ACTA NÚM. 48. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2016
Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
14.00 hores del dia 29 de desembre de 2016, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència el també relacionat, i es
constitueix la Junta de Govern Local, per fer la sessió 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
Sr. Jorge López Guevara
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Excusa assistència
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez

-------------------Acord núm. 1.

Declaració de la urgència

APROVAT PER UNANIMITAT DELS SET (7) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 2.

Proposta
aprovació
monoparentals

concessió

subvencions

IBI

families

HISENDA
MLA_16/ 90

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 en la Junta de Govern Local del dia 13 de desembre de 2016 es va aprovar la
resolució de les subvencions i la concessió de l’ampliació del termini establert per les
bases, per un termini màxim d’un mes, per resoldre les sol·licituds incloses a l’annex
número 5.
Vista la documentació presentada i la informació necessària per a resoldre les sol·licituds
pendents, s’ha elaborat el document de valoració, del qual esdevé la proposta de concessió
que es relacionen als annexos 1, 2 i 3.

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 827,04 € 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 827,04 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 4.4 i 4.6 de les bases reguladores.
3 per no ajustar-se al requisit establert a l’apartat 4.6 de les bases reguladores.
CINQUÈ. Notificar els acords anteriors i annexos individualitzats a les persones
interessades.
SISÈ. 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. 3.
SANITAT I CONSUM

Proposta aprovació anul·lació D contracte serveis recollida animals
companyia. ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE L'ANOIA

LTL_16/ 81

Proposta de la Regidora de Sanitat i Consum
Exp. 1993/15. Ctc.153-16. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 17 de
maig de 2016 va adjudicar el contracte del servei per a la recollida, manteniment i control
d’animals de companyia, abandonats, perduts o ensalvatgits del terme municipal d’Olesa de
Montserrat, a l’empresa ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS DE L’ANOIA, mitjançant
procediment negociat sense publicitat i pel període d’un any.
Vist l’informe de la cap de salut públic i consum de data 20 de desembre de 2016.

Per tot això, aquesta Regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent
PRIMER. Aprovar l’anul·lació de les disposicions (D) de la depesa aprovades per Junta de
Govern Local en data 17 de maig de 2016 adjudicada a l’empresa ASSOCIACIÓ
PROTECTORA D’ANIMALS DE L’ANOIA, amb la següent distribució:
Període
Juny a desembre 2016
Gener a maig 2017

Import
25.346,44€
18.104,66€

Aplicació pressupostària
61 311 22706

SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa a l’aplicació pressupostària 61 311 22706
del pressupost municipal, d’acord amb l’informe tècnic de data 20 de desembre de 2016,
amb la següent distribució:
Període
Juny- desembre 2016
Gener- maig 2017

Import
31.346,44€
12.104,66€

Aplicació pressupostària
61 311 22706

TERCER. Notificar aquest acord a la Regidoria de Sanitat i Consum i als departaments de:
Sanitat i Consum, Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 4.

Proposta per l'aprovació del pagament del 25 % restant a l'entitat
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR DAINA ISARD (AEEDI) de les
subvencions per concurrència d'Esports 2016.

ESPORTS
IBS_16/ 54

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
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR DAINA ISARD (AEEDI).
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 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR DAINA ISARD (AEEDI)
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 ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA ESCOLAR DAINA ISARD (AEEDI) per un import de NOU-CENTS
VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS D'EURO (987,26 €) 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'entitat interessada.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 5.

Proposta aprovació Reconeixement de l'Obligació (O) corresponent
al 25% subvenció concurrència Cultura 2016

CULTURA
SRO_16/ 14

Proposta de la Regidoria de Cultura
Cult.subv.2016
Exp. 717/2016
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a
129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret

179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que fou aprovada
definitivament per acord del Ple extraordinari de data 28 de març de 2012, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de maig de 2012.

Atès que amb data 23/03/2016 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 III recullen les bases de les subvencions específiques per a
entitats culturals i persones físiques per al finançament d’activitats culturals per a l’any 2016.
Atès que amb data 13 de setembre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar, entre d’altres, la
disposició de la despesa (D) per un import total de QUARANTA DOS MIL EUROS (42.000,00 €)
corresponent al 100% de les subvencions per concurrència atorgades per aquesta regidoria, i d’acord
a l’acta de la reunió de la comissió avaluadora, i el reconeixement de l’obligació de la despesa (O) per
un import de TRENTA UN MIL CINC-CENTS EUROS (31.500,00 €), amb càrrec a la partida 51 334
48950 CULTURA –PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost 2016, corresponent al 75% de la
subvenció per concurrència atorgades per aquesta regidoria.
Atès que segons el previst en l’article 18 de les bases específiques d’aquesta convocatòria, la forma
de pagament de les subvencions s’efectuarà en un primer pagament a compte del 75% en el moment
de l’atorgament, prèvia acceptació de la subvenció per part de cada entitat beneficiària, i el 25% un
cop justificada la despesa segons el termini i forma de justificació previstos en el punt 19 de les bases
particulars d’aquesta convocatòria.
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 28 de novembre de 2016, es va aprovar la concessió de
pròrroga per a la justificació de la subvenció a l’Associació de Pessebristes d’Olesa, establint-se com
a data límit per a la presentació de la documentació objecte de la pròrroga el dia 5 de desembre de
2016 i que l’esmentada entitat ha fet efectiva la justificació dins aquest termini.
Atès que els beneficiaris relacionats en el punt primer de la proposta d’acords han acceptat sense
reserves la subvenció, així com les condicions imposades a les bases reguladores per la concessió
mitjançant model normalitzat núm.13.
Atès que els beneficiaris relacionats en el punt primer de la proposta d’acords han justificat
correctament la subvenció.
Vist l’informe tècnic de justificació de les subvencions específiques per a les entitats i associacions de
la Regidoria de Cultura d’Olesa de Montserrat.

En virtut de tot això, aquesta Regidoria de Cultura proposa a la Junta de Govern l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) per un import de DOS MIL
QUATRE –CENTS SETANTA NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (2.479,12 €) amb càrrec a la
partida 51 334 48950 CULTURA –PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost 2016,
corresponent al 25% de la subvenció, distribuïts de la següent manera:
Entitat
Gegants Olesa

Proposta de
subvenció

D 100%

1.500,00 €

1.500,00 €

O 75%
1.125,00 €

25% després de
la valoració de
la justificació
375,00 €

Associació Pessebristes
Butaka Teatre Jove a Olesa
Esbart olesà
Colla de Diables Custus Ignis

1.850,00 €

1.850,00 €

1.387,50 €

462,50 €

2.500,00 €

2.500,00 €

1.875,00 €

625,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

2.250,00 €

750,00 €

1.066,49 €

1.066,49 €

799,87 €

266,62 €
2.479,12€

SEGON. Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la Regidoria de
Participació Ciutadana i als interessats.

APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació Reconeixement Obligació (O) corresponent al
25% subvencions concurrència Festes 2016

FESTES
SRO_16/ 16

Proposta del Regidor de Festes
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a
129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que fou aprovada
definitivament per acord del Ple extraordinari de data 28 de març de 2012, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de maig de 2012.

Atès que, amb data 23/03/2016, 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 III recullen les bases de les subvencions específiques per a
associacions de veïns d’Olesa de Montserrat per al finançament d’activitats socials, culturals,
lúdiques, esportives i d’interès municipal organitzades en l’àmbit dels respectius barris d’Olesa per a
l’any 2016.
Atès que amb data 13 de setembre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar, entre d’altres, la
disposició de la despesa (D) per un import total de DOTZE MIL EUROS (12.000,00 €) corresponent al
100% de les subvencions per concurrència atorgades per aquesta regidoria, i d’acord a l’acta de la
reunió de la comissió avaluadora, i el reconeixement de l’obligació de la despesa (O) per un import de
NOU MIL EUROS (9.000,00 €), amb càrrec a la partida 58 338 48900 FESTES – FP - ALTRES

TRANSFERÈNCIES del pressupost 2016, corresponent al 75% de la subvenció per concurrència
atorgades per aquesta regidoria.
Atès que segons el previst en l’article 18 de les bases específiques d’aquesta convocatòria, la forma
de pagament de les subvencions s’efectuarà en un primer pagament a compte del 75% en el moment
de l’atorgament, prèvia acceptació de la subvenció per part de cada entitat beneficiària, i el 25% un
cop justificada la despesa segons el termini i forma de justificació previstos en el punt 19 de les bases
particulars d’aquesta convocatòria.
Atès que els beneficiaris relacionats en el punt primer de la proposta d’acords han acceptat sense
reserves la subvenció, així com les condicions imposades a les bases reguladores per la concessió
mitjançant model normalitzat núm.13.
Atès que el beneficiari relacionat en el punt primer de la proposta d’acords han justificat correctament
la subvenció.
Vist l’informe tècnic de justificació de les subvencions específiques per a les associacions de veïns de
la Regidoria de Festes d’Olesa de Montserrat

En virtut de tot això, la Regidoria de Festes proposa a la Junta de Govern l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) per un import de TRES-CENTS
NORANTA DOS EUROS AMB SETANTA VUIT CÈNTIMS (392,78 €) amb càrrec a la partida 58 338
48900 FESTES – FP- ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost 2016, corresponent al 25% de la
subvenció, distribuïts de la següent manera:
Associació

Proposta de
subvenció

AV Ribes Blaves

1.571,13 €

D 100%

O 75%

1.571,13 €

1.178,35 €

25% després de
la valoració de
la justificació
392,78 €
392,78 €

SEGON. Notificar aquests acords a l’interessat, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals i a la
Regidoria de Participació Ciutadana.

APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 7.

Proposta aprovació concessió baixa gual permanent. SR. RAUL
LAVADO CERCÓS.

TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 260

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. GLS-2016-0028-2221: Vista la sol·licitud presentada el dia 24 de novembre de 2016,

registre d'entrades núm. 13522, pel Sr. RAÚL LAVADO CERCÓS, que demana llicència per
formalitzar la baixa de la senyalització d'un gual permanent al carrer Sant Jordi núm. 11
d'aquesta vila.
Vist l'informe emès per l'arquitecte tècnic municipal, en data 12 de desembre de 2016, i les
fotografies que s'adjunten a l'expedient, i atès que consta que no hi ha deutes pendents de
pagament per aquest concepte.

És per tot això que aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció de
l'acord següent:
PRIMER.- Concedir al Sr. RAÚL LAVADO CERCÓS, l'autorització per formalitzar la baixa
d'un gual permanent al carrer Sant Jordi núm. 11 d'aquesta vila.
SEGON.- Advertir al Sr. RAÚL LAVADO CERCÓS que al tractar-se d'una porta d'un local
que en qualsevol moment pot tornar a ser habilitat com a aparcament privat i per tant tenir
una entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, i atenent a que les característiques
particulars del carrer Sant Jordi en el qual el desnivell entre la vorera i la calçada del carrer
pràcticament és nul·la, aquest Ajuntament es reserva la possibilitat de col·locar elements
de mobiliari urbà davant del vostre local, a fi d'evitar l'esmentat ús d'aparcament privat.
TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'organisme autònom local de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 8.

Proposta aprovació concessió baixa gual permanent. SR. GINÉS
MARTINEZ CARRION.

TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 261

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp.GLS-2016-0019-1607: Vista la sol·licitud presentada el dia 13 de juliol de 2016, registre
d'entrades núm. 8386, pel Sr. GINES MARTINEZ CARRION, que demana llicència per
formalitzar la baixa de la senyalització d'un gual permanent al carrer Passatge Argelines
núm. 2 d'aquesta vila.
Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, de data 12 de desembre de 2016, i les
fotografies que s'adjunten a l'expedient, i atès que consta que no hi ha deutes pendents de
pagament per aquest concepte.

És per tot això que aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció de
l'acord següent:
PRIMER.- Concedir al Sr. GINES MARTINEZ CARRION l'autorització per formalitzar la
baixa d'un gual permanent al carrer Passatge Argelines núm. 2 d'aquesta vila.

SEGON.- Advertir al Sr. GINES MARTINEZ CARRION que al tractar-se d'una porta d'un
local que en qualsevol moment pot tornar a ser habilitat com a aparcament privat i per tant
tenir una entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, i atenent a que les
característiques particulars del carrer Passatge Argelines en el qual el desnivell entre la
vorera i la calçada del carrer pràcticament és nul·la, aquest Ajuntament es reserva la
possibilitat de col·locar elements de mobiliari urbà davant del vostre local, a fi d'evitar
l'esmentat ús d'aparcament privat.
TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'organisme autònom local de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 9.

Proposta aprovació concessió instal·lació ascensor. COMUNITAT
DE PROPIETARIS.

TERRITORI I URBANISME
VLR_16/ 256

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp. OMA-2016-0015-1888: Atès que la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/PEP
VENTURA, 8, ha sol·licitat en data 23 de setembre de 2016, la llicència per a la instal·lació
d'un ascensor a l'edifici plurifamiliar d'habitatges situat al carrer Pep Ventura núm. 8
d'aquesta vila.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions
Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, emès en data 30 de
novembre de 2016, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de
l’acord següent:

PRIMER.- Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/PEP VENTURA, 8, la
llicència per a efectuar a instal·lació d'un ascensor a l'edifici plurifamiliar d'habitatges situat
al carrer Pep Ventura núm. 8 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat
amb núm. de visat AVQ410, i les altres condicions que consten a l'expedient. La conclusió
de les obres es fixa en tres anys a petició del sol·licitant.
SEGON.- Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:









Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres, mitjançant
la presentació de la documentació corresponent al registre general de l'Ajuntament.
S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat, jardinera, reg,
enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns públics. No obstant
això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre aquests haurà de ser
reparat.
No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis públics
existents continguts a l'obra.
Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats per a
cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i la
legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels vianants i
del trànsit rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització amb intensitat
suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de presentar elements
punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o ensopegades.
No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes específics per
efectuar l'obra.

TERCER.- Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser sol·licitades
expressament per part de la persona interessada.
QUART.- En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
SISÈ.- Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.

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

-------------------Acord núm. 10.

Proposta aprovació taxes i baixa de l'IBI conveni constitució
usdefruit

HISENDA
FCM_16/ 33

Proposta de la regidora d'Economia i Hisenda
Exp. 1230/2013.
Atès que en data 19 de desembre de 2013 l’Ajuntament en Ple va aprovar el conveni de
constitució d’un dret d’usdefruit al terreny del carrer Ample, 50 amb la descripció següent:
Finca registral 1453, inscrita al Tom 2046, Llibre 184 d’Olesa de Montserrat, Foli 37-38, del
Registre de la Propietat de Martorell núm. 2 i referència cadastral núm.:
7901361/DF0070S/0001/PY.

D’acord amb l’esmentat conveni de constitució d’un dret d’usdefruit del terreny del carrer
Ample, 50 l’Ajuntament li dona l’ús d’aparcament públic amb caràcter provisional, i en tant
no s’executa la UAUr3-Casc Antic.
Vist el que disposa l’article 61.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), constitueix el fet imposable de
l’impost la titularitat dels drets seguidament relacionats sobre els béns immobles rústics i
urbans i sobre els immobles de característiques especials:

a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis
públics a que estiguin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
L’article 61.5.b) de TRLRHL estableix que no estan subjectes a l’impost sobre béns
immobles els immobles:
a) de domini públic afectes a un ús públic.
b) 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, excepte igualment els cedits a tercers mitjançant
contraprestació.
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona, liquida i recapta els impostos i taxes de
cobrament periòdic de l’Ajuntament, mitjançant la 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.
Vist l’expedient T/9347338 (annex núm. 1), de data 27 de desembre de 2016, instruït per
l’Organisme de Gestió Tributària en el qual es determina que hi ha rebuts pendents de
pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI) i taxa d’escombraries per un import de
1.293,44 € amb el detall següent:

SUBJECTE
PASSIU

NIF: 36755760N

SOLERNOU RIBERA,
PERE ANTONI

Càrrec

Valor

Obj. Tributari

Expedient

Ex

Import

9347338

Saldo

748080

14097

CL AMPLE 50

2014

378,27 €

378,27 €

811764

14305

CL AMPLE 50

2015

378,46 €

378,46 €

1012963

14338

CL AMPLE 50

2016

383,29 €

383,29 €

748093

465

CL AMPLE 50

2014

25,46 €

25,46 €

748094

465

CL AMPLE 50

2014

25,46 €

25,46 €

811777

429

CL AMPLE 50

2015

25,46 €

25,46 €

811778

429

CL AMPLE 50

2015

25,46 €

25,46 €

1012976

410

CL AMPLE 50

2016

25,79 €

25,79 €

1012977

410

CL AMPLE 50

2016

25,79 €

25,79 €

1.293,44 €

1.293,44 €

TOTAL

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. Modificar la titularitat dels rebuts de l’IBI a nom de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat en virtut de l’aprovació del conveni constitució d’un dret d’usdefruit al terreny del
carrer Ample, 50 amb la descripció següent: Finca registral 1453, inscrita al Tom 2046,
Llibre 184 d’Olesa de Montserrat, Foli 37-38, del Registre de la Propietat de Martorell núm.
2 i referència cadastral núm.: 7901361/DF0070S/0001/PY per l’Ajuntament en Ple i segons

el detall següent:
SUBJECTE
PASSIU

NIF: P0814600C

AJUNTAMENT OLESA
DE MONTSERRAT

Càrrec

Valor

Obj. Tributari

Expedient

Ex

Import

9347338

Saldo

748080

14097

CL AMPLE 50

2014

378,27 €

378,27 €

811764

14305

CL AMPLE 50

2015

378,46 €

378,46 €

1012963

14338

CL AMPLE 50

2016

383,29 €

383,29 €

1.140,02 €

1.140,02 €

TOTAL

SEGON. Aprovar la declaració de no subjecció a l’IBI d’acord amb els termes establerts a
l’article 61.5.b) del TRLRHL.
TERCER. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa (ADO) per un import de
CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (51,58 €), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 11 931 22699 “Economia i Hisenda –AF –Despeses diverses” del
pressupost municipal per a 2016 a nom de PERE ANTONI SOLERNOU RIBERA (NIF:
36755760N) corresponent a la taxa d’escombraries de l’exercici 2016, d’acord amb l’annex
núm. 1.
QUART. Notificar aquest acord a l’interessat, a la Intervenció municipal, i a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 11.

Proposta per l'aprovació del pagament del 25 % restant a
l’esportista PEDRO CORDERO MARTIN de la subvenció per
concurrència d'Esports 2016.

ESPORTS
IBS_16/ 51

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’esportista PEDRO
CORDERO MARTIN.
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’esportista PEDRO CORDERO MARTIN 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’esportista PEDRO
CORDERO MARTIN per un import de CINC-CENTS EUROS (500,00 €) 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. 12.

Proposta per l'aprovació del pagament del 25 % restant a l'entitat
CLUB TWIRLING OLESA DE MONTSERRAT de les subvencions per
concurrència d'Esports 2016.

ESPORTS
IBS_16/ 58

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
TWIRLING OLESA DE MONTSERRAT.
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 TWIRLING OLESA DE MONTSERRAT 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
TWIRLING OLESA DE MONTSERRAT per un import de QUATRE-CENTS TRENTA
EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS D'EURO (430,59 €) 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'entitat interessada.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 13.

Proposta per l'aprovació del pagament del 25 % restant a l'entitat
CLUB ESPORTIU FUTBOL OLESA (CEFO 87) de les subvencions per
concurrència d'Esports 2016.

ESPORTS
IBS_16/ 56

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
ESPORTIU FUTBOL OLESA (CEFO 87).
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 ESPORTIU FUTBOL OLESA (CEFO 87) 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
ESPORTIU FUTBOL OLESA (CEFO 87) per un import de MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS D'EURO (1.461,62 €) 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'entitat interessada.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 14.

Proposta per l'aprovació del reintegrament de part de la subvenció
atorgada a l'entitat CLUB ESCACS D'OLESA del departament
d'Esports mitjançant concurrència competitiva any 2016.

ESPORTS
IBS_16/ 57

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
ESCACS D'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.
Atès que l’entitat CLUB ESCACS D'OLESA no ha justificat en la seva totalitat la subvenció
atorgada.
Vist l’informe tècnic de la cap de gestió d’Esports referent a la revisió de la documentació
presentada per l’entitat CLUB ESCACS D'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.- Iniciar el procediment de reintegrament de l’entitat CLUB ESCACS D'OLESA
amb CIF G59638XXX, per tal que retorni DOS-CENTS SETANTA-TRES € AMB NOU
CÈNTIMS D’EURO (273,09 €) en concepte de part de l’import atorgat en l'obligació
reconeguda del pagament del 75 % de la subvenció atorgada, dins les bases i convocatòria
de subvencions en règim de concurrència competitiva corresponent a l'any 2016 de les
entitats, associacions i persones físiques, segons acords aprovats per decret de l'Alcaldia
de data 28 de setembre de 2016, i carregats a l'aplicació pressupostària 53 341 48950
ESPORTS - ALTRES TRANSFERÈNCIES. Aquest reintegrament comportarà que s’originin
interessos de demora a comptar des de la data de pagament del 75 % de la subvenció fins
que s’aprovi el reintegrament.
SEGON.- Iniciar el procediment de revocació del 25 % de la subvenció concedida a l’entitat
CLUB ESCACS D'OLESA.
TERCER.- Concedir tràmit d'audiència, a l’entitat CLUB ESCACS D'OLESA representada
pel Sr. Joan Barnet Gimenez, perquè en un termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l'endemà d'haver rebut la notificació de l'aprovació d'aquests ACORDS, presentin les
al·legacions que estimin convenients. Dintre d'aquest termini l'interessat té l'expedient a la
seva disposició a la Regidoria d'Esports d'aquest Ajuntament.
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals, al departament
de Participació Ciutadana i a l'interessat.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 15.

Proposta aprovació concessió subvenció Campanya somriure 2016

SERVEIS SOCIALS
CRS_16/ 47

Proposta de la Regidora de Benestar Social
2281/2016

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 la Campanya del Somriure amb NIF G-61420493 i el departament de Serveis
socials son conscients que hi ha una part de les famílies residents en el municipi que tenen
serioses dificultats econòmiques i d’altres que sumen a aquest fet el no tenir entre les
seves prioritat la celebració de la diada destinats a regalar als nen/es joguines
Atès que un altre dels objectius d’aquesta associació és també que no hi hagi “Cap infant
sense joguina” i organitzen la recollida de joguines i posterior distribució de les mateixes
entre les famílies que per diferents motius no en poden comprar
Atès que aquesta entitat, sense afany de lucre, necessita de la col·laboració econòmica de
l’Ajuntament per a poder sustentar la seva activitat
Atès que l’Associació Campanya del Somriure és la única associació que pot dur a terme
aquest tipus d’activitat en el nostre municipi.
Atès que el pressupost municipal per al 2016 preveu en la partida 62.231.48912
consignació per a transferències a entitats per aquestes activitats.

El termini d’execució anirà del 01 de desembre 2016 al 07 de gener de 2017, 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 Campanya del Somriure amb NIF G-61420493 una
subvenció per import de MIL CINC CENTS EUROS (1.500€) per tal de poder organitzar la
recollida i distribució de joguines, corresponent a l’any 2016.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa (ADO) amb càrrec a la
partida 62.231.48912 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 la Associació Campanya de somriure, a la Tresoreria, i a
la Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

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

Acord núm. 16.

Proposta aprovació Factures Serveis Educatius Cavall de Cartró

SERVEIS SOCIALS
CRS_16/ 51

Proposta de la regidora de Benestar Social
Atès que l'empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L ha presentat en aquest
Ajuntament la factura número 039130005916FAC de data 20 de desembre de 2016 i per
import de SET MIL TRANTA CINC EUROS.
Atès que aquest ajuts es donen a partir de la compra de tiquets menjador de la llar
d’infants.
Atès que l’import d’aquests tiquets és de 7.035,00 € i ens presenta factura l’empresa
Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L
Vist l'informe tècnic.

Per tot això, la regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l'adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) a la partida pressupostària 62
231 48000 - Atencions benèfiques i socials de la factura presentada per l'empresa Serveis
Educatius Cavall de Cartró, per un import total de SET MIL TRENTA CINC EUROS
(7.035,00 €)
SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa i als departaments d'Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------La presidència aixeca la sessió a dos quarts menys cinc minuts de tres de la tarda , de la
qual, com a secretari, estenc aquesta acta de vint pàgines.

