activitat subvencionada mitjançant la presentació del
formulari acceptat a tal efecte, dins el termini i en els termes que indica el conveni
regulador.
Atès que en data 31 d’octubre de 2016 s’ha requerit a l’entitat la presentació d’esmenes a la
documentació justificativa presentada.
Atès que l’entitat ha presentat la documentació requerida dins termini.
Atès que l’entitat ha acomplert amb els objectius previstos pel conveni i ha estat construït el
nou gegant d’Olesa de Montserrat.
Vist l’informe de la Tècnica de Cultura.

Per tot això, aquest Regidor de Cultura proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. APROVAR la justificació de la subvenció en temps i forma.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Associació de Gegants, Grallers i Nans d’Olesa de
Montserrat, a la intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 5.

Assumptes urgents

La Junta, prèvia declaració i justificació de la urgència, acorda per UNANIMITAT DELS
MEMBRES PRESENTS el tractament dels assumptes següents:
Acord núm. 5.1. Proposta aprovació Subvenció Associació Prodisminuits Santa
Oliva
SERVEIS SOCIALS
CRS_16/ 41

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS),
així com el articles 118 a129 del Reglament d’obres Activitats i Serveis dels ens Locals de
Catalunya aprovat per 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 del procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst
ta l’article 22.2 de la LGS.
Atès que l’Associació Pro disminuïts Santa Oliva amb NIF G-08932808 i dins de les seves
activitats té programat i planificat portar a terme una sèrie de projectes i serveis per poder
fer front a les necessitats i desitjos de les persones amb discapacitat, les seves famílies i
treballar per a la integració i normalització d’aquest col·lectiu.
Atès que un altre dels objectius d’aquesta associació és també l’organització del transport
perquè les persones amb discapacitat d’ Olesa de Montserrat puguin anar fins els centres
educatius i laborals d’Esparreguera i de Terrassa.
Atès que l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva és la única associació que pot dur a terme
aquests tipus de serveis i transport per a persones discapacitades del nostre municipi.
Atès que el pressupost municipal per al 2016 preveu en la partida 62.231.48913
consignació per a transferències a entitats per aquestes activitats.

El termini de vigència anirà del 01 de gener 2016 al 31 de desembre de 2016, i la forma de
pagament de la subvenció anticipat del 100 % i posterior justificació.
El termini per la justificar la subvenció serà fins el 31 de gener de 2017 i la forma de
justificació a través dels formularis de justificació de subvenció que té l’Ajuntament d’Olesa

de Montserrat.
La subvenció s’haurà d’acceptar posteriorment a l’aprovació, mitjançant el model
normalitzat número 13, en el termini d’1 mes a comptar des de l’endemà de la notificació de
l’atorgament de la subvenció.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats, nacional o internacional. Tanmateix, l’import total de
les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del
projecte/activitat a desenvolupar.
Atès que la regidora de Benestar Social ha 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. Concedir a l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva amb NIF G-08932808 una
subvenció per import de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000€) per tal de poder organitzar el
transport de persones discapacitades a centre educatius i laborals, corresponent a l’any
2016.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa (ADO) amb càrrec a la
partida 62.231.48913 de pressupost municipal per al 2016.
TERCER.- APROVAR el termini per a justificar la subvenció serà fins el 31 de gener de
2017. Per justificar les subvencions concedides, i d’acord amb l’ordenança corresponent,
cal presentar a l’Ajuntament la documentació següent:
a) Memòria detallada, amb ingressos i despeses, de l’activitat realitzada.
b) Factures i rebuts originals o fotocòpies compulsades a nom de l’entitat beneficiària que
facin referència a les despeses de funcionament generades per l’activitat objecte de la
subvenció, que siguin datades l’any en que es fa la petició, adreçada a l’àrea o regidoria
que ha concedit la subvenció.
La subvenció s'accepta mitjançant el Model Normalitzat 13 per a poder procedir al
pagament.
No es concedirà subvenció als peticionaris que el dia 31 de gener de l’any de la
convocatòria tinguin pendents de justificació subvencions concedides en els exercicis
econòmics immediatament anteriors.
En cas que el sol·licitant no pugui arribar a justificar adequadament la totalitat de l’ import
de la subvenció atorgada, l’Ajuntament tramitarà d’ofici la reducció de l’ import de la
subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l’ import subvencionat i l’ import
justificat.
L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment, i amb els procediments que cregui

pertinents, l’adequada aplicació de les subvencions concedides a les finalitats per a les
quals s’hagin atorgat.
En cas de no aplicar una subvenció, o fer-ho inadequadament, l’Ajuntament podrà instar als
beneficiaris la restitució del seu import pels procediments legalment establerts.
QUART.- APROVAR la forma de justificació a través dels formularis de justificació de
subvenció de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva, a la Tresoreria, i
a la Intervenció Municipal.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 5.2. Proposta aprovació baixes de l'impost sobre béns immobles a nom
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
HISENDA
FCM_16/ 28

Proposta de la Regidora d'Economia i Hisenda
Exp. 1245/2014. El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) atribueix les facultats de
gestió, liquidació, inspecció o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la
titularitat dels quals els correspon.
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona, liquida i recapta els impostos i taxes de
cobrament periòdic d’aquest Ajuntament, mitjançant delegació aprovada per la Comissió
de Govern en la sessió extraordinària del dia 27 de desembre de 1995 i ratificat pel Ple de
la Corporació el 8 de gener de 1996.
Atès que l’article 61.5 del TRLRHL estableix que no estan subjectes a l’impost sobre béns
immobles:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic
marítimo-terrestres i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats:
a. Els de domini públic afectes a ús públic.
b. Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per
l’ajuntament, excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant
contraprestació.
c. Els béns patrimonials, exceptuant-ne igualment els cedits a tercers
mitjançant contraprestació.
Atès que l’article 1192 del codi civil defineix que la confusió de drets fa extingir l’obligació
des que es reuneixi en una mateixa persona els conceptes de creditor i deutor.
S’exceptua el cas que aquesta confusió tingui lloc en virtut de títol d’herència, si s’hagués

acceptat a títol d’inventari.
Vist l’informe de la regidoria d’habitatge i l’ annex núm. 1 en concepte de rebuts pendents
de pagament de l’impost sobre Béns Immobles, els quals estan cedits a tercers sense cap
contraprestació i/o en el moment de meritament de l’impost estan buits, i corresponent a
l’exercici 2016 per un import de NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTISM (933,38 €).
Vist l’annex núm. 2 en concepte de rebuts pendents de pagament de l’impost sobre Béns
Immobles, els quals estan cedits a tercers mitjançant contraprestació i corresponent als
exercicis 2014, 2015 i 2016 per un import de CATORZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (14.250,30 €).
Vist l'informe de la Tresoreria municipal la regidora d'Economia i Hisenda proposa a la Junta de
Govern Local l'adopció de l'acord següent:

PRIMER. Declarar els rebuts detallats a l’annex núm. 1 no subjectes a l’impost sobre béns
immobles per donar-se les causes que s’estableixen a l’article 61.5 del TRLRHL per un
import de NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTISM (933,38 €).
SEGON. Aprovar la confusió de drets detallats a l’annex núm. 2 per un import de
CATORZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (14.250,30
€).
TERCER. Notificar aquest acord, a la intervenció municipal i a l’ Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 5.3. Proposta aprovació acceptació de la justificació de les subvencions
específiques. Regidoria de Benestar Social
SERVEIS SOCIALS
FVM_16/ 63

Proposta d'Alcaldia
exp.296/2016
Atès que en data 22 de març d’enguany es va aprovar per Junta de Govern Local, les
bases reguladores generals per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva corresponents a l’exercici 2016.
Atès que a aquest expedient s’ha tramitat d’acord amb allò establert a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i a l’Ordenança general de subvencions d’aquest
Ajuntament aprovada en Ple extraordinari urgent de 28 de març de 2012.

Atès que les entitats i associacions socials interessades en aquesta convocatòria de
subvencions, van presentar la seva sol·licitud, en temps i forma.
Atès que en data 13 de setembre de 2016, en sessió de Junta de Govern Local ordinària va
atorgar les subvencions a les entitats; Associació de Voluntaris d’Olesa, Associació per la
salut Mental del Baix Llobregat Nord i a la Creu Roja al Baix Llobregat Nord.
Atès que les entitats van presentar les Declaracions d’Acceptació de la Subvenció.

La forma de justificació és a través dels formularis normalitzats de justificació de subvenció
que té l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
Atès que les entitats han presentat les en temps i forma les justificacions de les
subvencions a excepció de l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord que no
ha justificat tot el cost del projecte.
Vist l’informe tècnic.

Per tot això, Alcaldia proposa a la Junta de govern Local l’adopció dels ACORDS següents:
PRIMER.- Acceptar la justificació segons els Models normalitzats corresponents de les tres
entitats.
SEGON.- Aprovar la obligació de la despesa (O) per un import de MIL TRES-CENTS
VINT-I-VUIT CÈNTIMS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (1.328,52€) segons annex amb
càrrec a la partida 62 231 48950 altres Transferències Serveis Socials del pressupost
municipal per a l’any 2016.
TERCER.- Anul·lar la disposició de la despesa (D) per un import de TRENTA-TRES
EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (33,98€) de l'Associació per la Salut Mental del
baix Llobregat Nord amb CIF número G62293XXX.
QUART.- Anul·lar la Autorització de la despesa (A) per un import de TRENTA-TRES
EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (33,98€).
CINQUÈ.- Notificar a les entitats interessades i als departaments de Tresoreria i
Intervenció.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 5.4. Proposta
aprovació
monoparentals

concessió

subvencions

IBI

families

HISENDA
MLA_16/ 80

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Exp. 65/2016
Atès que la Junta de Govern Local del dia 5 de juliol de 2016, va aprovar les bases

reguladores particulars i específiques per a la concessió de subvencions, per a l’exercici
2016, als subjectes passius de l’impost de béns immobles que siguin titulars de família
monoparental i que la renda de la unitat familiar sigui inferior a 4 vegades l’indicador públic
de renda d’efectes múltiples (IPREM), publicades en el Butlletí Oficial de la Província del dia
18 de juliol de 2016.
Atès que la Junta de Govern Local del dia 28 de juliol de 2016 va aprovar la convocatòria
mitjançant el procediment de concurrència pública no competitiva per a l’atorgament de les
subvencions abans esmentades.
Atès que el termini per presentar sol·licituds finalitzava el 14 d’octubre de 2016.
Vistes les sol·licituds presentades per acollir-se a l’objecte de la convocatòria.
Atès que les sol·licituds han estat valorades per l’òrgan col·legiat tal i com s’indica a les
bases i convocatòria, i que d’acord amb el document de valoració esdevé la proposta de
concessió que es relacionen als annexos números 1, 2, 3, 4 i 5 que s’adjunten a la
proposta.
Vista la documentació i, per tot l’exposat, la regidora d’Economia i Hisenda proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Admetre a tràmit les sol·licituds presentades que es relacionen a l’annex número
1 per ajustar-se als requisits establerts en les bases i convocatòria.
SEGON. Aprovar l’atorgament de les subvencions per sufragar el 50% de les despeses
derivades de la quota de l’impost de béns immobles, per a l’exercici 2016, per als subjectes
passius que siguin titulars de família monoparental i que la renda de la unitat familiar sigui
inferior a 4 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per un import
total de 4.529,25 € d’acord amb l’annex número 1.
TERCER. Aprovar la Disposició i Reconeixement de l’Obligació (DO) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 11 931 48950 HISENDA-AF-ALTRES TRANSFERÈNCIES per
un import total de 4.529,25 € d’acord amb l’annex número 1.
QUART. No admetre a tràmit les sol·licituds presentades que es relacionen als annexos
números:
2 per no ajustar-se al requisit establert a l’apartat 3.2 de les bases reguladores.
3 per no ajustar-se al requisit establert a l’apartat 3.4 de les bases reguladores.
4 per no ajustar-se al requisit establert a l’apartat 3.5 de les bases reguladores.
CINQUÈ. Aprovar l’ampliació del termini establert per les bases, per un termini màxim d’un
mes, per resoldre les sol·licituds que es relacionen a l’annex número 5, d’acord amb l’article
32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, pendents de resposta als requeriments efectuats.
SISÈ. Notificar els acords anteriors i annexos individualitzats a les persones interessades.
SETÈ. Comunicar aquest acords a Tresoreria, indicant que el pagament s’ha d’efectuar
d’acord amb els terminis establerts al Pla de disposició de fons, prèvia comprovació de la
no existència de deute per aquest concepte pel padró de 2016 de les persones
beneficiàries.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 5.5. Proposta aprovació adquisició de vehicle per a tasques de
manteniment. Departament d'esports.
ESPORTS
IBS_16/ 47

Proposta del Regidor d’Esports
Exp. 2302/2016
Per tal de disposar d’un vehicle per les tasques de manteniment de totes les instal·lacions
esportives municipals existents a la nostra població, el departament d’esports ha aprovat la
retenció de crèdit núm. 3960 a càrrec a l’aplicació pressupostària 53.340.62400 Material de
Transport, per la compra d’una furgoneta de segona mà RENAULT Kangoo Com.1.5dCi
Professional 75 ES amb matricula 8330 HGT, que reuneix tots el requisits que demana la
regidoria d’Esports i de la qual s’adjunta totes les especificacions tècniques, així com la fitxa
tècnica d’aquest vehicle.
Per tal de continuar amb els tràmits d’adquisició és necessari signar el contracte de compra
venda i el canvi de nom així com els documents que d’aquest procés se’n derivin.
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 l’adquisició del vehicle RENAULT Kangoo Com.1.5dCi Professional 75
ES amb matricula 8330 HGT.
SEGON.- Facultar a l’alcaldessa per la signatura del contracte de compra-venda, canvi de
nom i els documents que d’aquesta adquisició se’n derivin.
TERCER.- Notificar aquests acords al departament de Secretaria i a l’empresa Hispania
Real Motor SLL.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 6.

Precs i preguntes

No s'han formulat.
-------------------La presidència aixeca la sessió a tres quarts i cinc minuts de set del vespre, de la qual, com
a secretari, estenc aquesta acta de tretze pàgines.

