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NOTIFICACIÓ
Per ordre del Decret d’alcaldia número 244, de data 31 d’agost de 2017, us notifico la
convocatòria a la sessió de la Junta de Govern Local:
Lloc: Casa de la Vila
Dia: Dimarts, 5 de setembre 2017
Hora: 18:00h
Caràcter: Ordinari
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
1.1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del 18 de juliol de 2017
(Exp. 1.2.2.1/15/17)
2 Àrea de presidència, serveis centrals i territori
2.1 Presidència i serveis centrals
2.1.1 Aprovació, si escau, de la relació comptable de factures
2.1.1.1 Aprovació, si escau, de la relació comptable de factures número F/2017/27 (Exp.
05.01.06.1657.09-17)
2.1.1.2 Aprovació, si escau, de la relació comptable de factures CAIXA CORPORACIÓ JULIOL
número F/2017/26 (Exp. 05.01.06.1657-09/17)
2.1.1.3 Aprovació, si escau, de la relació comptable de factures CAIXA CORPORACIÓ JUNY
número F/2017/25 (Exp. 05.01.06.1657-09/17)
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2.1.2 Aprovació, si escau, de diversos acords relacionats amb de contractes
2.1.2.1 Aprovació, si escau, del contracte privat de serveis d’actuació de l’escola de Grallers
de Sitges dins la Festa Major d’Olivella (Exp. núm. 02.08.09.1448.10.17)
2.1.2.2 Aprovació, si escau, del contracte privat de serveis d’actuació del Grup Gina & The
Tonic’s dins la Festa Major d’Olivella (Exp. núm. 02.08.09.1448.07.17)
2.1.2.3 Aprovació, si escau, del contracte privat de serveis d’actuació del Grup Slogan dins la
Festa Major d’Olivella (Exp. núm. 02.08.09.1448.06.17)
2.1.2.4 Aprovació, si escau, del contracte privat de serveis d’actuació del Grup d’Havaneres
Veles i Vents dins la Festa Major d’Olivella (Exp. núm. 02.08.09.1448.08.17)
2.1.2.5 Aprovació, si escau, del contracte privat de serveis d’actuació de l’associació Música
Folklòrica en viu dins la Festa Major d’Olivella (Exp. núm. 02.08.09.1448.09.17)
2.1.2.6 Aprovació, si escau, del contracte privat de serveis de l’espectacle ACORDE dins la
Mostra d’espectacles d’Olivella (Exp. núm. 02.08.09.1448.17.17)
2.1.2.7 Aprovació, si escau, del contracte privat de serveis d’actuació de la companyia Cascai
de Teatre S.L. dins la Mostra d’espectacles d’Olivella (Exp. núm. 02.08.09.1448.12.17)
2.1.2.8 Aprovació, si escau, del contracte privat de serveis d’actuació de la companyia Yifan
dins la Mostra d’espectacles d’Olivella (Exp. núm. 02.08.09.1448.14.17)
2.1.2.9 Aprovació, si escau, del contracte privat de serveis d’actuació de la companyia La
Cremallera Teatre S.L. dins la Mostra d’espectacles d’Olivella (Exp. núm. 02.08.09.1448.15.17)
2.1.2.10 Aprovació, si escau, del contracte privat de serveis d’actuació de la companyia
PuntMoc dins la Mostra d’espectacles d’Olivella (Exp. núm. 02.08.09.1448.16.17)
2.1.2.11 Aprovació, si escau, del contracte privat de serveis d’actuació de la companyia
Passabarret dins la Mostra d’espectacles d’Olivella (Exp. núm. 02.08.09.1448.13.17)
2.1.2.12 Aprovació, si escau, del contracte privat de serveis de taller de circ dins la Mostra
d’espectacles d’Olivella (Exp. núm. 02.08.09.1448.18.17)
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2.1.2.13 Aprovació, si escau, de la finalització del contracte de servei d’assessorament tècnic
urbanístic de l’ajuntament d’Olivella (Exp. 1.4.6.2/02/2015)
2.1.2.14 Aprovació, si escau, de l’obertura del procediment d'adjudicació, del plec clàusules
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació de
serveis de gimnàstica correctiva – educació postural de l’ajuntament d’Olivella (Exp.
02.08.04.1408.02.17)
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2.2 Territori
2.2.1 Aprovació, si escau, de diversos acords relacionats amb disciplina urbanística
2.2.1.1 Aprovació, si escau, de la caducitat del procediment de protecció de la legalitat
urbanística núm. 6.7.7/029/08 incoat per obres sense llicència al carrer Capricorn, 2
2.2.1.2 Aprovació, si escau, de la caducitat del procediment de protecció de la legalitat
urbanística núm. 6.7.7/005/15 incoat per obres sense llicència al carrer Cérvol, 12 de la
urbanització Mas Mestre
2.2.1.3 Aprovació, si escau, de la caducitat del procediment de protecció de la legalitat
urbanística núm. 6.7.7/004/15 incoat per obres sense llicència al carrer Mas Sabatat, 15 b de la
urbanització Las Colinas
2.2.1.4 Aprovació, si escau, de la caducitat del procediment de protecció de la legalitat
urbanística núm. 6.7.7/021/09 incoat per obres sense llicència a la Masia Can Miret
2.2.1.5 Aprovació, si escau, de la caducitat del procediment de protecció de la legalitat
urbanística núm. 6.7.7/083/08 incoat per activitats sense llicència a la Masia Can Pau d’Olivella
2.2.1.6 Aprovació, si escau, de la caducitat del procediment de protecció de la legalitat
urbanística núm. 6.7.7/004/13 incoat per moviments de terres sense llicència a l’avinguda Mas
Milà, Pça. Catalunya i carrer Balança de la urbanització Mas Milà
2.2.1.7 Aprovació, si escau, de la caducitat del procediment de protecció de la legalitat
urbanística núm. 6.7.7/011/16 incoat per usos no permesos al carrer Verge, 102 de la
urbanització Mas Milà
2.2.1.8 Aprovació, si escau, de la caducitat del procediment de protecció de la legalitat
urbanística núm. 6.7.7/013/14 incoat per obres sense llicència al carrer Via Làctia, 96 de la
urbanització Las Colinas
2.2.1.9 Aprovació, si escau, de la finalització de l’expedient de protecció de la legalitat
urbanística núm. 6.7.7/005/14 per instal·lacions sense llicència al carrer Mesquita, 43 de la
urbanització Las Colinas
2.2.2 Aprovació, si escau, de diversos acords relacionats amb llicències d’obres
2.2.2.1 Denegació, si escau, de la llicència municipal d’obres exp. núm. 6.7.1.20/2015
2.2.2.2 Denegació, si escau, de la llicència municipal d’obres exp. núm. 6.7.1.21/2014
2.2.2.3 Denegació, si escau, de la llicència municipal d’obres exp. núm. 6.7.1.22/2014
2.2.2.4 Denegació, si escau, de la llicència municipal d’obres exp. núm. 6.7.1.29/2014
2.2.2.5 Denegació, si escau, de la llicència municipal d’obres exp. núm. 6.7.1.30/2014
2.2.2.6 Denegació, si escau, de la llicència municipal d’obres exp. núm. 6.7.1.33/2014
2.2.2.7 Denegació, si escau, de la llicència municipal d’obres exp. núm. 6.7.1.43/2014
2.2.2.8 Aprovació, si escau, de la llicència municipal d’obres exp. núm. 06.06.01.2413.02.17
2.2.3 Donar compte de les comunicacions prèvies d’obres
2.2.4 Donar compte de les comunicacions prèvies d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic
2.2.5 Aprovació, si escau, de diversos acords relacionats amb Medi Ambient
2.2.5.1 Aprovació, si escau, de l’autorització per la tala de 1 pi al carrer Llop, núm. 18 de la
urbanització Mas Mestre expedient número 07.01.03.2478.02.17
2.2.5.2 Aprovació, si escau, de l’autorització per la tala de 1 pi al carrer Andròmeda, 2 de la
urbanització Las Colinas expedient número 07.01.03.2478.03.17
2.2.6 Ratificacions, si escau, de diversos acords de Via Pública
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2.2.6.1 Ratificació, si s’escau, del decret d’alcaldia 203/2017, de 21 de juliol (exp. núm.
2.6.S.34/16, sobre l’acceptació de la subvenció pel cofinançament de despeses extraordinàries
realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic
mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents
destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua
2.2.6.2 Ratificació, si s’escau, del decret d’alcaldia 204/2017, de 24 de juliol (exp. núm.
05.04.01.2240.11.17, sobre la subvenció per cofinançar les despeses extraordinàries
realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic
mitjançant vehicles cisternes, i per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgències equivalents
destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua
2.2.6.3 Ratificació, si s’escau, del decret d’alcaldia 224/2017, de 26 de juliol (exp. núm.
05.04.01.2240.10.17, sobre la subvenció per realitzar inversions per a la millora del control dels
cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, i la delegació en la Direcció de
les facultats per a l’aprovació de les facultats per a l’aprovació de les corresponents
convocatòries i per resoldre l’atorgament de les subvencions

CSV: da646bf2-9ba8-40a0-96e0-0862f3d72088
Aquest document és Còpia en paper autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre.La seva
autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://seu-e.cat/web/olivella

3. Àrea de Serveis a les persones
3.1 Serveis socials
3.1.1 Denegació, si escau, de diversos ajuts socials
3.1.1.1 Denegació, si escau, d’un ajut econòmic en relació a l’expedient de serveis socials núm.
2017/00042 ( Exp. Núm 12.04.03 2870.03.17 )
3.1.1.2 Denegació, si escau, d’un ajut econòmic en relació a l’expedient de serveis socials
( Exp. Núm 12.04.03 2883.30.17 )
3.1.1.3 Denegació, si escau, d’un ajut econòmic en relació a l’expedient de serveis socials núm.
2017/00183 ( Exp. Núm 12.04.02 2855.22.17 )
3.1.1.4 Denegació, si escau, d’un ajut econòmic en relació a l’expedient de serveis socials núm.
2017/00131 ( Exp. Núm 12.04.03 2883.27.17 )
3.1.1.5 Denegació, si escau, d’un ajut econòmic en relació a l’expedient de serveis socials núm.
2017/00131 ( Exp. Núm. 12.04.03 2883.26.17 )
3.1.2 Concessió, si escau, de diversos ajuts econòmics
3.1.2.1 Concessió, si escau, d’un ajut econòmic en relació
2012/00137
3.1.2.2 Concessió, si escau, d’un ajut econòmic en relació
2017/00216 ( Exp. Núm 12.04.03 2883 32.17 )
3.1.2.3 Concessió, si escau, d’un ajut econòmic en relació
2012/00047 ( Exp. Núm. 12 04 03 2883 31 17 )
3.1.2.4 Concessió, si escau, d’un ajut econòmic en relació
2012/00047 ( Exp. Núm. 12 04 03 2883 28 17 )
3.1.2.5 Concessió, si escau, d’un ajut econòmic en relació
2013/00019 ( Exp. Núm. 12.0402.2857.12.17 )

a l’expedient de serveis socials núm.
a l’expedient de serveis socials núm.
a l’expedient de serveis socials núm.
a l’expedient de serveis socials núm.
a l’expedient de serveis socials núm.

4. Torn de paraula

El secretari - interventor,
[document signat electrònicament]
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