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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 2 de febrer de 2021
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:30 del dia 2 de febrer de 2021, es reuneixen en primera convocatòria, prèvia citació i
per la celebració de sessió ordinària a la que fa referència l’article 78.1 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els senyors relacionats a
continuació:
Alcalde president
Il·lm. Sr. Miguel Riera Rey

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

Tinents/tes d’alcalde
Jordi Martínez Vallmitjana
Lourdes Vallès Reguant
Xavier Rota i Boada.
Ada Agut i Domenèch
Dídac Solà Sánchez
Ivan Carreira Picamal
Domènec Paloma Sancho
Secretari accidental
Vicenç Tur Martí
Interventor
Javier Ríos Muñoz
Assisteixen també a la sessió
Mercè Roquer Compte
Jordi López Guevara
Excusa la seva assistència
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia:
1.- ACTES
1.1.- Acta Sessió Ordinària de data 26 de gener de 2021. Exp. 2021/0327
2.- CONTRACTES
2.1.- Devolució garantía definitiva contracte serveis sonorització. Exp. 2017/3110
3.- HISENDA
3.1.- Ampliar AD de la pròrroga de la pòlissa Exp. 2019/5137
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4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
5.- CONVENIS
5.1.- Conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior per temes disciplinaris. Exp.
2021/0328
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Justificació final de la subvenció nominativa a l'entitat Associació de botiguers. Exp.
2020/4239
6.2.- Justificació final de la subvenció nominativa a l'Ampa Escola Puigventós. Exp.
2020/2809
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Atorgament d'ajuts econòmics en l'assistència a les llars d'infants del curs 20/21
mesos de gener a juliol del 2021. Exp. 2021/0048
9.- URGÈNCIES
9.1.- Adquisició finca Cal Sequis al carrer Alfons Sala, 109.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
Punt 1.1. Acta Sessió Ordinària de data 26 de gener de 2021. Exp. 2021/0327
“L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. disposa que de cada
sessió s'estendrà acta pel secretari de la corporació o, si s'escau, de l'òrgan
corresponent, fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms del
president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els
acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions
emeses.
L’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la secretari/a estendrà acta.
L’acta és un document públic, solemne i autèntic redactat pel/la Secretari/a de la
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.
Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada
per l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures
de l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.
L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes.
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Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i és
per això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a la Comissió
Informativa General l’adopció del següent
ACORD
PRIMER Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la Sessió Ordinària de data 26 de
gener de 2021, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.
SEGON.- Trametre l’acta aprovada al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Hacienda y Administraciones
públicas i procedir a la seva publicació.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
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Votació: Majoria Simple.
2.- CONTRACTES
Punt 2.1. Devolució garantia definitiva contracte serveis sonorització. Exp.
2017/3110
“Proposta de la Regidoria de Festes
Exp. 2017/3110
Ctc.6-21. La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària urgent, de data 28 de
desembre de 2018 va adjudicar el contracte del servei de sonorització, il·luminació,
projecció i suport tècnic dels esdeveniments musicals i/o activitats sonores que organitzi o
coorganitzi l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a l’empresa DT Serveis Multimèdia, SL, i
d’acord amb l’apartat L del quadre de característiques del contracte l’empresa va dipositar
una garantia definitiva per un import de
QUATRE MIL CENT-DOTZE EUROS
(4.112,00€).
En dates 7 i 21 de gener de 2021 la cap de servei de Cultura i Lleure i la Tresorera
accidental emeten informes favorables per a tramitar la devolució de la garantia
dipositada.
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.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER. Aprovar el retorn de la garantia número 320180003715 per un import de
QUATRE MIL CENT-DOTZE EUROS (4.112,00€) a favor de l’empresa DT Serveis
Multimèdia, SL, dipositada amb motiu del contracte del servei de sonorització,
il·luminació, projecció i suport tècnic dels esdeveniments musicals i/o activitats sonores
que organitzi o coorganitzi l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
La devolució ha de complir els requisits de la base 46a de les Bases d’Execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2021.
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa DT Serveis Multimedia, SL.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
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3.- HISENDA
Punt 3.1. Ampliar AD de la pròrroga de la pòlissa Exp. 2019/5137
“Proposta de la Regidoria de Serveis Jurídics
Exp. 2019/5137
D’acord amb el pressupost que va emetre Ferrer & Ojeda el passat 27 de novembre de
2020, en data 22 de desembre es va aprovar per Junta de Govern Local la pròrroga de la
pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial 2021 a favor de la mercantil Zurich Insurance
PLC , sucursal en España, per un import de VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS
VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (24.785,31€) import exempt
d’IVA.
A la mateixa Junta de Govern Local es va aprovar l’autorització i disposició (AD) de la
depesa per l’import total de VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS
AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (24.785,31€) import exempt d’IVA., amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 25 9201 22400 i pel període comprés entre el 4 de gener de 2021 al 3 de
gener de 2022.
Atès que Ferrer & Ojeda, Asociados, Correduria de Seguros, SL, que actua com a
mediador de les assegurances de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha comunicat
mitjançant ofici amb entrada al nostre ajuntament el dia 20 de gener de 2021 i registre
d’entrada núm. 988, que l’import de la factura serà de VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (25.252,30€) d’acord amb
l’increment sobre l’impost de Primes d’Assegurances que s’estableix a la Llei 11/2020, de
30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER.- Ampliar l’autorització i disposició (AD) de la depesa amb número d’operació
220209000293, aprovada en data 22 de desembre de 2020, amb un import de 466,99€,
d’acord amb l’increment sobre l’impost de Primes d’Assegurances que s’estableix a la Llei
11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat suposant un augment
de l’import final de la prorroga de la pòlissa.
El resultat de l’import total de l’AD ha de ser de VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (25.252,30€) a nom de la
corredoria Ferrer & Ojeda Asociados, Corredoria de Seguros, SL (CIF: B58265240) que
és qui porta a terme la seva mediació i emissió de les factures, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 25 9201 22400 del pressuposts municipal 2021
SEGON.- Comunicar el present acord a la Tresoreria d’aquest ajuntament.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
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Votació: Majoria Simple.
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
5.- CONVENIS
Punt 5.1. Conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior per temes
disciplinaris. Exp. 2021/0328
“Proposta de la Regidoria de Serveis Jurídics
Exp. 2021/0328
La Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior, a través de
la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, té com a funció, dins la
seva estructura orgànica, donar suport jurídic i tècnic en els procediments disciplinaris als
policies locals i vigilants.
En aquest sentit, l’article 17.5 del Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment de règim disciplinari aplicable als cossos de la Policia local de
Catalunya, disposa que per a la instrucció dels expedients disciplinaris l’alcalde pot
sol·licitar la col·laboració del departament competent en matèria d’ordenació i coordinació
de les policies locals de la Generalitat de Catalunya.
Per tal d’establir un marc de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat per a la instrucció de procediments administratius de caràcter
disciplinari contra membres del personal de la Policia Local d’aquest municipi s’ha
elaborat un esborrany de conveni que té com a objectiu establir les bases, delimitar els
serveis i fixar els aspectes organitzatius per fer efectiva la col·laboració del Departament
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d’Interior, a través de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya
en la tramitació dels expedients disciplinaris que corresponguin.
Vist l’informe jurídic de data 26 de gener de 2021 informant favorablement sobre la
legalitat del mateix.
Atès que d’acord amb l’article 48 LRJSP les obligacions econòmiques derivades del
present conveni s’ajusten a la legislació pressupostària vigent.
Vist el Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del
Sector Públic
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el departament de l’Interior i
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per a la instrucció de dos expedients disciplinaris
derivats de la conducta i actuació de dos membres de la Policia Local que podrien ser
objecte de retret disciplinari.
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Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
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SEGON. Les obligacions de l’Ajuntament son:
- Proporcionar els mitjans materials i tècnics necessaris per a la correcta instrucció del o
dels expedients;
- Abonar les despeses derivades dels desplaçaments de la persona instructora i
secretària a l’Ajuntament (dieta de manutenció i quilometratge), de conformitat amb el
Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions por raó del servei.
- Designar un secretari o secretària de l’expedient d’entre el personal funcionari de
l’Ajuntament, per a què doni suport a la instrucció de l’expedient disciplinari, quan la
complexitat del procediment així ho requereixi, en el supòsit que aquest no sigui proposat
per la Generalitat. En tot cas, l’Ajuntament donarà suport a l’instructor o instructora en les
comunicacions i notificacions dels tràmits del procediment.
- Garantir la confidencialitat i els drets de la persona expedientada limitant l’accés a
l’expedient de naturalesa disciplinària a les persones indispensables per a la seva
tramitació.
TERCER. Facultar a l’Alcalde per a la signatura del present conveni.
QUART. Notificar els presents acords al departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya.
CINQUÈ. Comunicar els presents acords als departaments de Recursos Humans i a la
Policia Local d’aquest ajuntament.
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”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
6.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Punt Justificació final de la subvenció nominativa a l'entitat Associació de
botiguers. Exp. 2020/4239
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2020/4239
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
desembre de 2020, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Associació de
Botiguers i Comerciants d’Olesa per un import de 5.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
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pressupostària 12T18 430 48900 “PROMOCIÓ ECONÒMICA-COMERÇ-CONVENI I
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS” del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar el conveni regulador d’aquesta subvenció i, també, es
va concedir un import de 5.000,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida,
corresponent al 100% de la subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-una, punt primer de l’Ordenança General de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, amb caràcter general, el pagament de
les subvencions s’efectuarà en un 75% en el moment de l’atorgament i el del 25% un cop
justificada la despesa.
Però, considerant que aquest any 2020 la subvenció atorgada permetrà el manteniment
de l’activitat comercial a la nostra localitat, junt a la situació de crisi econòmica que està
provocant la crisi sanitària de la COVID-19 en l’entitat, i és per la qual cosa que es
considera justificat que aquesta subvenció excedeixi del 50% del cost de l’activitat i sigui
per la totalitat de la despesa subvencionada, sense superar en cap cas, el cost total de
l’activitat, complint l’exigència de justificació de l’art. 10.2 de l’OGS.
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En data 8 de gener de 2021 l’entitat va presentar al registre municipal la justificació de la
despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Una vegada fets i contestat els requeriment efectuat i revisada tota la documentació
justificativa presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta al conveni signat i
altra legislació aplicable pel que s’ha informat favorablement a la aprovació de la
justificació de la subvenció.
Vist l’informe tècnic de data 04/12/2020.En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a
la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Notificar aquest acte a l’entitat interessada.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
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Punt 6.2. Justificació final de la subvenció nominativa a l'Ampa Escola Puigventós.
Exp. 2020/2809
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2020/2809
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 30 de
juny de 2020, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Ampa Escola
Puigventós per un import de 8.000,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231
48914 – - Benestar Social – SS - Subvenció Ampa Puigventós del pressupost de l’exercici
2020.
En la mateixa data es va aprovar el conveni regulador d’aquesta subvenció i, també es va
aprovar una bestreta (O) per un import de 8.000,00€ a favor de l’entitat, amb càrrec a la
mateixa partida, corresponent al 100% de la subvenció concedida, en virtud de l’article 25
de l’ordenança general de subvencions.
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 22 de
setembre de 2020, l’atorgament d’una addenda al conveni per un import de 2.000,00€
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48914 – - Benestar Social – SS Subvenció Ampa Puigventós del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar l’addenda al conveni regulador d’aquesta subvenció i,
també es va aprovar una bestreta (O) per un import de 2.000,00€ a favor de l’entitat, amb
càrrec a la mateixa partida, corresponent al 100% de la subvenció concedida, en virtud de
l’article 25 de l’ordenança general de subvencions.
En data 30 de desembre de 2020 l’entitat va presentar al registre municipal la justificació
de la despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de l’Hisenda Local.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta al conveni signat i altra
legislació aplicable pel que s’ha informat favorablement a fi i efecte de procedir a
l’aprovació de la justificació subvenció a l’entitat.
Vistos els informes tècnic de data 19 de gener de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER. Aprovar les justificacions presentades pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada.”
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Atorgament d'ajuts econòmics en l'assistència a les llars d'infants del
curs 20/21 mesos de gener a juliol del 2021. Exp. 2021/0048
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/0048
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Des del Departament de serveis socials es tenen casos de famílies que necessitarien
portar els seus fills a la llar per a poder facilitar la seva criança i estimulació.
En aquests moments, on són moltes les famílies que per temes econòmics no poden
portar els seus fills a les llars, des de serveis socials ens preocupen especialment els
menors d’aquells nuclis familiars on, a banda de temes econòmics s’hi sumen factors de
risc com ara són les dificultats per a tenir-ne cura i que comporten la intervenció de
serveis especialitzats de salut o socials.
Donat que es té coneixement que les llars de titularitat municipal disposen de places
vacants.
Donat que es disposa d’unes Bases Especifiques per a la Concessió d’ajuts econòmics
municipals d’urgència social on es contempla la possibilitat de donar ajut econòmic en
concepte de suport a l’escolarització. En aquestes bases es delimiten un límits en l’import
de les mateixes que de forma excepcional poden ser ampliats per motius degudament
justificats com es el cas de l’assistència a la llar durant el curs escolar 2020 – 2021.
Atès que des de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat s’atén als usuaris de l’annex adjunt.
Vist l’informe de la Tècnic Cap de Gestió de Serveis Socials de data 18 de gener 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER. Concedir els ajuts econòmics pels usuaris que consten a l’annex 1, per un
import total de ONZE MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
(11.780,40€) amb càrrec a la partida 62 231 48000 – Ajuts Socials, del pressupost
municipal per l’any 2021.
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SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa
(ADO) amb càrrec a la partida 62 231 48000 del pressupost municipal per a l’any 2021
per un import de ONZE MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS (11.780,40€) a favor de les persones relacionades en l’Annex 1.
TERCER. Fer el pagament directament a l’endossatari que consta en l’Annex 1, un cop
s’hagi acreditat al departament de Serveis socials per part de les Llars d’Infants
l’assistència dels alumnes becats.
QUART. Notificar aquests acords a les Llars Taitom i Baldufa.
CINQUÈ. Comunicar aquests acords als departaments de Tresoreria i Ensenyament.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
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Votació: Majoria Simple.
9.- URGÈNCIES
Votació de les Urgències:
L’Alcalde, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovada per
UNANIMITAT de tots els membres presents
Votació: Majoria Simple.
Punt 9.1. Adquisició finca Cal Sequis al carrer Alfons Sala, 109.
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2021/0331
Ctc.8-21 L’objecte d’aquest procediment és l’adquisició de tota la finca situada al carrer
Alfons Sala núm. 109, d’Olesa de Montserrat, la plena propietat del qual, lliure de
càrregues, gravàmens, arrendataris, ocupants i precaristes, serà adquirida del seu
propietari actual per aquest Ajuntament a títol de compravenda
El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal com estableix l'article 9 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell
2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de al 2014.Forma de tramitació: Urgent,
d’acord amb allò previst a l’article 119 LCSP.
El contracte s'adjudicarà per procediment negociat (adquisició directa), tal com preveu
l'article 206 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; en el qual l'adjudicació recaurà en el licitador
justificadament elegit per l'òrgan de contractació; i això sobre la base de les peculiaritats
de les necessitats a satisfer i l'especial idoneïtat de el bé. D'aquesta manera, es
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sol·licitarà oferta exclusivament a les persones propietàries de el bé l'adquisició es pretén,
al tractar-se de l'únic que satisfà les característiques i necessitats requerides per
l'Ajuntament.
El pressupost base de licitació ascendeix a la quantia de 500.000€, quantitat descrita de
valor tipus de venda, segons valoració realitzada pels Serveis Tècnics Municipals.
A l’aplicació pressupostària 41S12 171 60000 del pressupost municipal hi ha consignació
suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta adquisició.
S’ha fiscalitzat l’expedient i consten a l’expedient informes de secretaria i de l’arquitecta
municipal. I al mateix temps s’ha remès per informe de tràfic jurídic patrimonial preceptiu
a la DGAL en virtut a l’article 206.3.b) del Decret legislatiu 2/2003
Vist allò que disposen els articles 116, 117, 119 i concordants de la LCSP.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adquisició de tota la finca situada al
carrer Alfons Sala núm. 109, d’Olesa de Montserrat, la plena propietat del qual, lliure de
càrregues, gravàmens, arrendataris, ocupants i precaristes, serà adquirida del seu
propietari actual per aquest Ajuntament a títol de compravenda, que es tramitarà
d’urgència mitjançant procediment negociat sense publicitat d’acord amb l’article 168 a)
apartat 1r i concordants de la LCSP.
El pressupost base de licitació del contracte és de CINC-CENTS MIL EUROS
(500.000,00€)
SEGON. Aprovar l’autorització (A) de la despesa per un import de CINC-CENTS MIL
EUROS (500.000,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41S12 171 60000.
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir
l’adquisició de tota la finca situada al carrer Alfons Sala núm. 109, d’Olesa de Montserrat,
la plena propietat del qual, lliure de càrregues, gravàmens, arrendataris, ocupants i
precaristes, serà adquirida del seu propietari actual per aquest Ajuntament a títol de
compravenda
QUART. Sol·licitar oferta al següent propietari segons informes existents a l’expedient:


Parròquia Santa Maria d’Olesa de Montserrat, amb DNI/CIF R0800230E
Participació: La total finca

CINQUÈ. Designar els membres de la comissió negociadora:
o
o
o

Sr. Miquel Riera Rey, alcalde que actuarà com a President.
Sr. Vicenç Tur Marti, secretari accidental que actuarà com a vocal.
Sr. Joan Enríquez Díaz, cap del departament de Contractació que actuarà com a
secretari de la Mesa de Contractació.
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SISÈ. Publicar en el Perfil del Contractant els detalls de l’expedient.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
10.- PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió de la
qual dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 18:43 hores de la
tarda.
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