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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 9 de març de 2021
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:30 del dia 9 de març 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
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 2 de març de 2021 03032021
2.- CONTRACTES
2.1.- Adjudicació concessió explotació parades mercat municipal. Exp.2020/3765
2.2.- Contracte LOPD del Servei Atenció Integral. Exp.2021/0937
3.- HISENDA
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4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
4.1.- Desestiment gual permanent c/ Noguera 28-30. Exp. 2017/2053
4.2.- Llicència d'obres majors per a la construcción d'un habitatge unifamiliar. C/Cecilia
Vallhonrat, 27. Exp. 2017/3257
5.- CONVENIS
5.1.- Adhesió acord desenvolupament SAI LGTBIQ. exp. 2021/0802
5.2.- Conveni de practiques amb IES Daniel Blanxart i Pedrals. Exp.2021/1028
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Convocatòria de subvencions en matèria d'Esports per concurrència competitiva
2021. Exp.2021/0583.
6.2.- Convocatòria de subvencions en matèria de Cultura per concurrència competitiva.
Exp.2021/0585
6.3.- Convocatòria de subvencions en matèria de Festes per concurrència competitiva
2021. Exp.2021/0583
6.4.- Convocatòria de subvencions en matèria de Joventut per concurrència competitiva
2021. Exp. 2021/0584
6.5.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'Ass. Promoció
Espectacle Infantil i Juvenil. Exp. 2020/2313
6.6.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'Associació Casal
d'Olesa. Exp. 2020/2317
6.7.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'Associació Tonis Olesa.
Exp. 2020/2318
6.8.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'Escola Josep Ferrà i
Esteva. Exp. 2020/2653
6.9.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'Esbart Olesà. Exp.
2020/2656
6.10.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de la UEC Olesa. Exp.
2020/2702
6.11.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'Associació Gegants i
Nans d'Olesa. Exp. 2020/2706
6.12.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'entitat Associació
Prodisminuïts Santa Oliva. Exp. 2020/2781
6.13.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'entitat Associació per la
Salut Mental del Baix Llobregat. Exp. 2020/2824
6.14.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'escola Sant Bernat.
Exp. 2020/2951
6.15.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció nominativa de l'Associació
Prodisminuïts Sta. Oliva. Exp2020/4384
6.16.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'escola Mare de Deu de
Montserrat. Exp. 2020/2953
7.- PERSONAL
7.1.- Bases i convocatoria procés selectiu interinatge Secretaria. Exp. 2021/0787
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Aprovar la revocació parcial dels ajuts econòmics assistència llar d'infants curs
2020/2021 gener - juliol 2021. Exp. 2021/0048
8.2.- Aportació anual al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) 2021 - Exp.
2021/0880
8.3.- Atorgament ajuts econòmics socials Annex II. Exp 2021/0853
8.4.- Rectificació error material Premis Sant Jordi 2021. Exp. 2021/0541
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9.- URGÈNCIES
9.1.- Conveni amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pel projecte Treball, Talent i
Tecnologia. Exp. 2020/5068
9.2.- Justificació i pagament del 25 % restant de la subvenció nominativa a l'entitat
ACAIMA. Exp. 2020/0191
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
Punt 1.1. Acta Sessió Ordinària de data 2 de març de 2021 03032021
“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.
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 2 de
març de 2021, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.
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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.
Votació: Majoria Simple.
2.- CONTRACTES
Punt 2.1. Adjudicació concessió explotació parades mercat municipal. Exp.
2020/3765

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
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“Proposta de la Regidoria de Promoció Economica
Exp. 2020/3765
Ctc.11-21. Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 d’octubre de 2020
es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars
i prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de clàusules generals aprovat pel
Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte de la concessió d’ús privatiu de domini
públic per a l’explotació de les parades del mercat municipal així com les
corresponents cambres frigorífiques, compost per 18 lots, mitjançant procediment
obert. El termini per a presentar ofertes a traves de l’eina Sobre Digital va finalitzar el dia
9 de novembre a les 14:00h.
El procediment de contractació s’ha tramitat d’acord amb l’article 156 a 158 i concordants
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre adjudicació dels
contractes.
En el Perfil del Contractant de l’Ajuntament, en data 12 de gener de 2021 resta publicada
l’acta de la mesa de Contractació, on es detalla d’acord amb l’informe tècnic de data 16
de desembre de 2020, l’obertura dels sobres A i B, en dates 11 i 13 de novembre de 2020
respectivament, i on es proposen adjudicataris segons el detall següent :
LOT
2
8
9
14

Registre
18.165
18.101
18.108
17.911

ADJUDICATARI
Cal Sagalito 1898, SLU
Antonio Morago López
Javier Ros Cortés
Rosa Maria Belmonte Tallon

El Sr. Efrain Revollo Villca presenta oferta pel lot 10, mitjançant instància al registre
electrònic d’aquest Ajuntament en data 9 de novembre a les 20:14 hores i amb registre
d’entrada número E202018207.
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El Sr. Javier Ros Cortes no ha donat compliment al requeriment efectuat en data 13 de
gener de 2021.
La resta de licitadors proposats adjudicataris dels lots assignats han donat compliment al
requeriment efectuat en data 13 de gener de 2021 per tal d’acreditar les condicions
subjectives d’acord amb l’article 140 LCSP.
Atès que l’article 32 del Reglament del Mercat Municipal d’Olesa de Montserrat indica que
les cambres frigorífiques i magatzems hauran de correspondre a una titularitat del lloc de
venda i que seran utilitzats exclusivament per les persones concessionàries i que la
finalització de la concessió administrativa del lloc de venda comportarà necessàriament la
de la cambra frigorífica i magatzem.
S’ha fiscalitzat per la Intervenció municipal la despesa d’aquesta contractació.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER. Excloure al licitador Sr. Efrain Revollo Villca per no haver presentat la seva
oferta dins del termini establert ni mitjançant l’eina del Sobre Digital de la Plataforma de
Contractació Pública.
SEGON. Declarar deserts els següents lots:

LOT

PARADES QUE INCLOU

1

3a6L

3

17 a 20 L

4

21 a 22 L

5

23 a 26 L

6

27 a 28 L

7

47 a 48 L

9

54 a 55 L

10

1 a 11/ 51 a 61 C

11

113 a 116/ 163 a 166 C

12

117 a 119/ 167 a 169 C

13

129 a 132/ 179 a 182 C

15

141 a 144/ 191 a 194 C

16

15 a 19 P

17

4A6P

18

7A8P

MOTIU DESERT

No s’ha presentat cap oferta

No ha satisfet
d’adjudicació

requeriment

No s’ha presentat cap oferta

TERCER. Ratificar els acords de la Mesa de contractació i ADJUDICAR el contracte del
contracte de la concessió d’ús privatiu de domini públic per a l’explotació de les
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parades del mercat municipal així com les corresponents cambres frigorífiques,
mitjançant procediment obert amb les dades següents:
LOT 2 :
 Adjudicatari: Cal Sagalito 1898, SLU
 Cànon: 2.206,94€
 Rati Inversió: 45.454,55€ (IVA exclòs)
LOT 8 :
 Adjudicatari: Antonio Morago López
 Cànon: 1.758,94€
 Rati Inversió: 1.049,12€ (IVA exclòs)
LOT 14 :
 Adjudicatari: Rosa Maria Belmonte Tallon
 Cànon: 2.198,68€
 Rati Inversió: 0

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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QUART. Aprovar el Dret Reconegut (DR) anual amb càrrec al concepte d’ingrés 12
55000 del pressupost municipal d’acord al detall següent:
LOT
2
8
14

ADJUDICATARI
Cal Sagalito 1898, SLU
Antonio Morago López
Rosa Maria Belmonte Tallon

CÀNON ANUAL
2.206,94€
1.758,94€
2.198,68€

CINQUÈ. D’acord amb la clàusula 5 del Plec de Clàusules Administratives particulars la
concessió s’atorga pel termini de 20 anys, serà prorrogable per a un termini igual al temps
inicial fins a un màxim de 40 anys.
SISÈ. D’acord amb les ofertes presentades, els adjudicataris es comprometen a complir
amb totes i cadascuna de les millores proposades en les seves ofertes econòmiques.
SETÈ. Nomenar com a responsable del contracte a la cap del Servei de Promoció
Econòmica, senyora Yolanda Muñoz Cruz.
VUITÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es
rebi aquesta notificació d’adjudicació, d’acord amb l’article 153.3, i publicar l’anunci de
formalització al perfil del contractant.
NOVÈ. Notificar aquest acord a totes les empreses adjudicatàries i a la resta de
licitadors.”
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 2.2. Contracte LOPD del Servei Atenció Integral. Exp.2021/0937
“Proposta de la Regidoria de Gènere, feminismes i LGTBIQ+
Exp. 2021/0937
Mitjançant el decret número 2021DECR000418, de 3 de març de 2021, s’ha adjudicat el
contracte de servei d’atenció integral a l’empresa SURT.FUNDACIO DE
DONES.FUNDACIO PRIVADA per un termini de 9 mesos i 29 dies a comptar a partir del
3 de març de 2021.
Per dur a terme l’execució del contracte és necessari que l’adjudicatari tingui accés a
dades de caràcter personal de les que disposa l’Ajuntament.
L’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, 5 de desembre, de dades de caràcter personal i
garantia dels drets digitals (LOPD), estableix que no es considerarà comunicació de
dades l’accés d’un tercer a les dades quan aquest accés sigui necessari per la prestació
d’un servei al responsable del tractament, sempre que es compleixi allò previst en la
mateixa llei, les normes de desenvolupament i el Reglament UE 2016/679.
L’article 28 Reglament UE 2016/679 estableix que el tractament per part de l’encarregat
es regirà per un contracte o acte jurídic que vinculi l’encarregat respecte del responsable i
estableixi l’objecte, la duració, la naturalesa i finalitat del tractament, el tipus de dades
personals i categories d’interessats, les obligacions i drets del responsable del tractament
i les obligacions de l’encarregat del tractament.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar els documents CONTRACTE ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
adjunts a aquest acord, en compliment de l’article 33 LOPD i normativa de desplegament
continguda al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la LOPD, per a incloure com a document annex a
l’expedient 2021/0937 del contracte de servei d’atenció integral.
SEGON. Facultar a l’Alcalde per a la signatura dels documents esmentats a l’acord
primer.

CONTRACTE ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
REUNITS
D’una part, l’alcalde Miquel Riera Rey, actuant en nom i representació de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat, amb NIF núm. P0814600C i amb domicili fiscal la Plaça Félix
Figueras i Aragay s/n d’Olesa de Montserrat, assistida de la secretària de la Corporació,
Vicenç Tur Martí, que dona fe de l’acte.
D'altra part la senyora Sira Vilardell Canal amb DNI78150723N com a representant de
l’empresa SURT.FUNDACIO DE DONES.FUNDACIO PRIVADA, amb NIF G64404213
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domiciliat a Barcelona, carrer Guàrdia 14 baixos, i amb prou poder segons consta a
l’escriptura signada davant del notari Manuel Piquer Belloch,, de l’Il·lustre Col·legi Notarial
de Catalunya, datada 30/06/2017, amb número de protocol 1830, degudament inscrita al
registre mercantil de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, Inscripció 2350.
MANIFESTEN
1.En data 3 de març de 2021 es va adjudicar a través del Decret d’alcaldia
2021DECR000418 el contracte de servei d’atenció integral a l’empresa
SURT.FUNDACIO DE DONES.FUNDACIO PRIVADA per un termini de 9 mesos i 29 dies
a comptar a partir del 3 de març de 2021.
2.Per a poder prestar el servei objecte del contracte identificat és necessari que
l’adjudicatari tingui accés a determinades dades de caràcter personal.
3. En compliment de l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals es celebra el present
contracte, el qual estableix que l’accés per part de l’encarregat del tractament a les
dades personals que resultin necessàries per a la prestació d’un servei al responsable no
es considerarà comunicació de dades sempre que es compleixi allò establert al
Reglament UE 2016/679, en la llei orgànica i en les seves normes de desenvolupament,
l’Ajuntament
d’Olesa
de
Montserrat
i
l’empresa
SURT.FUNDACIO
DE
DONES.FUNDACIO PRIVADA acorden les següents:
CLÀUSULES
1.IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS I FITXER AFECTAT
-

Responsable del tractament: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Encarregat del tractament: Surt, fundació de dones. Fundació privada amb NIF:
G64404213
Fitxer afectat: Benestar social (21)

2. NATURALESA I FINALITAT DEL TRACTAMENT
El tractament de les dades serà automatitzat i manual.
Les operacions de tractament seran:
- Redactar les atencions realitzades
- Revisar historials
- Registrar incidències
Per l’atenció i assessorament a persones LGTBIQ+.
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3.DURACIÓ DEL CONTRACTE
La duració d’aquest contracte està supeditada a la duració del contracte de servei
d’atenció integral, per tant, la vigència del present serà de 9 mesos i 29 dies a comptar a
partir del 3 de març de 2021.
En cas de pròrroga del contracte servei d’atenció integral, també s’entendrà prorrogat el
present per un termini igual al de la prorroga del contracte principal.
4.OBLIGACIONS DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
El responsable del tractament determinarà els fins i mitjans del tractament, per aquest
motiu, vetllarà, controlarà i supervisarà que l’encarregat del tractament compleixi la
normativa sobre protecció de dades personals i implementi les mesures i procediments
tècnics i organitzatius de seguretat adequats.
Amb aquesta finalitat, el responsable del tractament podrà, entre altres, dictar les
instruccions necessàries amb al finalitat d’assegurar la correcta realització del tractament.
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5.OBLIGACIONS DE L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
1.Utilitzar les dades personals amb la única i exclusiva finalitat de prestar els serveis
encarregats en l’execució del contracte i a no aplicar-les o utilitzar-les per una finalitat
diferent o incompatible.
2.No difondre ni permetre l’accés ni comunicar-les ni cedir-les, ni per la seva conservació,
a terceres persones sense autorització del responsable del tractament.
3.Tractar les dades personals únicament seguint instruccions documentades del
responsable, inclòs pel que fa a les transferències de dades personals a un tercer país o
una organització internacional, excepte que hi estigui obligat , en aquest cas, l’encarregat
informarà al responsable del tractament d’aquesta exigència legal, prèvia al tractament,
excepte que el dret ho prohibeixi per raons d’interès públic.
4.L’encarregat del tractament queda expressament obligat a mantenir absoluta
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades
de caràcter personal que pogués conèixer com a conseqüència del compliment del
contracte principal. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i
extingir-se aquest contracte.

5.Adoptar les mesures de seguretat corresponent d’acord amb la clàusula sis del present
contracte
6.L’encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l’autorització
prèvia i per escrit del responsable del tractament. L’encarregat haurà d’informar al
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responsable de qualsevol canvi previst en la incorporació o substitució d’altres
encarregats, donant així al responsable la possibilitat d’oposar-se a aquests canvis.
Quan un encarregat del tractament recorri a un altre encarregat per dur a terme activitats
de tractament per compte del responsable, s’imposaran a aquest altre encarregat,
mitjançant un contracte o un acte jurídic, les mateixes obligacions de protecció de dades
que les estipulades en el present contracte. Si aquest altre encarregat incomplís les
seves obligacions , l’encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant el
responsable del tractament pel que respecta al compliment de les obligacions per part de
l’altre encarregat.
7.Asistir al responsable, tenint en compte la naturalesa del tractament, a través de
mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que sigui possible, perquè aquest
pugui complir amb les seves obligacions de respondre a les sol·licituds que tinguin per
objecte l’exercici dels drets dels interessats.
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8. Ajudar al responsable a garantir el compliment de les obligacions legalment
establertes, tenint en compte la naturals del tractament i la informació a disposició de
l’encarregat.
9.Suprimir o retornar, segons determini el responsable del tractament, totes les dades
personals un cop finalitzada la prestació del servei de tractament.
En el supòsit de que una norma legal prevegi la seva conservació, la destrucció de les
dades personals i dels suports o documents en els que constin no procedirà; s’haurà de
procedir a la devolució de les dades personals i dels suports o documents en els que
constin al responsable del tractament, el qual garantirà la conservació en el compliment
de la norma legal de referència.
10.Posar a disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per
demostrar el compliment de les obligacions establertes en el present contracte, així com
per permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del
responsable del tractament o d’un auditor autoritzat.
11.Comunicar al responsable del tractament qualsevol incidència que hi pugui haver
durant el tractament de les dades personals.

6.MESURES DE SEGURETAT A APLICAR
L’encarregat del tractament està obligat a adoptar les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc al que estan
exposades les dades, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, la
naturalesa, l’abast, el context i la finalitat del tractament, així com els riscos de probabilitat
i gravetat variables pels drets i llibertats de les persones físiques.
Entre altres, s’hauran d’adoptar les següents mesures de seguretat:
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Benestar social (21)
Alt
L’encarregat del tractament aplicarà les mesures de seguretat de nivell
bàsic previstes als articles 89 a 94 RLOPD i de nivell mig previstes als
articles 95 a 100 RLOPD, així com les següents corresponent al nivell alt
(Art.101 a 104 RLOPD):
- La identificació dels suports s’haurà de realitzar utilitzant sistemes
d’etiquetatge comprensibles que permetin als usuaris autoritzats
identificar els mateixos i a la vegada que dificultin la identificació
per a tercers.
-

La distribució dels suports que continguin dades de caràcter
personal es realitzarà xifran aquestes o utilitzant mecanismes que
garanteixin que aquesta informació no serà accessible durant el
seu transport.

-

S’haurà d’evitar el tractament de dades en dispositius portatils que
no permetin el seu xifrat. En cas que sigui imprescindible s’haurà
de justificar i adoptar les mesures necessàries que tinguin en
compte els riscos de realitzar el tractament en aquests entorns
desprotegits.

-

S’haurà de conservar una còpia de seguretat de les dades i
procediments de recuperació dels mateixos en un lloc diferent al
que es troben els equips informàtics que els tracten.

-

Guardar, de cada intent d’accés, com a mínim, la identificació de
l’usuari, la data i hora en que es va realitzar, el fitxer accedit, el
tipus d’accés i si ha sigut autoritzat, d’acord amb l’article 103
RLOPD

-

La transmissió de dades a través de xarxes publiques o
inalambriques de comunicació electrònica es realitzarà xifran les
dades o utilitzant qualsevol mecanisme que sigui intel·ligible per
tercers.

”
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.
3.- HISENDA
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4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
Punt 4.1. Desestiment gual permanent c/ Noguera 28-30. Exp. 2017/2053
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2017/2053
Atès que en data 13 de juliol de 2017, Registre d’Entrades núm. E2017010075, la Sra.
N.T.G., amb NIF: XX.XXX.314-L, va presentar la petició de llicència de senyalització de
gual permanent al carrer Noguera núm. 28-30 d'aquesta vila.
Atès que en data 28 de juliol de 2017, Registre de Sortides núm. S2017005459, aquest
Ajuntament li va reclamar la presentació de diversa documentació.
Atès que en data 9 de setembre de 2017, la persona interessada rep la notificació del
requeriment de documentació abans esmentat, en una segona notificació.
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Atès que fins a la data d’avui, la persona interessada, no ha presentat la documentació
requerida.
Atès que segons el que preveu l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu que en
cas que l’interessat no presenti la documentació preceptiva per al tràmit sol.licitat, en el
termini de deu dies hàbils comptats a partir de la recepció de la notificació de subsanació
d’esmenes, es tindrà per desistit de la seva petició.
Vist l’informe emès pel Servei de Planejament i Urbanisme, en data 18 de gener de 2021,
en el qual informe favorablement la declaració de desestiment de la sol·licitud.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORD:
PRIMER. Declarar per desistit a la Sra. N.T.G., amb NIF: XX.XXX.314-L, de la sol·licitud
de la llicència de senyalització de gual permanent al carrer Noguera núm. 28-30
d'aquesta vila, i ordenar l'arxiu de l'expedient obert amb motiu de la sol·licitud indicada a
la part expositiva d'aquest acord, de conformitat amb el que indica l’art. 68.1 de la Llei
39/2015, esmentada anteriorment.
SEGON. Notificar la present resolució a la persona 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 4.2. Llicència d'obres majors per a la construcció d'un habitatge unifamiliar.
C/Cecilia Vallhonrat, 27. Exp. 2017/3257
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2017/3257
Atès que el Sr. M.E.H., amb NIF: X-XXXX831-P, ha sol·licitat en data 14 de desembre de
2017, la llicència d’obres consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres al carrer Cecilia Vallhonrat núm. 27 d'aquesta vila.
Atès que en data 10 de gener de 2018, amb registre de sortida núm. S2018000236, es
notifica al sol·licitant el requeriment de documentació respecte informe tècnic de data 04
de gener de 2018.
Atès que en data 2 de març de 2018, amb registre d’entrada E2018003379, s’aporta
documentació complementària a l’expedient.
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Atès que en 31 de maig de 2018, amb registre de sortida núm. S2018004991, es notifica
al sol·licitant requeriment tècnic respecte informe tècnic de data 09 de maig de 2018, per
a poder informar la llicència sol·licitada.
Atès que en 15 de juny de 2018, amb registre d’entrada E2018009079, s’aporten plànols
modificats del projecte en resposta al requeriment tècnic.
Atès que en 21 de setembre de 2018, amb registre de sortida núm. S2018007619, es
notifica al sol·licitant requeriment nou tècnic respecte informe tècnic de data 18 de
setembre de 2018, per a poder informar la llicència sol·licitada.
Atès que en 5 d’octubre de 2018, amb registre d’entrada E2018014818, s’aporta el mateix
projecte visat 2017008386 de data 5 de desembre de 2017, el qual no contempla les
modificacions requerides.
Atès que en 29 d’agost de 2019, amb registre d’entrada E2019012874, en data 25 de
maig de 2020, amb registre d’entrada E2020007397, s’aporta documentació.
Atès que en data 23 de setembre de 2020 , amb registre d’entrada E2020014820,
s’aporta Projecte Executiu Modificat Numero de visat 2017008386, de data 23 de
setembre de 2020.
(hash: 6aNcTWwC477QWmlahqWvHDwAWsw=)
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.
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Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vist els informes favorables de l'arquitecta municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en data 19 i 20 de setembre de 2019, respectivament.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Concedir al Sr. M.E.H., amb NIF: X-XXXX831-P, la llicència per a efectuar les
d’obres consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, composat
per planta soterrània, planta baixa, dos plantes pis i golfes, de 283,14 m2. construïts, al
carrer Cecilia Vallhonrat núm. 27 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte
presentat amb núm. de visat 2017008386, i les altres condicions que consten a
l'expedient. El termini per a l’inici i la finalització de l’execució de les obres és d’1 any per
iniciar les obres i 3 anys per finalitzar-les.
SEGON. Caldrà advertir que segons el PPSUNPr6 art 14.20, l’espai lliure d’edificació
s’hauran de sistematitzar amb arbrat i jardineria.
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TERCER. 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.

QUART. 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.
CINQUÈ. 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.
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SISÈ. 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.
SETÈ. 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.
VUITÈ. 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.
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NOVÈ. Notificar el present acord a la persona interessada, i a l’Organisme de Gestió
Tributària Local de la Diputació de Barcelona.”
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.
5.- CONVENIS
Punt 5.1. Adhesió acord desenvolupament SAI LGTBIQ. exp. 2021/0802
“Proposta de la Regidoria de Gènere, feminismes i LGTBIQ+
Exp. 2021/0802
Vist que la Llei 11/2014, del 10 d’octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia, en l’article 6 contempla els principis orientadors de l’actuació dels poders
públics.
Tenint en compte que en el Ple municipal del 22 d’octubre de 2020 es va aprovar
l’adhesió al Pla Comarcal LGTBIQ.
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Tenint en compte que des de fa anys, el departament de Gènere, feminismes i LGTBIQ+
està treballant per la prevenció i la sensibilització de la diversitat sexual i de gènere al
municipi promovent diferents activitats i lluitant contra la LGTBIfòbia.
Vist que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la necessitat de adherir-se a l’Acord per al
desenvolupament del Servei d’Atenció Integral (SAI) local per les persones LGTBI entre
la Direcció General d’Igualtat i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Vist que l’Àrea per la Igualtat de tracte i no-discriminació de les persones LGTBI (Àrea
LGTBI) de la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies és l’encarregada de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral de Catalunya.
Tenint en compte que la celebració del conveni de col·laboració entre ambdues parts
suposarà una millora en la gestió pública, facilitarà la utilització conjunta de mitjans i
serveis públics i contribuirà a la realització d’activitats d’utilitat pública.
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Vist que amb aquest acord, el departament de Gènere, feminismes i LGTBIQ+ es marca
els objectius següents:
 Oferir un servei d’atenció local (SAI local) de proximitat per a les persones LGBTI i
aquelles que s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i
identitat o expressió de gènere.
 Donar una atenció integral i de qualitat a les persones LGBTI fent un
acompanyament eficient pel coneixement dels recursos específics del territori i
llurs necessitats.
 Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials, per agilitzar i
millorar l’acció política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa de
professionals i serveis que facilitin l’optimització dels recursos.
 Sensibilitzar a la població del municipi de l’existència de persones LGBTI,
mitjançant la difusió de la posada en marxa del servei
 Donar a conèixer aquest servei a les persones LGBTI i a les persones que ho
necessitin.
 Donar suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per
raó d’orientació sexual , identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar
determinats tràmits.
 Oferir informació i recursos LGBTI als diferents serveis i equipaments de la
població o el territori.
La signatura d’aquest acord no comporta per si mateix cap despesa obligatòria. En tot
cas les accions que se’n desprenguin del mateix seran assumides com a accions pròpies
del departament que el gestiona i amb les aplicacions i recursos assignats al mateix.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER.- Aprovar l’acord per al desenvolupament del Servei d’Atenció Integral (SAI)
local per a les persones LGTBI entre la Direcció General d’Igualtat i l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat.

ACORD PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL
LOCAL PER LES PERSONES LGBTI ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’IGUALTAT I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT.

La Llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, té com a
objectiu establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i a la
no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’ expressió de
gènere, en els àmbits tant públics com privats, sobre els quals l’Administració de la
Generalitat i els Ens Locals tenen competències.
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Així mateix, i en compliment del que també regula la Llei esmentada, la Generalitat i els
ens locals han de garantir el seu compliment i promoure les condicions per a fer-la
plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.
Una de les mesures que regula aquesta norma, és l’oferiment a la ciutadania d’un Servei
Atenció Integral per atendre a les persones LGBTI que pateixin, hagin patit o estiguin en
risc de patir discriminació o violència per LGBTIfòbia, amb la finalitat de donar respostes
adequades, àgils, properes i coordinades d’acord amb les necessitats d’aquestes
persones.
Aquest servei ha d’ajudar a dur a terme polítiques públiques per prevenir, sensibilitzar i
fer efectiu el dret de les persones LGBTI.
Les parts que subscriuen el present acord cooperen i col·laboren respectant, en tot
moment, les competències de cadascuna per tal d’apropar a la ciutadania del territori, a
través d’aquest Ajuntament, l’oferiment del Servei d’Atenció Integral (SAI) que en aquest
acord es descriu. D’aquesta manera, es pot garantir l’adequació de les respostes i
l’agilitat de les gestions necessàries en cada cas i oferir, en definitiva, un servei òptim a la
ciutadania.
Especialment i pel que fa als àmbits de cultura, lleure, esport, famílies, salut, així com en
l’àmbit social es regulen mesures per les quals les administracions públiques de
Catalunya i per tant, també els ens locals, han de donar suport a les necessitats de les
persones LGBTI.
És per aquest motiu i en base a la cooperació administrativa, principi orientador que ha
d’inspirar l’actuació dels poders públics en relació amb les persones LGBTI, que es signa
el present acord.
Aquest Acord desplega un dels projectes de la fitxa 38 del Contracte Programa, conveni
que
estableix un marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals per tal de permetre una prestació i gestió
dels serveis socials que respongui a criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat
territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials.
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El present acord entre la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat desplega el model local d’
oferiment del servei que formarà part de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral de
Catalunya.
Així mateix, el punt 5 d’aquest acord, regula la garantia estadística atès l’article 39.3 de la
Llei 11/2014, del 10 d’octubre.
Als afectes d’aquest acord el Servei d’Intenció Integral Central (SAI central), correspon a
l’Àrea per la igualtat de tracte i no-discriminació de les persones LGBTI (Àrea LGBTI) de
la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball Afers Socials i Famílies.

1.- BASE LEGAL
El present acord es fonamenta en el desplegament dels següents articles bàsics de la Llei
11/2014, del 10 d’octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia:
Article 3.2 Àmbit d’aplicació i garantia de compliment
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“La Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les
condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius”.
Article 6. Principis orientadors de l’actuació dels poders públics
“D’acord amb els principis orientadors que inspiren aquesta llei, l’actuació dels poders
públics amb relació a les persones LGBTI ha de:
h) Assegurar la cooperació interadministrativa”.
Article 9. Servei d’atenció integral
1. L’òrgan coordinador de les polítiques LGBTI ha d’oferir un servei d’atenció integral per
a atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o
violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere,
amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les
necessitats d’aquestes persones.
2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, i amb l’objectiu de garantir l’accés dels
ciutadans a aquest servei, s’ha de procurar una atenció permanent amb personal que
tingui formació en matèria de conductes discriminatòries i en l’ús eficaç i eficient dels
mitjans electrònics.
3. Els professionals adscrits a aquest servei han de tenir formació relacionada amb els
drets civils i en matèria de no-discriminació.
Article 22. 4. Les famílies LGBTI
“El servei d’atenció integral a què fa referència l’article 9, en coordinació amb els governs
locals, ha d’atendre les víctimes de discriminació en l’àmbit familiar i donar-los suport,
especialment en els casos de violència masclista o en els casos en què es trobin
implicats els grups LGBTI.”
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Article 39. 3 Garantia estadística
“L’òrgan responsable de coordinar les polítiques LGBTI pot proposar l’establiment
d’acords i convenis amb altres administracions i institucions públiques i organitzacions per
a donar compliment a l’apartat 2”.

2.- OBJECTIUS
Aquest servei d’atenció persegueix els objectius següents:
2.1. Oferir un servei d’atenció local (SAI local) de proximitat per a les persones LGBTI i
aquelles que s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o
expressió de gènere.
2.2 Donar una atenció integral i de qualitat a les persones LGBTI fent un acompanyament
eficient pel coneixement dels recursos específics del territori i llurs necessitats.
2.3 Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials, per agilitzar i
millorar l’acció política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa de professionals
i serveis que facilitin l’optimització dels recursos.
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2.4 Sensibilitzar a la població del municipi de l’existència de persones LGBTI, mitjançant
la difusió de la posada en marxa del servei
2.5 Donar a conèixer aquest servei a les persones LGBTI i a les persones que ho
necessitin.
2.6 Donar suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó
d’orientació sexual , identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar determinats
tràmits.
2.5 Oferir informació i recursos LGBTI als diferents serveis i equipaments de la població o
el territori.

3.- PRESTACIÓ DEL SERVEI
3.1 Donar informació
El SAI té l’encàrrec de donar la informació requerida sobre temàtica LGBTI, segons els
àmbits d’actuació i de competències.
- Informació de les entitats: Qualsevol informació que tingui a veure amb els àmbits
específics que treballi una entitat en qüestió.
- Informació de l’administració local: Tota aquella informació el contingut de la qual
sigui competència local, caldrà donar la resposta directament des del SAI local.
- Informació de l’administració de la Generalitat: Tota aquella informació el contingut
de la qual sigui de competència de l’Administració de la Generalitat, caldrà
consultar-la al SAI central.
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- Informació de l’administració Estatal: Tota aquella informació que sigui d’àmbit
estatal, caldrà consultar-la al SAI central.
- Cal recollir els continguts bàsics de cada informació atès el punt 5 del present
acord.
3.2 Atendre Incidències
Les incidències són demandes que plantegen les persones de la població que no poden
considerar-se infracció administrativa d’acord amb l’article 34 de la Llei 11/2014, ni els
fets poden ser constitutius de delictes dins l’àmbit penal, ni es tracte de discriminacions
comeses en l’àmbit laboral.
Per resoldre la incidència cal intermediar, dur a terme les gestions necessàries per
atendre i resoldre el cas plantejat.
La resolució de la mateixa haurà de ser al moment o en el termini més breu possible.
Cal recollir la informació bàsica de cada incidència atès el punt 5 del present acord.
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La resolució de la incidència ha de servir, també, per revisar serveis, protocols i accions
de l’Administració per tal de modificar processos perquè la incidència no torni a succeir.
3.3 Atendre possibles casos de discriminació
El SAI ha d’estar habilitat per atendre la recepció de denúncies per possibles situacions
de discriminació a les persones LGBTI.
En el moment que s’interposa una denúncia per possible discriminació s’atendrà a la
persona denunciant acollint-la i orientant-la en la interposició de la denúncia, així com
informant-la de les vies i procediments existents.
3.3.1 Recollir la màxima informació
La denúncia d’un cas on ha existit una possible discriminació per orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere, cal recollir tota la informació possible en
relació amb:
-

On ha succeït el fet, data, hora, petita descripció dels fets.
Informació de la víctima: edat, nom i cognoms, informació necessària per a posarnos en contacte amb ella.
Documentació dels tràmits que ja hagi obert amb altres administracions.
Informació de la persona infractora: descripció, nom i cognoms si és possible,
localització, informació per a posar-nos en contacte.
Proves dels fets succeïts.
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3.3.2 Valoració i actuacions
S’analitzarà i valorarà tota la documentació de la que es disposa tenint en compte els
paràmetres més habituals que a continuació s’exposen i d’acord amb la normativa
aplicable:
a) En cas de discriminació amb Insults, danys d’objectes, denegació a accedir a un
tràmit o servei, es podria arribar a obrir la via administrativa per existir una
possible infracció administrativa. En aquests casos, s’ha de traslladar la informació
al SAI central.
b) En cas de discriminació amb agressions, amenaces, incitació a l’odi, es podria
arribar a obrir la via penal per possible delicte. En aquests casos, s’ha d’enviar la
documentació recollida als Mossos d’Esquadra i al SAI central.
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c) En casos de discriminació efectuada dins de les relacions laborals d’àmbit privat
es podria arribar a obrir la via laboral per aquest motiu, caldrà traslladar el cas al
SAI central per tal que aquest ho comuniqui a la Inspecció de Treball de
Catalunya.
d) En cas de discriminació dins les relacions laborals públiques, caldrà aplicar la
normativa específica que existeixi i activar els protocols específics (funció pública,
àmbit penitenciari, protocols específics d’assetjament, etc.) La discriminació pot
passar entre iguals o en relacions de poder o en l’exercici de la funció
professional. En aquests casos, s’ha d’enviar la documentació recollida al Servei
d’Inspecció Territorial que correspongui amb coneixement al SAI central.
Cal recollir els continguts bàsics de cada denúncia atès al punt 5 del present acord.

4.- PERFIL PROFESSIONAL PER A L’ATENCIÓ DEL SERVEI
Ha de ser una persona amb:
-

Capacitat d’empatia, d’escolta i amb capacitat resolutiva i d’intervenció.
Coneixement dels serveis i protocols de coordinació municipals i territorials.
Coneixement dels recursos territorials.
Capacitat per a treballar en equip i en xarxa.
Tenir formació en gènere i en el desplegament de les polítiques públiques LGBTI.

5.- GARANTIA ESTADÍSTICA
Per tal de complir amb el mandat regulat a l’article 39 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre,
el SAI central durà a terme la recopilació de dades a partir de les consultes, incidències i
denúncies que arribin a qualsevol part del territori de Catalunya.
El SAI central comunicarà les dades bàsiques a recollir trimestralment al Servei d’Atenció
Integral que subscriu el present acord. Així mateix, caldrà que hi consti un resum de les
actuacions realitzades per gestionar cada incidència o denúncia rebuda.
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari accidental), 20/03/2021 10:51
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El tractament de les dades estarà subjecte al principi de confidencialitat i responsabilitat
professional.

6.- SEGUIMENT I MODIFICACIÓ
El SAI local farà un seguiment de les possibles incidències i denúncies que arribin des de
la seva obertura fins el seu tancament, encara que hagi estat derivada a altres àmbits.
Així mateix, es faran reunions de seguiment periòdiques amb el SAI central per tal
d’aclarir dubtes i posar en comú allò que es consideri convenient per ambdues parts.
Fruit d’aquestes reunions de seguiment i un cop posat en pràctica el present circuit
acordat, es podrà modificar algun aspecte un cop finalitzat el termini exposat al punt 9 del
present acord, sempre i quan hi hagi consentiment per ambdues parts i quedi acreditat
que el canvi millora al servei prestat.

7.- FORMACIÓ
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S’ha de garantir la formació del personal adscrit al servei. Aquesta formació està
dissenyada des de l’Àrea per la igualtat de tracte i no discriminació de les persones
LGBTI i s’oferirà a l’administració local, d’acord amb el que es planifiqui.
L’Àrea per la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGBTI donarà suport a
la formació quan sigui necessari.

8.- PROTECCIÓ DE DADES
Les parts tenen l’obligació de garantir la protecció de les dades individualitzades d’ordre
privat a les quals tinguin accés com a conseqüència de la realització de l’objecte d’aquest
acord. Per tant, compliran adequadament les disposicions contingudes en la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels
Drets Digitals relativa a la protecció de les persones físiques pel que es fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i el que estableix qualsevol
altra norma aplicable.

9.- DURADA
Aquest acord serà vigent des del moment de la seva signatura, i serà prorrogable cada
any tàcitament, mentre que les parts no manifestin expressament i per escrit amb una
antelació mínima de tres mesos, la seva extinció o modificació.
Olesa de Montserrat, a XXX de XXXX de 2021
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Mireia Mata i Solsona
Directora general d’Igualtat

XXXX XXXX XXXX
Ajuntament d’Olesa de Montserrat

”
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.
La Sra. Vallès S’absenta de la sessió
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Punt 5.2. Conveni de practiques amb IES Daniel Blanxart i Pedrals. Exp.2021/1028
“Proposta de la regidoria de Gestió d’Espai Públic i Equipaments
Exp. 2021/1028
Atès que l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals d’Olesa de Montserrat imparteix estudis
d’Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis (PFI EE01) en el que
es preveu la realització de pràctiques per un total de 180 hores.
Atès que l’alumne K.P.M.I., de l’esmentat centre, s’ha mostrat interessat en realitzar
pràctiques com auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis
municipals.
Atès que aquestes pràctiques es formalitzen mitjançant un acord de col·laboració que
caldrà signar.
Atès que es preveu la realització d’aquestes pràctiques amb un total de 180 hores,
repartides en 16,5 hores setmanals, 3 dies a la setmana, compromeses en l’horari
següent: dimecres, dijous i divendres de 08:00 a 13:30 hores.
Atès que aquestes pràctiques es realitzaran al Departament de Gestió d’Espai Públic i
Equipaments, amb l’equip de manteniment d’instal·lacions esportives, i supervisat pel
treballador municipal Sr. Joan Daví Tomàs. Les tasques es desenvoluparan en les
diferents instal·lacions esportives municipals que manté el Departament de Gestió
d’Espai Públic.
Atès que esta previst aquest acord de col·laboració començarà el dia 17 de març fins al
11 de juny de 2021.
Atès que el contingut de les tasques a realitzar a les pràctiques, segons el document del
Pla d’activitats, és el següent:
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari accidental), 20/03/2021 10:51
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 22/03/2021 09:58

Activitats formatives de referència relacionades amb la realització d’operacions de
muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis.

2. Activitats formatives de referència relacionades amb la realització d’operacions de
muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions.
3.

Activitats formatives de referència relacionades amb operacions de manteniment
d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis

4. Altres pròpies de l’entitat..
Atès que aquest Ajuntament ha analitzat l’interès de tenir alumnes en pràctiques, així com
la repercussió educativa i formativa dels aprenentatges assolits pels alumnes,
coneixement que es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral, facilitant la
incorporació al mercat laboral i/o la continuïtat del seu itinerari formatiu. D’altra bada,
també s’han analitzat els beneficis que pels departaments té comptar amb alumnes de
pràctiques que aporten mirades i metodologies.
Vist l'informe de la tècnic Cap del Departament del Servei de Manteniment de la Ciutat de
data 04/03/2021.
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En virtut de tot això, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’acord de col·laboració per la formació pràctica en centres de treball
per la realització de les pràctiques per l’alumne K.P.M.I, amb CIF XXXXX107K, per un
total de 180 hores, a realitzar del dia 17 de març fins al 11 de juny de 2021.
SEGON.- Aprovar el Pla d’Activitats adjunt a aquest Acord.
TERCER.- Les obligacions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat són les següents:
1a.- La realització de les pràctiques no implica l’existència de relació laboral entre
els/les participants de pràctiques i l’empresa signant.
2a.- La relació de les pràctiques no implica contraprestació econòmica entre
l’empresa signant i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
3a.- L’Ajuntament, mitjançant l’empresa formadora, farà les accions de seguiment i
control que consideri oportunes per garantir la correcta realització de les pràctiques.
4a.- La valoració del resultat de l’estada en pràctiques de l’estudiant l’han de fer
conjuntament l’Ajuntament l’Olesa de Montserrat, les empreses i institucions. Pel que
fa la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en
aquest contracte, és competència exclusiva de l’Ajuntament.
5a.- La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies d’un
contracte laboral entre els estudiants, les empreses o institucions.
QUART.- Aquest conveni no suposa cap cost per l’Ajuntament.
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CINQUÉ.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’acord de col·laboració per la
formació pràctica en centres de treball.
SISÉ.- Notificar aquests acords a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, a l’alumne interessat,
al Departament de Recursos Humans i als representants legals dels treballadors.

DOCUMENT
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari accidental), 20/03/2021 10:51
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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.
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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.
La Sra. Vallès s’incorpora a la sessió
6.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Convocatòria de subvencions en matèria d'Esports per concurrència
competitiva 2021. Exp.2021/0583.
“Proposta de la Regidoria ESPORTS
Exp. 2021/0583
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria ESPORTS.
L’Ordenança General de Subvencions (OGS) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament
al BOP de Barcelona el 31 de gener de 2020, estableix les normes generals per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i altra legislació aplicable en matèria de subvencions.
Les bases aprovades en JGL 29/12/2020 defineixen el conjunt de condicions i
procediments a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de les
subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en matèria ESPORTS.
De conformitat amb la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon Govern, que modifica entre d’altres l’art.20.8 de la referida Llei
38/2003, la convocatòria d’aquestes subvencions haurà de ser comunicada a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a l’efecte de comunicar-li el text de la
convocatòria pel seu trasllat per la BDNS al diari oficial corresponent.
Aquest any 2021 seguim estant davant d’una crisi sanitària a nivell mundial, iniciada l’any
2020, provocada per la COVID-19; crisi que afecta a tots els àmbits, essent la
convocatòria d’aquestes subvencions per concurrència competitiva un dels mecanismes
per pal·liar els seus efectes en els diferents sectors de la nostra vila.
De conformitat amb l’art. 10.2 de l’OGS, les subvencions no han d’excedir del 50% del
cost de l’activitat a què s’apliquin i, en cas de que s’excedeixi aquest límit, s’haurà de
justificar a l’expedient de manera degudament raonada la necessitat d’aquest increment.
L’import de la subvenció, aïlladament o conjuntament amb altres, en cap cas podrà
superar el seu cost total.
L’art. 25.8 de l’OGS permet, a petició de l’entitat, en casos puntuals i quan s’expliciti i es
justifiqui, fer un pagament anticipat o bestreta de la subvenció superior al 75% abans de
la justificació.
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria ESPORTS.
S’han emès informe tècnic de data 15/02/2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar els models normalitzats per a sol·licitar i justificar les subvencions.
SEGON.- Obrir la convocatòria de subvencions per concurrència 2021 en matèria
ESPORTS d’acord amb les bases aprovades.
TERCER.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 75.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 53 341 48950 ESPORTS-FE-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2021.
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QUART.- L’extracte de la convocatòria es comunicarà a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) per a la seva remissió al Butlletí Oficial de la Província. L’extracte
de la convocatòria es el següent:


Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria
especificada a l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria
ESPORTS (en endavant Bases), les persones jurídiques legalment constituïdes i
amb seu o delegació a la vila d’Olesa de Montserrat, que estiguin degudament
inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el Registre Municipal
d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el moment de presentar la
seva sol·licitud i les persones físiques que hagin de realitzar l’activitat que
fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (en endavant LGS); hauran de complir uns requisits.



Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les BASES reguladores, és
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a
entitats sense afany de lucre i a persones físiques que compleixin els requisits
establerts a les mateixes, amb la finalitat de promoure serveis i activitats en
matèria ESPORTS corresponent a l’àrea de Serveis Personals.



Bases reguladores
Les Bases reguladores estan publicades en el següent enllaç del portal de
transparència.
Enllaç en català
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https://www.seue.cat/documents/2909194/7999598/BASES+SUBVENCIONS+CONCURR%C3%88NCIA+ESP
ORTS.pdf/690343d4-5279-4fac-88bd-61e63ec8a94e
Enllaç en castellà
https://www.seue.cat/documents/2909194/7999598/BASES+SUBVENCIONS+COCURR%C3%88NCIA+ESPOR
TS+-CASTELL%C3%80.pdf/4ff7f05c-08ba-47c2-9b68-2c04e5b04bce


Quantitat
Aprovar l’Autorització (A) per un import de 75.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 53 341 48950 ESPORTS-FE-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost per l’any 2021.



Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment

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.

L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el departament
d’ESPORTS de l’Àrea Serveis Personals, que sol·licitarà quants informes estimi
necessaris de conformitat amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre,
General de Subvencions.
L'òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern
000023 de 10/01/2020.


Local, segons Decret

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració
un cop aplicats els criteris objectius determinats en les bases reguladores.
Per a la valoració de les sol·licituds dels projectes, únicament es tindran en
compte les sol·licituds que segueixen els criteris objectius, aplicats d’acord amb
els criteris de l’apartat 11 de les bases reguladores.



Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria per part de la
Base de Dades Nacional de Subvencions al diari oficial corresponent (BOP
Barcelona).
S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.



Termini d’execució.
El termini d’execució dels projectes serà de l’1 de gener al 31 de desembre de
l’any de la convocatòria.



Termini i forma de justificació
El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any següent al de la
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convocatòria.
S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.


Altres dades d’obligat compliment
S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta
convocatòria de subvencions, i d’acord amb l’ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el
24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31 de
gener de 2020.

CINQUÈ.- Aprovar que les sol·licituds de subvenció puguin excedir del 50% del cost del
projecte, degut a la situació de la covid 19 i els seus efectes sobre les entitats i les seves
activitats, sense superar en cap cas el cost total de l’activitat, d’acord al que preveu
l’article 10.2 de l’OGS, sempre que es demani de manera expressa i es motivi per part de
les entitats.

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.

SISÈ.- Aprovar que les sol·licituds de bestreta puguin excedir del 75% del cost que
finalment s’atorgui, degut a la situació de la covid 19 i els seus efectes sobre les entitats i
les seves activitats, sense superar en cap cas el cost total de l’activitat, d’acord al que
preveu l’article 25.8 de l’OGS, sempre que es demani de manera expressa i es motivi per
part de les entitats
SETÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció”
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.
Punt 6.2. Convocatòria de subvencions en matèria de Cultura per concurrència
competitiva. Exp.2021/0585
“Proposta de la Regidoria CULTURA
Exp. 2021/0585
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria CULTURA.
L’Ordenança General de Subvencions (OGS) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament
al BOP de Barcelona el 31 de gener de 2020, estableix les normes generals per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i altra legislació aplicable en matèria de subvencions.
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Les bases aprovades en JGL l’1 de desembre de 2020 defineixen el conjunt de
condicions i procediments a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació
de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en matèria
CULTURA.
De conformitat amb la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon Govern, que modifica entre d’altresl’art.20.8 de la referida Llei
38/2003, la convocatòria d’aquestes subvencions haurà de ser comunicada a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a l’efecte de comunicar-li el text de la
convocatòria pel seu trasllat per la BDNS al diari oficial corresponent.
Aquest any 2021 seguim estant davant d’una crisi sanitària a nivell mundial, iniciada l’any
2020, provocada per la COVID-19; crisi que afecta a tots els àmbits, essent la
convocatòria d’aquestes subvencions per concurrència competitiva un dels mecanismes
per pal·liar els seus efectes en els diferents sectors de la nostra vila.
De conformitat amb l’art. 10.2 de l’OGS, les subvencions no han d’excedir del 50% del
cost de l’activitat a què s’apliquin i, en cas de que s’excedeixi aquest límit, s’haurà de
justificar a l’expedient de manera degudament raonada la necessitat d’aquest increment.

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.

L’import de la subvenció, aïlladament o conjuntament amb altres, en cap cas podrà
superar el seu cost total.
L’art. 25.8 de l’OGS permet, a petició de l’entitat, en casos puntuals i quan s’expliciti i es
justifiqui, fer un pagament anticipat o bestreta de la subvenció superior al 75% abans de
la justificació.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria CULTURA.
S’han emès informe tècnic de data 17/02/2021
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar els models normalitzats per a sol·licitar i justificar les subvencions.
SEGON.- Obrir la convocatòria de subvencions per concurrència 2021 en matèria
CULTURA d’acord amb les bases aprovades.
TERCER.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 52.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2021.
QUART.- Les Bases reguladores es publicaran al Portal de transparència, a la Seu
electrònica d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província. L’extracte de la
convocatòria es el següent:


Beneficiaris
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Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria
especificada a l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria
CULTURA (en endavant Bases), les persones jurídiques legalment constituïdes i
amb seu o delegació a la vila d’Olesa de Montserrat, que estiguin degudament
inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el Registre Municipal
d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el moment de presentar la
seva sol·licitud que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament,
sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art.
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant
LGS); hauran de complir uns requisits.


Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les BASES reguladores, és
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a
entitats sense afany de lucre que compleixin els requisits establerts a les
mateixes, amb la finalitat de promoure serveis i activitats en matèria CULTURA
corresponent a l’àrea de Serveis Personals.



Bases reguladores

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.

Les Bases reguladores estan publicades en el següent enllaç del portal de
transparència.
Enllaç en català
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/bases+reguladores+cultura.pdf/26431230a299-4873-ac6f-6146f003e9fd
Enllaç en castellà
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/bases+reguladoras+cultura.pdf/942c156e46bb-4eff-a1e2-fd2ba799b36d


Quantitat
Aprovar l’Autorització (A) per un import de 52.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost per l’any 2021.



Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el CULTURA de l’Àrea
Serveis Personals, que sol·licitarà quants informes estimi necessaris de
conformitat amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de
Subvencions.
L'òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern Local, segons Decret
000023 de 10/01/2020.



Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
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Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració
un cop aplicats els criteris objectius determinats en les bases reguladores.
Per a la valoració de les sol·licituds dels projectes, únicament es tindran en
compte les sol·licituds que segueixen els criteris objectius, aplicats d’acord amb
els criteris de l’apartat 11 de les bases reguladores.


Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria per part de la
Base de Dades Nacional de Subvencions al diari oficial corresponent (BOP
Barcelona).
S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.



Termini d’execució.
El termini d’execució dels projectes serà de l’1 de gener al 31 de desembre de
l’any de la convocatòria.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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apareix a la capçalera.



Termini i forma de justificació
El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any següent al de la
convocatòria.
S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.



Altres dades d’obligat compliment
S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta
convocatòria de subvencions, i d’acord amb l’ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el
24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31 de
gener de 2020.

CINQUÈ.- Aprovar que les sol·licituds de subvenció puguin excedir del 50% del cost del
projecte, degut a la situació de la covid 19 i els seus efectes sobre les entitats i les seves
activitats, sense superar en cap cas el cost total de l’activitat, d’acord al que preveu
l’article 10.2 de l’OGS, sempre que es demani de manera expressa i es motivi per part de
les entitats.
SISÈ.- Aprovar que les sol·licituds de bestreta puguin excedir del 75% del cost que
finalment s’atorgui, degut a la situació de la covid 19 i els seus efectes sobre les entitats i
les seves activitats, sense superar en cap cas el cost total de l’activitat, d’acord al que
preveu l’article 25.8 de l’OGS, sempre que es demani de manera expressa i es motivi per
part de les entitats.
SETÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció”
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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.
Punt 6.3. Convocatòria de subvencions en matèria de Festes per concurrència
competitiva 2021. Exp.2021/0583
“Proposta de la Regidoria FESTES
Exp. 2021/0586

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.

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria FESTES.
L’Ordenança General de Subvencions (OGS) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament
al BOP de Barcelona el 31 de gener de 2020, estableix les normes generals per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i altra legislació aplicable en matèria de subvencions.
Les bases aprovades en JGL el 17 de març de 2020 defineixen el conjunt de condicions i
procediments a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de les
subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en matèria FESTES.
De conformitat amb la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon Govern, que modifica entre d’altresl’art.20.8 de la referida Llei
38/2003, la convocatòria d’aquestes subvencions haurà de ser comunicada a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a l’efecte de comunicar-li el text de la
convocatòria pel seu trasllat per la BDNS al diari oficial corresponent.
Aquest any 2021 seguim estant davant d’una crisi sanitària a nivell mundial, iniciada l’any
2020, provocada per la COVID-19; crisi que afecta a tots els àmbits, essent la
convocatòria d’aquestes subvencions per concurrència competitiva un dels mecanismes
per pal·liar els seus efectes en els diferents sectors de la nostra vila.
De conformitat amb l’art. 10.2 de l’OGS, les subvencions no han d’excedir del 50% del
cost de l’activitat a què s’apliquin i, en cas de que s’excedeixi aquest límit, s’haurà de
justificar a l’expedient de manera degudament raonada la necessitat d’aquest increment.
L’import de la subvenció, aïlladament o conjuntament amb altres, en cap cas podrà
superar el seu cost total.
L’art. 25.8 de l’OGS permet, a petició de l’entitat, en casos puntuals i quan s’expliciti i es
justifiqui, fer un pagament anticipat o bestreta de la subvenció superior al 75% abans de
la justificació.
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria FESTES.
S’han emès informe tècnic de data 17/02/2021
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar els models normalitzats per a sol·licitar i justificar les subvencions.
SEGON.- Obrir la convocatòria de subvencions per concurrència 2021 en matèria
FESTES d’acord amb les bases aprovades.
TERCER.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 15.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 58 338 48900 FESTES-FP-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost
de l’exercici 2021.
QUART.- Les Bases reguladores es publicaran al Portal de transparència, a la Seu
electrònica d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província. L’extracte de la
convocatòria es el següent:

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.



Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria
especificada a l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria
FESTES (en endavant Bases), les persones jurídiques legalment constituïdes i
amb seu o delegació a la vila d’Olesa de Montserrat, que estiguin degudament
inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el Registre Municipal
d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el moment de presentar la
seva sol·licitud que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament,
sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art.
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant
LGS); hauran de complir uns requisits.



Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les BASES reguladores, és
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a
entitats sense afany de lucre que compleixin els requisits establerts a les
mateixes, amb la finalitat de promoure serveis i activitats en matèria FESTES
corresponent a l’àrea de Serveis Personals.



Bases reguladores
Les Bases reguladores estan publicades en el següent enllaç del portal de
transparència.
Enllaç en català
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/Bases+Subvencions+Festes_catal%C3%A0.pdf/40b2
35f4-806e-4c88-ae5a-2cdc96b84f59
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari accidental), 20/03/2021 10:51
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 22/03/2021 09:58

Enllaç en castellà
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/Bases+Subvenci%C3%B3+Festes_Castell%C3%A0.p
df/204310df-33e6-4140-82dc-35708d5c3925


Quantitat
Aprovar l’Autorització (A) per un import de 15.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 58 338 48900 FESTES-FP-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost per l’any 2021.



Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el FESTES de l’Àrea
Serveis Personals, que sol·licitarà quants informes estimi necessaris de
conformitat amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de
Subvencions.
L'òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern
000023 de 10/01/2020.

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.



Local, segons Decret

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració
un cop aplicats els criteris objectius determinats en les bases reguladores.
Per a la valoració de les sol·licituds dels projectes, únicament es tindran en
compte les sol·licituds que segueixen els criteris objectius, aplicats d’acord amb
els criteris de l’apartat 11 de les bases reguladores.



Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria per part de la
Base de Dades Nacional de Subvencions al diari oficial corresponent (BOP
Barcelona).
S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.



Termini d’execució.
El termini d’execució dels projectes serà de l’1 de gener al 31 de desembre de
l’any de la convocatòria.



Termini i forma de justificació
El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any següent al de la
convocatòria.
S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari accidental), 20/03/2021 10:51
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 22/03/2021 09:58

Altres dades d’obligat compliment
S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta
convocatòria de subvencions, i d’acord amb l’ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el
24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31 de
gener de 2020.

CINQUÈ.- Aprovar que les sol·licituds de subvenció puguin excedir del 50% del cost del
projecte, degut a la situació de la covid 19 i els seus efectes sobre les entitats i les seves
activitats, sense superar en cap cas el cost total de l’activitat, d’acord al que preveu
l’article 10.2 de l’OGS, sempre que es demani de manera expressa i es motivi per part de
les entitats.
SISÈ.- Aprovar que les sol·licituds de bestreta puguin excedir del 75% del cost que
finalment s’atorgui, degut a la situació de la covid 19 i els seus efectes sobre les entitats i
les seves activitats, sense superar en cap cas el cost total de l’activitat, d’acord al que
preveu l’article 25.8 de l’OGS, sempre que es demani de manera expressa i es motivi per
part de les entitats.

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.

SETÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció. ”
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.
Punt 6.4. Convocatòria de subvencions en matèria de Joventut per concurrència
competitiva 2021. Exp. 2021/0584
“Proposta de la Regidoria de Joventut
Exp. 2021/0584
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria de JOVENTUT.
L’Ordenança General de Subvencions (OGS) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament
al BOP de Barcelona el 31 de gener de 2020, estableix les normes generals per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i altra legislació aplicable en matèria de subvencions.
Les bases aprovades en JGL 17/03/2020 defineixen el conjunt de condicions i
procediments a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de les
subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en matèria de JOVENTUT.
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De conformitat amb la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon Govern, que modifica entre d’altres l’art.20.8 de la referida Llei
38/2003, la convocatòria d’aquestes subvencions haurà de ser comunicada a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a l’efecte de comunicar-li el text de la
convocatòria pel seu trasllat per la BDNS al diari oficial corresponent.
Aquest any 2021 seguim estant davant d’una crisi sanitària a nivell mundial, iniciada l’any
2020, provocada per la COVID-19; crisi que afecta a tots els àmbits, essent la
convocatòria d’aquestes subvencions per concurrència competitiva un dels mecanismes
per pal·liar els seus efectes en els diferents sectors de la nostra vila.
De conformitat amb l’art. 10.2 de l’OGS, les subvencions no han d’excedir del 50% del
cost de l’activitat a què s’apliquin i, en cas de que s’excedeixi aquest límit, s’haurà de
justificar a l’expedient de manera degudament raonada la necessitat d’aquest increment.
L’import de la subvenció, aïlladament o conjuntament amb altres, en cap cas podrà
superar el seu cost total.
L’art. 25.8 de l’OGS permet, a petició de l’entitat, en casos puntuals i quan s’expliciti i es
justifiqui, fer un pagament anticipat o bestreta de la subvenció superior al 75% abans de
la justificació.

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.

S’han emès informe tècnic de data 16/02/2021
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar els models normalitzats per a sol·licitar i justificar les subvencions.
SEGON.- Obrir la convocatòria de subvencions per concurrència 2021 en matèria de
JOVENTUT d’acord amb les bases aprovades.
TERCER.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 14.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 54 337 48950 JOVENTUT-J-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost
de l’exercici 2021.
QUART.- L’extracte de la convocatòria es comunicarà a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) per a la seva remissió al Butlletí Oficial de la Província. L’extracte
de la convocatòria es el següent:


Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria
especificada a l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria de
JOVENTUT (en endavant Bases), les persones jurídiques legalment constituïdes i
amb seu o delegació a la vila d’Olesa de Montserrat, que estiguin degudament
inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el Registre Municipal
d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el moment de presentar la
seva sol·licitud que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament,
sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art.
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant
LGS); hauran de complir uns requisits.
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari accidental), 20/03/2021 10:51
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 22/03/2021 09:58

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les BASES reguladores, és
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a
entitats sense afany de lucre que compleixin els requisits establerts a les
mateixes, amb la finalitat de promoure serveis i activitats en matèria de
JOVENTUT corresponent a l’àrea de Serveis Personals.



Bases reguladores
Les Bases reguladores estan publicades en el següent enllaç del portal de
transparència.
Enllaç en català
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/bases+joventutpdf.pdf/b4f051d7-ee0b-4c1e81c9-1013c102a519

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.

Enllaç en castellà
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/tmp3807318475401436669BASES_ESPECI
F_QUES_Joventut+_Castellano.pdf/f3f46eb0-004d-422a-ae0a-b07f4ef3e0bf


Quantitat
Aprovar l’Autorització (A) per un import de 14.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 54 337 48950 JOVENTUT-J-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost per l’any 2021.



Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el Departament de Joventut
de l’Àrea de Serveis Personals, que sol·licitarà quants informes estimi necessaris
de conformitat amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de
Subvencions.
L'òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern
000023 de 10/01/2020.



Local, segons Decret

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració
un cop aplicats els criteris objectius determinats en les bases reguladores.
Per a la valoració de les sol·licituds dels projectes, únicament es tindran en
compte les sol·licituds que segueixen els criteris objectius, aplicats d’acord amb
els criteris de l’apartat 11 de les bases reguladores.



Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria per part de la
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Base de Dades Nacional de Subvencions al diari oficial corresponent (BOP
Barcelona).
S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.


Termini d’execució.
El termini d’execució dels projectes serà de l’1 de gener al 31 de desembre de
l’any de la convocatòria.



Termini i forma de justificació
El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any següent al de la
convocatòria.
S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.

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.



Altres dades d’obligat compliment
S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta
convocatòria de subvencions, i d’acord amb l’ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el
24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31 de
gener de 2020.

CINQUÈ.- Aprovar que les sol·licituds de subvenció puguin excedir del 50% del cost del
projecte, degut a la situació de la covid 19 i els seus efectes sobre les entitats i les seves
activitats, sense superar en cap cas el cost total de l’activitat, d’acord al que preveu
l’article 10.2 de l’OGS, sempre que es demani de manera expressa i es motivi per part de
les entitats.
SISÈ.- Aprovar que les sol·licituds de bestreta puguin excedir del 75% del cost que
finalment s’atorgui, degut a la situació de la covid 19 i els seus efectes sobre les entitats i
les seves activitats, sense superar en cap cas el cost total de l’activitat, d’acord al que
preveu l’article 25.8 de l’OGS, sempre que es demani de manera expressa i es motivi per
part de les entitats
SETÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció”

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 6.5. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'Ass.
Promoció Espectacle Infantil i Juvenil. Exp. 2020/2313
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2020/2313
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de CULTURA.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar es va aprovar
per Junta de Govern Local, en data 20 d’octubre, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DE L’ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL A OLESA
per un import de 5.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51 334 48950
CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2020.

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.

En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
3.750,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que el pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 21 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.
Una vegada revisada tota la documentació justificativa presentada per l’entitat, es
considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de les subvencions en règim de
concurrència competitiva en matèria de Cultura.
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.
Vist l’informe tècnic de data 18/02/2021.
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.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ASSOCIACIÓ
PER LA PROMOCIÓ DE L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL A OLESA per un import
de 1.250,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PCALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 25% de
la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
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QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
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.
Punt 6.6. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'Associació
Casal d'Olesa. Exp. 2020/2317
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2020/2317

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.

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de CULTURA.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 20 d’octubre, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
ASSOCIACIÓ EL CASAL CULTURAL D’OLESA DE MONTSERRAT per un import de
5.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PC-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
3.750,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que el pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 21 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.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de Cultura.
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.
Vist l’informe tècnic de data 17/02/2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ASSOCIACIÓ
EL CASAL CULTURAL D'OLESA DE MONTSERRAT per un import de 1.250,00 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PC-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 25% de la
subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
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
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.

Votació: Majoria Simple.
Punt 6.7. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'Associació
Tonis Olesa. Exp. 2020/2318
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2020/2318
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de CULTURA.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local en data 20 d’octubre, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat ASSOCIACIÓ
TONIS OLESA DE MONTSERRAT per un import de 4.900,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2021.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
3.675,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que el pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 10 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.
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Una vegada revisada tota la documentació justificativa presentada per l’entitat, es
considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de les subvencions en règim de
concurrència competitiva en matèria de CULTURA.
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.
Vist l’informe tècnic de data 16/02/2021.
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.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ASSOCIACIÓ
TONIS OLESA DE MONTSERRAT per un import de 1.225,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 25% de la subvenció atorgada.

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.

TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
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.
Punt 6.8. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'Escola Josep
Ferrà i Esteva. Exp. 2020/2653
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2020/2653
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 05 de
maig de 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria d’equitat educativa.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 22 de setembre de 2020, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
escola Josep Ferrà i Esteva per un import de 4.191 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 – Ajuts Socials del pressupost de l’exercici 2020.
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En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
3.143,25 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, El pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 15 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.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria d’equitat educativa, pel
que s’ha informat favorablement.
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.

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.

Vist l’informe tècnic de data 18 de febrer de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER. Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ESCOLA
JOSEP FERRÀ I ESTEVA per un import de 1.047,75€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 – Ajuts Socials del pressupost de l’exercici 2021,
corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Tresoreria municipal.”
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.
Punt 6.9. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'Esbart Olesà.
Exp. 2020/2656
“Proposta de la Regidoria de Cultura
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Exp. 2020/2656
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de CULTURA.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar es va aprovar
per Junta de Govern Local en data 20 d’octubre, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
ESBART OLESÀ per un import de 1.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51
334 48950 CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici
2020.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
750,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que el pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.

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.

En data 23 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.
Una vegada revisada tota la documentació justificativa presentada per l’entitat, es
considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de les subvencions en règim de
concurrència competitiva en matèria de Cultura.
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.
Vist l’informe tècnic de data 17/02/2021
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.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ESBART
OLESÀ per un import de 250,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51 334 48950
CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2021
corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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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.
Punt 6.10. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de la UEC Olesa.
Exp. 2020/2702
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2020/2702
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de CULTURA.

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.

Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 20 d’octubre, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat UEC OLESA
per un import de 4.500,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51 334 48950
CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
3.375,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, El pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció . Opcional en
cas de concedir-se la bestreta
En data 18 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.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de Cultura.
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.
Vist l’informe tècnic de data 18/02/2021.
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.
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SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat UEC OLESA
per un import de 1.125,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51 334 48950
CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2021,
corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
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.

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.

Punt 6.11. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'Associació
Gegants i Nans d'Olesa. Exp. 2020/2706
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2020/2706
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de CULTURA.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar es va aprovar
per Junta de Govern Local, en data 20 d’octubre, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS I NANS D'OLESA per un import de 3.000,00 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PC-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
2.250,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, El pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 29 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.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de CULTURA.
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari accidental), 20/03/2021 10:51
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 22/03/2021 09:58

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.
Vist l’informe tècnic de data 18/02/2021.
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.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ASSOCIACIÓ
DE GEGANTERS I NANS D'OLESA per un import de 750,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”

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.

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.
Punt 6.12. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'entitat
Associació Prodisminuïts Santa Oliva. Exp. 2020/2781
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2020/2781
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 05 de
maig de 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria Benestar Social.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 08 de setembre de 2020, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
ASSOCIACIÓ PRODISMINUÏTS SANTA OLIVA per un import de 3.000,00€ amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 62 231 48950 – BENESTAR SOCIAL – ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
2.250,00€ a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari accidental), 20/03/2021 10:51
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 22/03/2021 09:58

En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, el pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 25 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.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria Benestar Social pel que
s’ha informat favorablement.
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.
Vist l’informe tècnic de data 19 de febrer de 2021
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent

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.

ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ASSOCIACIÓ
PRODISMINUÏTS STA OLIVA per un import de 750,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48950 – BENESTAR SOCIAL – ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
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.
Punt 6.13. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'entitat
Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat. Exp. 2020/2824
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2020/2824
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari accidental), 20/03/2021 10:51
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 22/03/2021 09:58

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 05 de
maig de 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de Benestar Social.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 08 de setembre de 2020, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
ASSOCIACIÓ PER LA SALUT MENTAL DEL BAIX LLOBREGAT NORD per un import de
750,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48950 – Benestar Social –
ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
562,50 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, el pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.

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.

En data 20 de gener 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.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria Benestar Social pel que
s’ha informat favorablement.
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.
Vist l’informe 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 la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ASSOCIACIÓ
PER LA SALUT MENTAL DEL BAIX LLOBREGAT NORD per un import de 187,50€ amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48950 – Benestar Social – Altres
Transferències del pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 25% de la subvenció
atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari accidental), 20/03/2021 10:51
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 22/03/2021 09:58

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.
Punt 6.14. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'escola Sant
Bernat. Exp. 2020/2951
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2020/2951
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 05 de
maig de 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria d’equitat educativa.

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.

Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 22 de setembre de 2020, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
escola Sant Bernat per un import de 5.063,50 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
62 231 48000 – Ajuts socials del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
3.797,63 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, El pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 29 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.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria d’equitat educativa, pel
que s’ha informat favorablement.
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.
Vist l’informe tècnic de data 18 de febrer de 2021
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
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SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ESCOLA
SANT BERNAT per un import de 1.265,87 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62
231 48000 – Ajuts Socials del pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 25% de la
subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
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.

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.

Punt 6.15 Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció nominativa de
l'Associació Prodisminuïts Sta. Oliva. Exp.2020/4384
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2020/4384
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
novembre de 2020, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Associació Pro
disminuïts Santa Oliva
per un import de 5.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 78900 BENESTAR SOCIAL -SS-OBRES ASSOCIACIÓ
PRODISMINUITS STA. OLIVA del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar el conveni regulador d’aquesta subvenció i, també,
concedir una bestreta (O) per un import de 3.750,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la
mateixa partida, corresponent al 75% 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.
En data 25 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 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 del pagament del 25% de la subvenció restant a l’entitat (O), per un import de
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1.250,00 € a càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 78900 – Benestar Social - SSOBRES ASSOCIACIÓ PRODISMINUITS STA. OLIVA del pressupost de l’exercici 2021.
Vist l’informe tècnic de data 16/02/2021
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER. Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat - SS-OBRES
ASSOCIACIÓ PRODISMINUITS STA. OLIVA per un import de 1.250,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 62 231 78900 – SS-OBRES ASSOCIACIÓ PRODISMINUITS
STA. OLIVA del pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 25% de la subvenció
atorgada.
TERCER. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
QUART. Notificar aquests acords a l’entitat interessada.”

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.

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.
Punt 6.16. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'escola Mare
de Deu de Montserrat. Exp. 2020/2953
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2020/2953
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 05 de
maig 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de concurrència
competitiva en matèria d’equitat educativa.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 22 de setembre de 2020, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
escola Mare de Deu de Montserrat per un import de 3.700,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 – Ajuts Socials del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
2.775,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
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En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, El pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 26 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.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria d’equitat educativa, pel
que s’ha informat favorablement.
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.
Vist l’informe tècnic de data 18 de febrer de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ESCOLA
MARE DE DEU DE MONTSERRAT per un import de 925,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 – Ajuts Socials del pressupost de l’exercici 2021,
corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Tresoreria municipal.”
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
Punt 7.1. Bases i convocatòria procés selectiu interinatge Secretaria. Exp.
2021/0787
“Proposta de la Regidoria de Recursos Humans
Exp. 2021/0787
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In-12121 / Ra046-21
Elaborades les bases generals i específiques reguladores del procés de selecció de
personal per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General
d’Administració Local per proveir interinament el lloc de treball de Secretaria, subescala
de Secretaria, categoria d’entrada reservat a funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, dins de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat, dotada amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de
llocs de treball i la legislació vigent.
Les esmentades bases s’han realitzat de conformitat a les disposicions establertes al
Reial decret legislatiu 5/2015, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Reial Decret 128/2018, de 16 de
març pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional i a la resta de normes i acords de caràcter general o
singular que siguin d’aplicació en els seus àmbits respectius.
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En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar les Bases generals i específiques i la convocatòria del procés de
selecció de personal per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General
d’Administració Local per proveir interinament el lloc de treball de Secretaria, subescala
de Secretaria, categoria d’entrada, reservat a funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat, que figuren com a annex
SEGON. Publicar les bases i la convocatòria al BOPB i al DOGC i seguir els tràmits
corresponents fins la cobertura interina del lloc de treball.
TERCER. Comunicar aquest acord a la Junta de Personal.

PROCÉS SELECTIU 21-TEMP05
Primera.- Objecte de la convocatòria
És objecte d'aquestes bases la regulació dels procés de selecció d’urgència de personal
per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General d’Administració Local
per proveir interinament, durant un període previst de 10 mesos, el lloc de treball de
Secretaria, subescala Secretaria d’entrada reservat a funcionaris d’Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional, d’acord amb el que disposa l’article 53 del Reial
decret 128/2018, de 16 de març.
Descripció del lloc de treball:
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Denominació: Secretaria
Subescala: Secretaria d’entrada
Grup de classificació: A1
Nivell de destí: 30
Complement específic anual: 33.768.42 €
La provisió d’aquest lloc resulta necessària i urgent ja que no ha estat possible la seva
provisió per funcionari d’habilitació de caràcter nacional, d’acord amb els procediments
establerts en el Reial Decret 128/2018, de 16 de març pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Li corresponen, amb caràcter general, les funcions descrites a l’article 3 del Reial decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Segona.- Requisits dels participants
Les persones que concorrin a aquesta convocatòria han de reunir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa fixada
per llei.
c) Estar en possessió o estar en condicions d’obtenir en la data en la qual finalitzi el
termini de presentació d’instàncies, la titulació exigida per a l’ingrés en els cossos o
escales classificats en el subgrup A1 d’acord amb el previst en el text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, que és el títol de grau universitari, o bé el títol de doctor, llicenciat,
enginyer o equivalent.
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.
e) No estar separats mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per
a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per l’accés al cos o escala de
funcionaris.
f) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a
la legislació vigent en la matèria.
g) Posseir la capacitat funcional per a realitzar l’acompliment de les tasques pròpies del
lloc de treball.
h) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals
i escrits (certificat nivell C1 de català) de la Secretaria de Política Lingüística o alguna
de les titulacions equivalents.
Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de
llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua
catalana de nivell corresponent, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es
qualificarà d'apte o no apte.
Aquests requisits s’han de reunir l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds,
excepció feta de l’acreditació documental del coneixement de la llengua catalana, que es
pot aportar fins el moment de realització de la prova esmentada al paràgraf h) de la
present base.
Tercera. Presentació de sol·licituds
3.1 Els aspirants que desitgin prendre part en la convocatòria hauran de fer-ho constar
mitjançant instància (ajustada al model oficial i normalitzat) facilitada en el Registre
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General d'aquest Ajuntament i a la pàgina web municipal. Les instàncies es presentaran
en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de
conformitat amb la legislació vigent.
3.2. Els aspirants podran també presentar-se per qualsevol dels mitjans admesos per
l'article 16. 4. b), c), d) i e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
En cas de presentar la instancia per correu ordinari (no missatgeria), els aspirants hauran
de comunicar al Departament de Recursos Humans, abans de finalitzar el termini, la
presentació de la instancia a l'oficina de Correus, mitjançant un correu electrònic a
l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat en què s'identifiqui
l'aspirant i el procediment de selecció al que es concorre i el numero de certificat de la
remesa. Serà vàlid el correu electrònic si existeix constància de la transmissió i recepció,
de les seves dades i s'identifica fidedignament al remitent i al destinatari.
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No obstant, transcorreguts 3 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació
d'instàncies sense que s'hagués rebut la instància, no serà admesa en cap cas.
El contingut del correu electrònic s'ajustarà al model següent:
Nom de l'aspirant: (...)
Procediment de selecció : (...)
Presentada la instància el dia: (...)
Entitat de presentació:(...)
Certificat número: (...)
Les instàncies hauran d'anar acompanyades de:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o del document acreditatiu de la identitat.
b) Drets d'examen: La taxa per participar en el procés selectiu és de 23,15 €
Pels aspirants que optin per presentar les sol·licituds presencialment en el Registre
General de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, en el moment de presentar-les se'ls
facilitarà un document de liquidació de la taxa amb el que hauran de fer efectiu el
pagament de la manera que s'indica en el mateix. La manca d'aquesta documentació
determinarà l'exclusió de l'aspirant.
Pels aspirants que optin per presentar les sol·licituds per altres mitjans establerts de
conformitat amb la legislació vigent, hauran d'indicar expressament una direcció de
correu electrònic en la seva instància, als efectes de poder notificar-los el
corresponent document de liquidació de la taxa. La manca d'aquesta documentació
determinarà l'exclusió de l'aspirant.
c) Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria.
d) Acreditació del nivell de suficiència (C1) de llengua catalana. En cas que no es
puguin acreditar els coneixements de llengua, s’haurà de realitzar la prova de
coneixements prevista en l’apartat h) de la base primera.
e) Currículum vitae de l’aspirant, en el que hauran de fer constar els llocs de treball
ocupats fins al moment de la presentació, especificant tipus de tasca, càrrec, temps
etc. acompanyat de l’informe de vida laboral que confirmi les dades incloses al
Currículum vitae.
f) Relació dels mèrits que s’aportin al procés selectiu i justificants acreditatius
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Els serveis prestats en l’administració corresponent s’acreditaran mitjançant la
certificació de l’administració corresponent amb indicació de la categoria professional,
funcions i període de temps
Els estudis, cursos, cursets i jornades i seminaris que s’al·leguen com a mèrits
hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials o homologats, indicant el centre
emissor dels mateixos, així com les hores de durada.
g) Qualsevol altre documentació requerida a les bases de la convocatòria
Tots els documents es poden presentar mitjançant fotocòpies, que només seran
degudament compulsades als aspirants que finalment superin totes les proves.
3.3 Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la
sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà
responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la
comunicació al departament de Recursos Humans de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
de qualsevol canvi de les mateixes.
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3.4 Seran causa d'exclusió i de no admissió l'extemporaneïtat en la presentació de la
sol·licitud, l'incompliment dels requisits formals del formulari adequat normalitzat per
l'Ajuntament, la manca de pagament o el pagament incomplet de la taxa i l'incompliment
de l'establert en l'apartat 2 d'aquesta base.
3.5 Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, així
com la publicitat d'aquestes dades, d'acord amb la normativa vigent. En cas de no
consentir el tractament de les seves dades personals ho hauran d'assenyalar
expressament en la casella corresponent existent a l'efecte en el formulari
3.6 El termini per a la presentació d'instàncies comptarà fins a 10 dies naturals a partir de
l'endemà de la data de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Quarta. Admissió dels aspirants
4.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el/la President/a de la Corporació o
l'autoritat delegada dictarà una resolució en el termini màxim d'un mes, en el qual
declararà aprovada la llista provisional d'admesos/es i d'exclosos/es, que es farà pública
a la Web municipal i al Tauler d'anuncis de la Corporació.
En la mateixa resolució es farà pública la composició i la data de constitució del tribunal
qualificador, així com la data de realització de la prova de selecció. Es concedirà un
termini de 10 dies hàbils des de la publicació a la Web municipal i al Tauler d'anuncis de
la Corporació, per tal que els candidats puguin presentar esmenes o al·legacions a la
resolució d’exclusió del procés de selecció.
4.2 La llista provisional d'aspirants admesos i exclosos es considerarà automàticament
elevada a definitiva si no es presenten reclamacions. Les reclamacions que es puguin
presentar es resoldran dins del termini dels 30 dies següents a comptar des de la
presentació de les mateixes, i seran estimades o desestimades, si s'escau, en una nova
resolució per la qual s'aprova la llista definitiva, la qual s'exposarà al Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i a la web municipal. La notificació d'aquesta resolució determinarà els
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terminis a efectes de possibles impugnacions i recursos, d'acord amb el que disposi la
normativa vigent.
4.3 La resta d'anuncis es farà al Tauler d'anuncis de la Corporació i a la web municipal o,
si escau, d'alguna altra forma fefaent que acrediti que els aspirants els coneixen.
Cinquena. Tribunal qualificador
5.1 El tribunal qualificador estarà format pels següents titulars i els seus suplents:
President:
- Un funcionari/ària d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, designat
per l’Alcaldia.
Vocals:
- Un funcionari/ària de carrera del subgrup A1 designat/ada a proposta de la Direcció
General d’Administració Local.
- Un funcionari/ària de carrera del subgrup A1 de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
designat/ada per l’Alcaldia, que actuarà com a secretari/a.
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5.2 Com a membre dels Tribunals, amb veu però sense vot, podrà assistir un observador
designat a proposta dels representats legals dels empleats, sens perjudici que hagi
d'actuar a títol individual i en cap cas en representació de l'òrgan que l'ha proposat.
5.3 L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal de selecció s'han d'ajustar al que
preveu la normativa vigent.
5.4 El Tribunal de selecció no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de la
majoria dels seus membres, siguin titulars o suplents, entre els que es trobaran el
President/a i el Secretari/a.
5.5 Les decisions del Tribunal de selecció s'adoptaran per majoria de vots dels presents,
resolent, en cas d'empat, el vot del que actuï com a President/a.
5.6 El Tribunal de selecció podrà disposar la incorporació a les seves tasques
d'assessors especialistes per a les proves corresponents dels exercicis que estimi
pertinents, limitant-se la seva actuació a prestar la seva col·laboració en les respectives
especialitats tècniques.
En el cas que les persones aspirants no puguin acreditar el nivell de coneixement de
català exigit per a la plaça i a l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny,
sobre l'acreditació del coneixement del català i aranès en els processos de selecció de
personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya,
l'òrgan competent en matèria de política lingüística, a petició de la corporació, nomenarà
una persona per tal que assessori el Tribunal qualificador en l’elaboració i valoració de la
prova de coneixements de llengua catalana.
5.7 El Tribunal de selecció queda facultat per resoldre els dubtes que es plantegin i per
prendre els acords necessaris per assegurar el correcte desenvolupament del procés
selectiu.
5.8 Els membres dels Tribunals de selecció hauran d'observar l'oportuna confidencialitat i
el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions
que es celebrin.
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5.9 Les indemnitzacions per assistència dels membres del Tribunal s'acreditaran d'acord
amb el que disposi la normativa vigent en cada moment. Els membres pertanyents a la
Corporació no meritaran les indemnitzacions i assistències que mereixin per raó del
servei, excepte en aquells casos en que les assistències tinguin lloc en dies festius o cap
de setmana.
Sisena. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es desenvoluparà en dues
fases.
Els/les aspirants seran convocats/des per a cada exercici en una sola crida. La no
presentació d'un opositor a qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridat
determinarà automàticament la pèrdua del seu dret a participar en els exercicis
successius, quedant l'opositor exclòs del procediment selectiu, llevat dels casos de força
major, degudament acreditats i valorats lliurement pel Tribunal, el qual podrà efectuar una
nova crida quan ho consideri oportú. La identificació dels aspirants serà sempre amb el
DNI encriptat i el numero de registre de la instancia de participació als efectes de garantir
al seu anonimat i la imparcialitat del Tribunal durant tot el procediment selectiu.
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6.1. Fase d’oposició
Consistirà en la realització de les següents proves de caràcter obligatori i eliminatori:
Prova 1. Teòrica. Coneixements professionals.
Consistirà a respondre per escrit, en el termini màxim de 60 minuts un qüestionari que
constarà de 4 preguntes curtes relacionades amb el contingut de les matèries relatives a
les funcions descrites a l’article 3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
En aquest exercici es valorarà la capacitat i formació general i sobre les matèries objecte
de la prova, la claredat d’idees, la precisió i el rigor en l’exposició i la qualitat de
l’expressió escrita.
La puntuació d’aquesta prova serà d’un màxim de 20 punts, essent necessària una
puntuació mínima de 10 punts per a la seva superació. La valoració de cada resposta
correcta serà com a màxim de 5 punts.
Prova 2. Pràctica. Coneixements professionals.
Consistirà a resoldre en el termini màxim de dues hores, un o més supòsits pràctics
relacionats amb les funcions del lloc a proveir.
Durant el desenvolupament d’aquestes proves els/les aspirants poden, en tot moment, fer
ús de la normativa legal no comentada en suport paper.
En aquest exercici es valorarà la formació dels aspirants i la seva capacitat per integrar
coneixements, analitzar les situacions i resoldre problemes pràctics amb una aplicació
raonada dels coneixements, així com la claredat d’ idees, la precisió i el rigor en l’
exposició i la qualitat de l’expressió escrita.
La valoració d’aquesta prova serà entre 0 i 30 punts, essent necessària una puntuació
mínima de 15 punts per a la seva superació
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Prova 3. Entrevista competencial.
Consistirà en la realització d’una entrevista per avaluar la experiència teòrica i pràctica i
les aptituds dels aspirants en el desenvolupament de l’activitat pròpia del lloc de treball.
Es valorarà:
Les competències professionals per a la gestió i direcció d’equips de treball.
Capacitat analítica i de pressa de decisions.
Visió estratègica i compromís amb l’organització.
Coneixement ampli dels procediments administratius municipals.
Coneixement com usuari dels programes informàtics d’us més general en l’àmbit
de la gestió documental i administrativa.
Disposició a participar en la definició i realització de projectes complexos.
La capacitat de treball de forma autònoma i també en equip.
La valoració serà entre 0 i 5 punts.
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2.2 Fase de concurs
La segona fase, consistirà en valorar determinades condicions de formació, mèrits i
nivells d’experiència, adients amb les característiques de la plaça que es cobreix, sempre
que siguin al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, d’acord amb el barem
següent:
A) Experiència professional en treballs de la mateixa naturalesa o similars (amb el màxim
de 6 punts) que es valorarà de la manera següent:
a) Serveis Prestats en l’ administració local, ocupant un lloc de Secretaria per alguna de
les formes de provisió previstes a la normativa pròpia dels habilitats de caràcter
nacional: 0,20 punts/mes fins a un màxim de 3 punts.
b) Serveis Prestats en altres funcions pròpies de l’Àrea de Secretaria i/o Serveis jurídics
d’una administració local o d’altres administracions públiques en places dels subgrups
de classificació A1 i A2 o laborals equivalents: 0,20 punts/mes fins a un màxim de 2
punts
c) Serveis Prestats en una administració local o d’altres administracions públiques en
places dels subgrups de classificació A1 i A2 o laborals equivalents: 0,10 punts/mes
fins a un màxim d’1 punt.
B) Formació i perfeccionament (amb el màxim de 4 punts):
a) Per haver aprovat –i així s’acrediti– alguna prova d’aptitud de processos selectius de
interventor/a o secretari/a convocats per l’INAP, fins a un màxim d’1 punt.
b) Cursos, jornades i seminaris de formació superats amb certificació d’assistència,
directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, d’acord amb el següent
barem:
 Cursos de 10 a 20 hores: 0,05 punts.
 Cursos de 21 hores o més: 0,10 punts
c) Cursos, jornades i seminaris de formació amb certificat d’ aprofitament, directament
relacionats amb les funcions a desenvolupar, d’acord amb el següent barem:
 Cursos de 10 a 20 hores: 0,20 punts
 Cursos de 21 hores o més: 0,40 punts
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Només es valoraran com a mèrits els estudis, jornades i/o seminaris impartits per centres
oficials com administracions públiques, per universitats i per associacions o federacions
de municipis, o bé, que estiguin homologats per l’Institut nacional d’administracions
Públiques (INAP), l’escola d’administració Pública de Catalunya (EAPC) o per altres
organismes similars d’altres comunitats autònomes.
Només es computaran les activitats formatives de 10 hores o superiors. Només es tindran
en compte els cursos, jornades i/o seminaris dels últims 10 anys i aquells el certificat dels
quals contingui de forma expressa el nombre d’hores de formació.
C) Titulació acadèmica, postgraus i màsters relacionats amb les funcions pròpies de la
plaça que es convoca, fins a màxim 3 punts i d’acord amb el següent barem:
a) Postgraus: 1 punt
b) Màsters i Diplomatures: 2 punts
c) Llicenciatures i grau (diferent a l’aportada per a l’admissió): 3 punts
La puntuació de la fase de concurs, només es sumarà a l’ obtinguda en la fase d’oposició
en cas d’haver superat la mateixa.
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Setena. Qualificació definitiva
L'ordre de qualificació definitiva estarà determinat per la suma de les puntuacions
obtingudes en el conjunt dels exercicis de la fase d'oposició superats i dels punts
aconseguits en la fase de concurs.
En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà a favor de l'aspirant que hagi
obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, es resoldrà a
favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la prova o exercici de
caràcter pràctic.
Vuitena. Proposta de nomenament i constitució de borsa
Acabada la qualificació dels i de les aspirants, el Tribunal publicarà la relació d’aprovats,
per ordre de puntuació. La persona que hagi obtingut la major puntuació serà proposada
per al nomenament interí en la plaça de Secretaria convocada. La renúncia de la persona
proposada donarà lloc a la proposta de nomenament de la següent en ordre de
puntuació, i així successivament. La relació puntuada de la resta de candidats no
proposats declarats aptes constituirà l’ordre de la borsa de treball per a futures propostes
de nomenament interí, sempre i quan es donin la resta de requisits legals, durant un
període de 4 anys a comptar des de la data del decret de proposta de nomenament.
La crida dels integrants de la borsa de treball per proposar-los el nomenament interí es
realitzarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu que l’aspirant
hagi indicat a la seva sol·licitud de participació a la convocatòria, i mitjançant una trucada
telefònica al número indicat en la sol·licitud.
En cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb el
Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat dins dels dos
dies hàbils següents, es cridarà la persona següent de la llista de la borsa de treball.
Els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l’actualització permanent de
l’adreça de correu electrònic i del número de telèfon de contacte que constin al
Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, mitjançant
avisos de modificació de les dades personals, que, si s’escau, hauran de fer-se per escrit.
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La renúncia a un lloc de treball ofert suposarà el pas de l’aspirant a l’últim lloc de la borsa
d’ocupació, tret que concorri i s’acrediti una de les següents circumstàncies:
- Part, baixa per maternitat o paternitat, o per incapacitat temporal reconeguda per la
Seguretat Social.
- Gaudir d’un permís per adopció o acolliment, segons la normativa vigent.
- Tenir cura de fills menors de tres anys, o de familiars fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos.
La renuncia a tres ofertes de treball (excepte amb propostes de jornades inferiors al 50%)
o be l’abandonament d’un nomenament en execució seran causa d’exclusió de la borsa.
Novena. Presentació de documents
En aquest moment, la persona proposada haurà de presentar, en el termini de 10 dies
hàbils a comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis i al web municipal, els
documents acreditatius del compliment dels requisits exigits a la convocatòria.
a) Document Nacional d’Identitat original.
b) Certificat mèdic oficial, acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte físic que
impedeixi el normal desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a proveir.
c) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit, si no s’hagués presentat amb la
sol·licitud de participació en el procés selectiu.
d) Declaració responsable de no estar inhabilitada per sentència ferma per a
l’exercici de funcions públiques i no haver estat separada, per resolució
disciplinària ferma, del servei de cap Administració pública.
e) Declaració responsable de no estar afectada per la normativa d’incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques o, si s’escau, sol·licitar la
compatibilitat amb el formulari que li facilitarà la Corporació, o exercir, altrament,
l’opció prevista a l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, a
l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal
al servei de l’Administració de la Generalitat i a l’article 337 del Reglament del
personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de
juliol.
Llevat de força major, en cas de no presentar en termini, la documentació, o resultar
d’aquesta que no reuneix qualsevol dels requisits exigits, la persona aspirant proposada
decaurà en tots els seus drets al nomenament i derivats de la superació del procés de
selecció, sense perjudici de les possibles responsabilitats penals en les quals hagi pogut
eventualment incórrer.
Desena. Nomenament i pressa de possessió
D’acord amb la proposta de l’òrgan de selecció, el President de la Corporació sol·licitarà
de la Direcció General d’Administració Local el corresponent nomenament interí en favor
de la persona aspirant que hi figuri en el primer lloc, la qual haurà de prendre possessió
del lloc de treball prèvia la prestació del corresponent jurament o promesa conforme al
Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, i el Decret 359/1986, de 4 de desembre.
Onzena. Cessament
La persona nomenada cessarà per qualsevol de les causes de cessament dels
funcionaris interins establertes a la normativa de funció pública i, en tot cas, en prendre
possessió el secretari/a que hagi estat nomenat/da amb caràcter definitiu de resultes del
concurs ordinari o unitari convocat a l’efecte per als funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, o que hagi estat nomenat amb caràcter provisional o per
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acumulació per la Direcció General d’Administració Local, en la forma prevista en el Reial
Decret 128/2018.
Dotzena. Disposicions finals
Primera. En tot allò no previst en aquestes bases, s’ha d’aplicar la normativa següent:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- 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.
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.
- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional..
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
- Resta de normes i disposicions complementàries i concordants d’aplicació.
Segona. Recursos
La convocatòria i les seves bases, així com la llista d’aspirants admesos i exclosos,
poden ser impugnats per les persones interessades, mitjançant la interposició d’un recurs
contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici del
recurs potestatiu de reposició que es pot interposar en el termini d’un mes des de la data
de notificació o publicació de l’acte, davant l’alcalde.
El resultat del concurs que emeti el tribunal qualificador pot ser recorregut en alçada
davant l’alcalde en el termini d’un mes des de la data en què s’hagi publicat o notificat.
Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sens perjudici
que s’hi puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors
materials en la confecció de la llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions,
errors aritmètics en les qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors
també podran ser corregits d’ofici pels òrgans de selecció”
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.
8.- ALTRES ASSUMPTES
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Punt 8.1. Aprovar la revocació parcial dels ajuts econòmics assistència llar
d'infants curs 2020/2021 gener - juliol 2021. Exp. 2021/0048
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/0048
En data 2 de febrer de 2021 per Junta de Govern Local, es va aprovar l’atorgament
d’ajuts econòmics en l’assistència a les llars d’infants del curs 2020/2021 dels mesos de
gener a juliol de 2021.
Que en els mesos de gener i febrer es va confinar pel COVID-19 una aula a la Llar
d’infants la Baldufa i el servei de la llar es va veure afectat.
Que l’import mensual de la subvenció és de 189,50€, i que en aquests dos mesos de
gener i febrer va passar a ser de 161,07€.
Per tant, l’import a anular de gener i febrer és de 56,86€ per usuari.
Els usuaris afectats per aquest confinament de la Llar d’infants La Baldufa són:
NIF/NIE/
Passaport

Nom
del
nen/a
becat/des

Import
gener

Y. L. V.

xxxx128Q

C. G. L.

P. C. P.

xxxxx613B

J. C. J. R.

xxxxx405R
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Nom
i
Cognoms

a

anular

Import a anular
febrer

Total

28,43€

28,43€

56,86€

L. H. C.

28,43€

28,43€

56,86€

T. J. B.

28,43€

28,43€

56,86€

TOTAL

170,58€

En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Revocar parcialment el dret d’admissió de les sol·licituds segons quadre
adjunt.
SEGON.- Anul·lar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (ADO) de la
subvenció dels mesos de gener i febrer 2021 per un import total de 170,58€ de l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 – Ajuts socials – Benestar Social, del pressupost municipal
per l’any 2021.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Llar d’Infants La Baldufa.
QUART.- 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.
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DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari accidental), 20/03/2021 10:51
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 22/03/2021 09:58

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.
Punt 8.2. Aportació anual al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
2021 - Exp. 2021/0880
“Proposta de la Regidoria de d’Ensenyament
Exp. 2021/0880
Que en data 18/02/2021 el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha
comunicat que d’acord amb els seus Estatuts, aprovats el 10 de juliol de 2018, el nou
sistema de finançament que establirà les aportacions dels Ajuntaments per trams de
població serà vigent a partir de l’any 2023. Durant el període transitori, de 2018 a 2022,
les aportacions dels Ajuntaments queden fixades a l’aportació de 2017 i tots els augments
de retribucions seran assumits per la Generalitat de Catalunya. Que en aquest escrit
sol·liciten l’aportació anual fixada que li correspon a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
enguany és de 42.808,07 €. Cal que es faci efectiu el pagament de l’aportació mitjançant
transferències mensuals, trimestrals o, com màxim, semestrals.
Que l’Ajuntament ha aprovat la ratificació dels Estatuts del Consorci en data 25 d’abril de
2019 pel Ple municipal.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa (ADO) a favor del
CPNL, amb càrrec a la partida pressupostària 52 3263 46700 EDUCACIÓ-CPNLCONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA de l’estat de despeses del pressupost per
a 2021, per un import de 42.808,07 €, corresponent a l’aportació anual de 2021.
SEGON. Notificar aquests acords al Servei de Català de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la Tresoreria municipal.”
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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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari accidental), 20/03/2021 10:51
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 22/03/2021 09:58

Punt 8.3. Atorgament ajuts econòmics socials Annex II. Exp. 2021/0853
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/0853
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 9
d’abril de 2016 les Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics d’urgència
social.
Des de la Regidoria de Benestar Social s’atén als usuaris de l’annex adjunt.
L’equip tècnic de serveis socials informa que aquestes famílies tenen una situació
econòmica extremadament complicada.
La Regidoria de Benestar Social s’ha de realitzar un ajut econòmic social de caràcter
urgent per tal de poder fer front a cobrir despeses de necessitats bàsiques.
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S’informa favorablement l’atorgament d’aquests ajuts i que s’han tramitat seguint el
procediment i requisits establerts a les bases específiques per la concessió d’ajuts
econòmics d’urgència socials, que regulen les condicions per a la concessió dels ajuts
d’urgència social. S’informa que en aquest cas no és d’aplicació l’Ordenança reguladora
de subvencions, de conformitat amb l’article 4.e que exceptua aquest supòsit.
El pressupost municipal per a l’any 2021 preveu la partida 62 231 48000 per ajuts socials.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Admetre les sol·licituds presentades que s’ajusten als requisits de la present
convocatòria, segons el què s’especifica en l’informe annex.
SEGON.- Aprovar l’autorització (A) i la disposició (D) per un import de 6.779,15 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48000 SERVEIS SOCIALS-SS-AJUTS
SOCIALS del pressupost de l’exercici 2021, a favor de les persones relacionades en
l’annex adjunt.
TERCER.- Aprovar el reconeixement de l’obligació (O) per un import de 6.779,15 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48000 SERVEIS SOCIALS-SS-AJUTS
SOCIALS del pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 100% de la subvenció, a
favor de les persones relacionades en l’annex adjunt.
QUART.- Efectuar el pagament directament als endossataris que consten en l’annex.
CINQUÉ.- Comunicar aquests acords a la Tresoreria municipals.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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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.
Punt 8.4. Rectificació error material Premis Sant Jordi 2021. Exp. 2021/0541
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2021/0541
En Junta de Govern Local de data 23 de febrer d’enguany es van aprovar les Bases del 29è
Premi Sant Jordi Infantil i Juvenil de conte i Narració Breu en Català, concurs que es fa amb
la col·laboració de les escoles que en fan la selecció prèvia dels treballs finalistes.
Tenint en compte la situació excepcional d’aquest curs escolar en motiu de la situació
sanitària i havent-nos coordinat amb els centres educatius sobre aquest concurs literari, es
proposa, a criteri d’aquesta regidoria, modificar punt SEGON de l’acord apartat Termini de
presentació de sol·licituds i
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On diu: “El termini de lliurament dels treballs començarà l’1 de març de 2021 i finalitzarà 13
de març de 2021”.
Ha de dir : El termini de lliurament dels treballs començarà l’1 de març de 2021 i finalitzarà
19 de març de 2021.
Vist l’informe tècnic de la Cap del Departament d’Ensenyament de data 3 de març de
2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Modificar el punt SEGON, apartat Termini de presentació de sol·licituds i
On diu: “El termini de lliurament dels treballs començarà l’1 de març de 2021 i finalitzarà 13
de març de 2021”.
Ha de dir : El termini de lliurament dels treballs començarà l’1 de març de 2021 i finalitzarà
19 de març de 2021.
SEGON. L’esmentada modificació s’haurà de publicar al portal de transparència de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
TERCER. Notificar aquest acte a les escoles de primària i secundària de la població.
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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.
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
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Votació: Majoria Simple.
Punt 9.1. Conveni amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pel projecte
Treball, Talent i Tecnologia. Exp. 2020/5068
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2020/5068
Conveni encàrrec de gestió de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i
l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per desenvolupar el projecte supramunicipal
Tecnoalimentària Baix Llobregat Nord en el marc del projecte de Diputació de Barcelona:
Treball, Talent i Tecnologia (TTT) 2020.
Atès que el Programa “Treball, Talent i Tecnologia” s’emmarca dins del pla de reactivació
econòmica i social dels municipis de la província de Barcelona. És un dels 19 projectes
transformadors que formen part del Pla de Mandat de la Corporació 2020-2023.
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Atès que aquest programa s’ha dissenyat amb el convenciment de la necessitat
d’impulsar polítiques de mercat de treball de caràcter integral, pal·liatives per fer front a la
situació actual, però també preventives i proactives.
Atès que el Programa Treball, Talent i Tecnologia té per finalitat fomentar que els ens
públics locals destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de
reactivació econòmica, que es concretin en el desplegament d’un Pla Integral basat en
l’impuls de la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de les persones i les
empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari. Es
pretén contrarestar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 i, a la vegada,
contribuir a la millora de la competitivitat de les persones i de les empreses.
Atès els elements diferenciadors del programa TTT:
•Fomenta l’acció supramunicipal per optimitzar l’impacte territorial.
•Estimula la recerca de solucions i plantejaments innovadors.
•Implica al conjunt de la força laboral de l’economia local.
•Promou la concertació publicoprivada amb agents del territori
•Focalitza les accions en cadenes de valor de negocis específiques.
•Impacta en el territori a llarg termini a través de la tecnologia
Atès els objectius específics:
- Augmentar la inserció laboral i contribuir a la millora de l’ocupabilitat de la força de
treball (persones en situació d’atur, ocupades i inactives) cap a les ocupacions
amb major demanda que requereixen de competències digitals.
-

Incrementar la participació femenina en ocupacions industrials, científiques i
tecnològiques.
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-

Implicar el teixit productiu en el co-disseny i co-execució dels projectes territorials
per optimitzar el seu impacte.

-

Facilitar la transformació digital del teixit empresarial per millorar la seva
competitivitat.

-

Promoure aliances i/o compromisos institucionals per alinear i optimitzar l’impacte
d’iniciatives locals, a través de la col·laboració publicoprivada i cooperació
territorial.

-

Dotar als governs locals i especialment els equips tècnics que treballen en l’àmbit
de la intermediació laboral de recursos per planificar i executar actuacions que
tinguin impacte en la digitalització del mercat de treball local.
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Atès que poden ser beneficiaris del programa, totes les persones en edat de treballar, de
16 a 64 anys, amb un nivell mínim d’estudis d’ESO o equivalent que es trobin en les
següents circumstàncies:
◾ En situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació
de Catalunya.
◾ En actiu i que volen canviar d’ocupació i/o millorar la seva ocupabilitat ja que es
troben en situació de precarietat laboral. Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació
de Catalunya com a demandants de millora de l’ocupació.
◾ En situació d’ocupació en llocs de treball que estan en procés de desaparició i/o
transformació, o bé en àmbits d’activitat econòmica altament afectats per la Covid19, i per tant en risc immediat d’atur, que els cal redefinir la seva ocupabilitat.
◾ En situació d’inactivitat, bé perquè no comptabilitzen estadísticament en cerca
d’ocupació (aturades) tot i que estan buscant feina a través d’un Servei Local
d’Ocupació o bé perquè, pel seu desconeixement del mercat de treball i les seves
oportunitats, es pot incidir en les seves vocacions professionals orientant-los cap a
professions de futur i amb alta demanda. Les dones i els joves s’inclourien com a
grups preferents a tractar en ambdós casos respectivament.
En el cas de persones que no puguin acreditar els nivells mínims d’estudis
requerits, és a dir d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), l’ens locals destinatari
del programa valorarà, tècnicament, la seva participació en el projecte tenint en
compte la seva experiència laboral en l’activitat econòmica a intervenir i les
necessitats i /o requeriments de les empreses.
Atès que també poden ser beneficiàries del programa les empreses amb perspectives de
creixement, amb fort arrelament territorial i potencialment generadores d’ocupació de
qualitat, i preferentment que pertanyin a una cadena de valor i es trobin en les següents
circumstàncies:
◾ En procés de digitalització amb necessitat de perfils amb capacitat d’utilitzar
tecnologia per fer tasques realitzades tradicionalment que es començaran a fer
interactuant amb màquines i sistemes.
◾ Ja digitalitzades amb necessitats de nous perfils professionals especialitzats
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Atès que aquest programa s’articula en quatre línies de treball (els municipis amb una
subvenció atorgada superior als 20.000 €, han de fer els quatre objectius obligatòriament)
que estan vinculades entre sí:
Línia 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
Aquesta línia té com a objectiu detectar les necessitats de les persones i empreses per
establir estratègies d’intervenció a escala local. El propòsit d’aquesta línia és detectar i
caracteritzar les necessitats de les persones i empreses per definir i operativitzar les
polítiques d’actuació locals amb la major concreció possible i en consonància amb a la
realitat de cada territori.
Es recomana realitzar la implementació d’aquesta línia a partir de la identificació de
cadenes de valor de negocis presents al territori, definint les interrelacions entre les
diferents empreses que podrien formar part de cadascuna de les cadenes i prioritzant la
intervenció en aquelles cadenes de valor de negocis diferencials, amb suficient massa
crítica i/o més potencial de creixement.
Realitzada l’anàlisi i la diagnosi, els ens beneficiaris d’aquest programa d’ajuts,
determinaran les cadenes de valor de negocis on desplegaran plans, programes i/o
mesures locals. Es recomana treballar en una o màxim dues cadenes de valor de
negocis.
Línia 2. Aliances estratègiques desenvolupament del pla integral
Aquesta línia té com a objectiu fer partícip tot el teixit socioeconòmic en les accions a
realitzar, traçar una estratègia coordinada, unitària i cohesionada, que permeti anticipar
necessitats futures.
El seu propòsit és fomentar la col·laboració público-privada i la pública-pública. Es tracta
de consolidar fórmules d’espais de col·laboració, cooperació i concertació, entenent la
col·laboració público-privada i público-pública com a part de l’estratègia d’intervenció
territorial en el desenvolupament econòmic local. L’efecte multiplicador d’aquesta manera
de treballar no implica únicament valors tan importants com compartir i identificar-se amb
el projecte, sinó també transmetre coneixement d’uns agents i unes organitzacions a
altres enriquint notablement la producció de noves idees i propostes i la seva efectiva
implementació.
S’inclouen en aquesta línia les accions destinades a l’establiment i/o reforç d’aliances
estratègiques, entre empreses, organitzacions empresarials, agents sindicals,
universitats, centres de formació especialitats, centres de recerca i innovació, col·legis
professionals, cambres de comerç i altres organitzacions que puguin tenir un paper
rellevant en la millora de la competitivitat del territori.
Es recomana treballar amb aquells agents relacionats amb la cadena de valor de negocis
seleccionada.
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Línia 3. Desenvolupament competencial de les persones

Aquesta línia té per finalitat el desenvolupament competencial de les persones
desplegant itineraris de millora de l’ocupabilitat actual i potencial de forma
pal·liativa, preventiva i proactiva.
El seu propòsit és disminuir la bretxa tecnològica, millorar l’ocupabilitat, facilitar la
inserció laboral en llocs de treball de qualitat.
Els itineraris que s’incloguin en aquesta línia s’han de basar en l’anàlisi de
l’ocupabilitat de les persones i de les competències requerides o que requeriran
les empreses. Tots els itineraris hauran d’incorporar l’actualització de les
competències digitals de les persones participants.
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El públic destinatari d’aquesta línia són: les persones aturades, ocupades i
inactives.
Es recomana dissenyar itineraris adaptats al perfil de partida de cada persona i de
les competències professionals que requereixi adquirir d’acord amb les
necessitats del teixit empresarial.
Línia 4. Impuls capacitat productiva i transformació teixit empresarial
Aquesta línia pretén acompanyar a les empreses a (re)definir nous models de
negoci sostenibles, inclusius, competitius i digitals.
El seu propòsit és impulsar la competitivitat del model productiu minimitzant
l’impacte de la crisi ocasionada per la COVID-19 i acompanyar les empreses en el
procés de digitalització i transformació tecnològica.
El públic destinatari d’aquesta línia són: les empreses.
Es recomana implementar aquesta línia basant-se en una diagnosi territorial de
les necessitats i reptes de les empreses a partir de la identificació de cadenes de
valor de negocis considerades clau.
Aquest programa a més està alineat amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible:

DOCUMENT
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Diputació de Barcelona ha penjat tota la documentació del programa en un format
innovador (formawiki) que conté totes les explicacions del programa, material
tècnic, eines de treball, presentacions virtuals del programa, metodologies i
documentació addicional exhaustiva en una pàgina web específica molt detallada:
https://www.diba.cat/web/economieslocals/treball-talent-i-tecnologia
Atès que en data 12 de novembre de 2020 l’Àrea de Presidència Coordinació
d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació
Local de la Diputació de Barcelona publica la relació d’ajuts aprovats per Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en el marc del programa Treball, Talent i
Tecnologia. En el cas de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat rep un atorgament
de total de 75.995,68 € (Codi XGL 20/X/295607) dividit en dues anualitats:
Any 2021- 49.397,19 €
Any 2020- 26.598,49 €
Atès que en data 10 de desembre del 2020 es fa virtualment la primera reunió
conjunta dels tècnics dels ajuntaments d’Abrera, Esparreguera, Olesa de
Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires per començar a
treballar el projecte supramunicipal.
Atès que en data 11 de gener de 2021 es fa un plantejament comú de tots els
diners atorgats per part dels ajuntaments implicats en el projecte i veure quin és el
percentatge d’execució de cada ajuntament, en funció dels diners atorgats. Tenim
el següent quadre:
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Atès que en data 27 de gener de 2021 l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
presenta a Diputació de Barcelona el projecte supramunicipal anomenat:
Tecnoalimentària Baix Llobregat Nord amb el lideratge i coordinació de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Per aquest motiu es vol redactar un
conveni supramunicipal per ajustar tots els acords dels ajuntaments participants
en el projecte.
Atès que en data 11 de febrer es fa una reunió política virtual liderada pel regidor
de Promoció Econòmica de Sant Andreu de la Barca, per explicar el projecte
supramunicipal. Tots els regidors presents: Abrera, Esparreguera, Olesa de
Montserrat i Sant Esteves Sesrovires es presenten i confirmen que estan implicats
en la execució del projecte.
Atès que el conveni és un encàrrec de gestió entre l’ajuntament d’Olesa de
Montserrat i l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca per l’execució
supramunicipal d’actuacions conjuntament amb els ajuntaments de Abrera,
Collbató, Esparreguera, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires i Olesa
de Montserrat en el marc del Programa de la Diputació de Barcelona: Treball,
Talent i Tecnologia 2020.
Atès que aquest encàrrec de gestió no comporta cessió de titularitat de la
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de
qui encarrega dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en
l’activitat material objecte d’encàrrec.
Atès que aquest programa es fonamenta en l’impuls de la tecnologia i en
l’acompanyament a la transició digital de persones, empreses i institucions. Les
actuacions desenvolupades s’hauran de desplegar tenint en compte les persones
i empreses de l’àmbit territorial municipal, a través de l’execució de les línies
d’actuació previstes en el Programa:
Línia 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
Línia 2. Aliances estratègiques desenvolupament del pla integral
Línia 3. Desenvolupament competencial de les persones
Línia 4. Impuls capacitat productiva i transformació teixit empresarial
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Atès que l’ens encarregat de l’execució restarà obligat a realitzar les actuacions
derivades de l’encàrrec de gestió dins les anteriors línies d’actuació, i d’acord amb
el Pla d’Acció presentat.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el conveni annex a aquest acord de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per desenvolupar el
projecte supramunicipal Tecnoalimentària Baix Llobregat Nord en el marc del projecte de
Diputació de Barcelona: Treball, Talent i Tecnologia (TTT) 2020.
SEGON. Les obligacions que s’estableixen en aquest conveni per part de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat son:

 Supervisar l’activitat encarregada per tal que les actuacions realitzades per
encàrrec es desenvolupin en el marc competencial i normatiu vigent.

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.

 Facilitar la difusió de la informació necessària per a donar a conèixer
aquest encàrrec de gestió a la seva ciutadania i a les empreses.
 Aportar la quantitat de 75.995,68 € en concepte de participació del projecte
i com aportació de l’encàrrec de gestió.
Les obligacions de l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca són:
 Es compromet a executar les actuacions objecte del present encàrrec
d’acord amb el règim regulador del Programa Treball, Talent i Tecnologia”,
els criteris tècnics establerts per la Diputació de Barcelona al document
“Orientacions per a l'elaboració del pla d'acció”, així com en el propi Pla
d’acció presentat. Es compromet també a comunicar l’inici i finalització dels
treballs.
 A la finalització de l’encàrrec, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es
compromet a justificar a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat la relació de
despeses realitzades vinculades a l’execució de les línies d’actuació per
l’import transferit, així com una memòria tècnica de les actuacions
desenvolupades. Aquesta documentació l’haurà de presentar també a
requeriment de l’ajuntament beneficiari, en el supòsit que aquest es vulgui
acollir a la justificació voluntària entre el 02/01/2022-15/11/2022.
 L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es compromet a conservar els
documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un període no
inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
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El present conveni d’encàrrec de gestió entrarà en vigor a partir de la seva
signatura i serà vigent fins al 31/12/2022, data de finalització de l’execució del
Programa “Treball, Talent i Tecnologia 2020”.
No obstant, aquesta vigència s’estendrà fins a la seva total justificació i el
pagament dels compromisos econòmics establerts, però que, en cap cas, podrà
ser superior a quatre anys.
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició (AD), de la contraprestació que ha d’aportar
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat l’any 2021 amb càrrec a l’aplicació pressupostària
12U12 241 46200 PARTICIPACIÓ PROJECTE APORTACIÓ GESTIÓ AJUNT. SANT
ANDREU DE LA BARCA per un import de 49.397,19 € a favor de L’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca amb NIF P0819500J.
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QUART. Aprovar l’autorització i disposició (AD), de la contraprestació que ha d’aportar
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat l’any 2022 amb càrrec a l’aplicació pressupostària
12U12 241 46200 PARTICIPACIÓ PROJECTE APORTACIÓ GESTIÓ AJUNT. SANT
ANDREU DE LA BARCA per un import de 26.598,49 € a favor de L’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca amb NIF P0819500J.
CINQUÈ. Condicionar la contraprestació de l’any 2022 per un import de 26.598,49 €
segons conveni annex a l’existència de crèdit al pressupost de l’any 2022.
SISÈ. Facultar al senyor alcalde per la signatura de l’esmentat conveni.
SETÈ. Notificar aquest acte a l’ Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
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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.
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 9.2. Justificació i pagament del 25 % restant de la subvenció nominativa a
l'entitat ACAIMA. Exp. 2020/0191
“Proposta de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Exp. 2020/0191
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El 21 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’entitat ACAIMA (Associació
contra l’abandó i el maltractament animal) per la gestió de colònies controlades de gats.
El conveni està vigent, ja que té una durada fins al 31 de desembre de 2020.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 26 de
maig de 2020, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat ACAIMA (Associació
contra l’abandó i el maltractament animal) per un import de 8.600,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 42 311 48900 PROTECCIÓ ANIMALS-CONVENI ACAIMA del
pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar una bestreta (O) per un import de 6.450,00 € a favor de
l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% 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.
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En data 25 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 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 del pagament del 25% de la subvenció restant a l’entitat (O), per un import de
2.150,00 € a càrrec a l’aplicació pressupostària 42 311 48900 PROTECCIÓ ANIMALSCONVENI ACAIMA del pressupost de l’exercici 2021.
Vist l’informe tècnic de data 17/02/2021
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. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ACAIMA
(Associació contra l’abandó i el maltractament animal) per un import de 2.150,00 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 42 311 48900 PROTECCIÓ ANIMALS-CONVENI
ACAIMA del pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 25% de la subvenció
atorgada.
TERCER.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
QUART.- Notificar aquests acords 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.
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 19:05 hores de la
tarda.
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