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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 27 d´abril de 2021
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:30 del dia 27 d´abril 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
Vicenç Tur Martí
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 20 d'abril de 2021. Exp. 2021/1833
2.- CONTRACTES
2.1.- Pròrroga contracte subministrament combustible flota vehicles i maquinaria.
Exp.2017/0289
2.2.- Devolució garantia definitiva contracte mixt subministrament i serveis jocs infantils.
Exp.2018/3761
2.3.- Adjudicació contracte serveis sonorització i il·luminació esdeveniments.
Exp.2021/0001
2.4.- Adhesió ACM pòlissa "Danys edificis i instal·lacions municipals" exp. 2021/1597
3.- HISENDA
3.1.- Aprovar despesa anualitat pòlissa "Responsabilitat càrrecs electes". Exp. 2020/1735
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4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
4.1.- Baixa senyalització gual permanent C. Argelines 19 Exp. 2021/1055
4.2.- Llicència obres majors per a la construcción d'una piscina. Argelines, 23. Exp.
2021/0700
4.3.- Declaració desistiment sol·licitud Llicència alta gual permanent C. Maresme 26
(entrada per Baix Camp 2). Exp. 2017/2630
4.4.- Llicència obres majors reforma i ampliació edifici entre mitgeres. Pl. Catalunya, 18.
Exp. 2019/4838
4.5.- Llicència obres construcció piscina c/Vistabella núm. 6. Exp. 2021/4002
4.6.- Llicència obres construcció piscina c/Pallars Jussà núm. 15. Exp. 2020/4004
4.7.- Llicència d'obres menors per a la reforma i canvi d'ús a habitatge. c/Metge Carreras,
117. Exp. 2020/5053
4.8.- Llicència obres reforma interior i canvi ús a edifici plurifamiliar de 2 habitatges c/de
l'Església, 23. Exp. 2020/5579
4.9.- Llicència obres construcció nau industrial taller autobusos i serveis. c/Can Margarit,
12. Exp. 2021/0308.
4.10.- Llicència obres reparació murs contenció planta subterrània c/Anselm Clavé, 122.
Exp. 2021/0721.
5.- CONVENIS
5.1.- Conveni per la formació en pràctiques amb l'IOC en l'àmbit de gestió administrativa al
departament d'Habitatge. Exp. 2021/1614.
5.2.- Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat pel servei de control de
mosquits 2021-2024. Exp. 2021/1714
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Bases reguladores subvencions cessió habitatges a la Borsa d'habitatges. Exp.
2020/5512.
6.2.- Justificació i pagament de la subvenció a l'APP Finca Oasis i revocació parcial. Exp.
2020/2700
6.3.- Adhesió al programa "Servei Local de Teleassistència" de la Diputació de Barcelona.
Exp. 2021/1880
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Atorgament ajuts econòmics socials annex VI. Exp.2021/1839
8.2.- Atorgament ajuts econòmics socials annex V. Exp. 2021/1686
9.- URGÈNCIES
9.1.- Rectificació errada material QC del plec de la licitació del contracte de serveis
Mediació Ciutadana. Exp.2021//1045
9.2.- Conveni amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat per l’actuació “OLESA DE
MONTSERRAT – ITINERARI PAISATGÍSTIC DEL COLL DE LES ESPASES” i pròrroga.
Exp. 2021/0468
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
Punt 1.1. Acta Sessió Ordinària 20 d'abril de 2021. Exp. 2021/1833
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“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.

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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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 20
d’abril de 2021, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.
SEGON.- Trametre l’acta aprovada al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Hacienda y Administraciones
públicas i procedir a la seva publicació.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
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2.- CONTRACTES
Punt 2.1. Pròrroga contracte subministrament combustible flota vehicles i
maquinaria. Exp.2017/0289
“Proposta de la Regidoria Medi Ambient i Sostenibilitat
Exp. 2017/0289
Ctc.30-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 17 d’abril de
2018, va adjudicar el contracte de subministrament de carburant per a la flota de vehicles
i maquinaria, i dels dipòsits de combustible de la nau de la brigada de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat, a l’empresa Petronieves, SL, mitjançant procediment obert.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 de març de 2020, va
aprovar la primera pròrroga de l’esmentat contracte.
L’empresa adjudicatària accepta la segona pròrroga de l’esmentat contracte, per un
període d’un any a partir del proper dia 1 de maig de 2020, mitjançant registre número
E2021006308 del registre general d’entrades d’aquest Ajuntament i de data 23 de març
de 2021.

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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En dates 25 i 26 de març d’enguany, el tècnic responsable de Medi Ambient i el cap de
Contractació i Patrimoni emeten informes favorables per a procedir a la tramitació de la
segona pròrroga de l’esmentat contracte.
Vist allò que disposa l'article 23 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en referència al
termini de durada dels contractes, així com l’apartat D del quadre de característiques que
estableix la possibilitat de pròrroga, sense que en virtut de les pròrrogues la seva durada
global pugui superar els quatre anys.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Prorrogar el contracte de subministrament de carburant per a la flota de
vehicles i maquinaria, i dels dipòsits de combustible de la nau de la brigada de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb l’empresa Petronieves, SL, per un import màxim
de VINT MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
(20.791,40€) més QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS (4.366,19€) import corresponent al 21% d’IVA, i per un període d’un any,
comptat a partir del dia 1 de maig de 2021.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la depesa per un import total de VINTI-CINC MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
(25.157,59€) pel període de l’1 de maig de 2021 al 30 d’abril de 2022, amb la següent
distribució:

Lot

Departament

Import
anual

Aplicació pressupostària

2021 (maig
desembre)

a 2022 (gener a
abril)

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/1995

Codi Segur de Verificació: f05db353-6b4f-42f4-9b07-6994452b11ca
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1534838
Data d'impressió: 20/05/2021 15:01:56
Pàgina 5 de 85

SIGNATURES

Ìf05db353-6b4f-42f4-9b07-Çe~MÈ2b11ca=Î

DOCUMENT

1

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 13/05/2021 14:37
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 13/05/2021 14:47

Medi Ambient

2.865,85 €

42 170 22103

1.915,80 €

950,05 €

Brigada Municipal

4.000,00 €

43 1532 22103

2.673,97 €

1.326,03 €

Seg. Ciutadana

17.991,74 €

32 132 22103

12.027,35 €

5.964,39 €

Esports

300,00 €

53 342 22103

200,55 €

99,45 €

TERCER. Notificar aquest acte a l’empresa Petronieves, SL.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
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Punt 2.2. Devolució garantia definitiva contracte mixt subministrament i serveis
jocs infantils. Exp.2018/3761
“Proposta de la Regidoria de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments
Exp. 2018/3761
Ctc.38-21. La Junta de Govern Local en data 28 de desembre de 2018 va adjudicar el
contracte mixt de subministrament i serveis de jocs infantils a zones infantils d’Olesa de
Montserrat, a l’empresa BENITO URBAN, SLU, i d’acord amb la clàusula 11 del plec de
clàusules administratives particulars del contracte l’empresa va dipositar una garantia
definitiva per un import de DOS MIL TRENTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS
(2.037,07€).
En dates 29 de març i 16 d’abril respectivament la Tresorera accidental i el Cap del servei
de manteniment de la ciutat emeten informes favorables per a tramitar la devolució de la
garantia dipositada.
Vist allò que disposa l’article 65 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre la
devolució i cancel·lació de les garanties.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el retorn de la garantia número 320180003785 per un import de DOS
MIL TRENTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS (2.037,07€) a favor de l’empresa
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BENITO URBAN, SLU, dipositada amb motiu del contracte mixt de subministrament i
serveis de jocs infantils a zones infantils d’Olesa de Montserrat.
La devolució ha de complir els requisits de la base 46a de les Bases d’Execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2021.
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa BENITO URBAN, SLU.”
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 2.3. Adjudicació contracte serveis sonorització i il·luminació esdeveniments.
Exp.2021/0001
“Proposta de la Regidoria de Festes
Exp. 2021/0001
Ctc.33-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 2 de març de
2021, va aprovar l’expedient de contractació, el quadre de característiques del plec tipus i
el plec de prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de clàusules generals
aprovat pel Ple, han de regir l’adjudicació i execució del contracte del servei per a la
sonorització, il·luminació, projecció i suport tècnic dels esdeveniments musicals i/o
activitats sonores que organitzi, coorganitzi o col·labori l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, mitjançant procediment obert.
El procediment de contractació s’ha tramitat d’acord amb l’article 156 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 data 6 d’abril de 2021 es publica en el Perfil del Contractant de la Plataforma de
Contractació Pública, l’acta de la mesa de contractació per a la valoració de les ofertes,
celebrada el dia 22 de març d’enguany, d’obertura i valoració del sobre únic on s’acorda
proposar per unanimitat l’adjudicació de l’esmentat contracte a l’empresa Iniciatives
Events, SL, d’acord amb la puntuació atorgada durant la celebració de la mesa i que es
detallada en l’informe tècnic de data 26 de març de 2021.
L’empresa proposada adjudicatària ha donat compliment al requeriment efectuat en data
6 i 15 d’abril de 2021 per tal d’acreditar les condicions subjectives d’acord amb l’article
140 LCSP.
S’ha fiscalitzat per la Intervenció municipal la despesa d’aquesta contractació.
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En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Ratificar els acords de la Mesa de contractació i ADJUDICAR el contracte del
servei per a la sonorització, il·luminació, projecció i suport tècnic dels esdeveniments
musicals i/o activitats sonores que organitzi, coorganitzi o col·labori l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat, mitjançant procediment obert, amb les dades següents:





Adjudicatari: INICIATIVES EVENTS, SL
Preu base adjudicació: 64.847,92€
IVA 21%: 13.618,07€
TOTAL: 78.465,99€

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.

SEGON. Aprovar la disposició (D) de la despesa per un import total de SETANTA-VUIT
MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
(78.465,99€), amb la següent distribució:

58 338 22706 FESTES-FP-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

2021
(a
partir de l’1
de maig)
IVA
15.315,33 €
3.216,23 €

2021 TOTAL (a
partir de l’1 de
maig)
18.531,56 €

51 334 22706 CULTURA- PC-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

4.655,73 €

977,70 €

5.633,43 €

5.409,86 €

1.136,06 €

6.545,92 €

147,42 €

849,42 €

0,00 €

0,00 €

26.082,92 €

5.477,41 €

31.560,33 €

54 337 22706 JOVENTUT-J-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
65 924 22706 PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-TREBALLS REALITZATS PER 702,00 €
ALTRES EMPRESES
0,00 €
52 3200 22706 EDUCACIÓ -E-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

2022

IVA

TOTAL 2022

58 338 22706 FESTES-FP-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

20.873,49 €

4.383,43 €

25.256,92 €

51 334 22706 CULTURA- PC-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

4.655,73 €

977,70 €

5.633,43 €

54 337 22706 JOVENTUT-J-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
5.409,86 €
65 924 22706 PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-TREBALLS REALITZATS PER
ALTRES EMPRESES
702,00 €

1.136,07 €

6.545,93 €

147,42 €

849,42 €

52 3200 22706 EDUCACIÓ -E-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

782,89 €

164,41 €

947,30 €

32.423,97 €

6.809,03 €

39.233,00 €

2023(fins el
30 d’abril)
IVA

TOTAL
2023(fins el 30
d’abril)

58 338 22706 FESTES-FP-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

5.558,16 €

1.167,20 €

6.725,36 €

51 334 22706 CULTURA- PC-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

0,00 €

0,00 €

0,00 €

54 337 22706 JOVENTUT-J-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
0,00 €
65 924 22706 PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-TREBALLS REALITZATS PER
ALTRES EMPRESES
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

52 3200 22706 EDUCACIÓ -E-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

782,89 €

164,41 €

947,30 €

6.341,05 €

1.331,61 €

7.672,66 €
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 13/05/2021 14:37
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 13/05/2021 14:47

TERCER. Les anualitats es podran reajustar en funció de circumstàncies sobrevingudes,
respectant els límits establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
QUART. El contracte tindrà una durada de 2 anys. Es preveu la possibilitat de pròrroga de
2 anys més. L’inici del contracte serà a partir del dia 1 de maig de 2021.
CINQUÈ. D’acord amb l’oferta presentada, l’adjudicatari es compromet a complir amb
totes i cadascuna de les millores proposades en la seva oferta econòmica.
SISÈ. Nomenar com a responsable del contracte a la senyora M. Montserrat Muñoz
Montoro, cap Dept. Participació Ciutadana i cap de Servei de Cultura i Lleure.
SETÈ. El contractista presentarà electrònicament a través de l’E-fact una factura o
factures ajustada/es en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma
separada l’IVA repercutit, adreçada a l’alcalde, que serà conformada pel tècnic
responsable del departament municipal corresponent i posteriorment fiscalitzada i
comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es realitzarà d’acord amb la
legislació 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.

VUITÈ. La factura haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art.72 RLCAP, les
dades següents:
- Número, i en el seu cas sèrie. La numeració de les factures serà
correlativa.
- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili
de l’expedidor.
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del
número d’identificació fiscal (En aquest contracte l’òrgan de contractació
és la Junta de Govern Local)
- Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei al que vagi
destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt
PRIMER. El servei és la Regidoria de Festes).
- Preu del contracte
- Lloc i data de la seva emissió
- Signatura del funcionari que acrediti la recepció (A complimentar per
l’Ajuntament)
A més, és imprescindible que consti la següent referència: “Exp.2021/0001.”
NOVÈ. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant.
DESÈ. 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.
ONZÈ. Notificar aquest acord a l’adjudicatari 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.

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/1995

Codi Segur de Verificació: f05db353-6b4f-42f4-9b07-6994452b11ca
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1534838
Data d'impressió: 20/05/2021 15:01:56
Pàgina 9 de 85

SIGNATURES

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.

Ìf05db353-6b4f-42f4-9b07-Çe~MÈ2b11ca=Î

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 13/05/2021 14:37
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 13/05/2021 14:47

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 2.4. Adhesió ACM pòlissa "Danys edificis i instal·lacions municipals" exp.
2021/1597
“Proposta de la Regidoria de Serveis Jurídics
Exp. 2021/1597
Atès que en data 31 de març de 2021 ha finalitzat la vigència de la pòlissa
d’assegurances de Danys al patrimoni que va ser acordada per la Junta de Govern Local
d’aquest ajuntament en data 26 de febrer de 2019 amb efectes de data 1 d’abril de 2019,
en base a l‘acord marc d’assegurances celebrat per l’Associació Catalana de Municipis
(ACM)..
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) mitjançant l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 3 de desembre de 2020, va
aprovar adjudicar l’Acord marc del servei d’assegurances de “Danys a edificis i
instal·lacions municipals” amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2020.01), a l’empresa Assegurances Catalana Occident, S.A., d'Assegurances i
Reassegurances, Societat Unipersonal, per un període de vint-i-quatre mesos,
formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la signatura del corresponent
contracte en data 30 de desembre de 2020.
Atès que adherir-nos a l’acord marc celebrat per l’ACM, és la formula més eficient per a
contractar aquesta assegurança, ja que l’Ajuntament s’estalvia de realitzar tot el
procediment de licitació i es pot beneficiar dels preus que l’empresa adjudicatària ha
ofertat a l’ACM, els quals, al tractar-se d’una major quantia de serveis, són més baixos.
Atès que Ferrer & Ojeda, Asociados, Correduria de Seguros, SL, que actua com a
mediador de les assegurances de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha notificat el
pressupost per adherir-nos al nou acord marc del servei d’assegurances de danys a
edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.01),
pel període que va de l’1 d’abril de 2021 al 31 demarç de 2022 mitjançant document de
data al registre general d’entrades 7 d’abril de 2021 núm. 7.244, per un import de
23.489,32€.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:

PRIMER.- Que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. s’adhereixi a l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.01) i
contracti la pòlissa “Danys a edificis i instal·lacions municipals”, a favor de la mercantil
Assegurances Catalana Occident, S.A., d'Assegurances i Reassegurances, Societat
Unipersonal, per un import de, 23.489,32€, amb efectes de l’ 1 d’abril de 2021 fins al 31
de març de 2022.
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SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa (AD) per un import total anual
de 23.489,32€, import exempt d’IVA, a nom de la corredoria Ferrer & Ojeda Asociados
Correduria de Seguros, SL (CIF/NIF: B58265240) que és qui porta a terme la seva
mediació i emissió de les factures, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 25 9201 22400
del pressupost municipal 2021.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local i a
Ferrer & Ojeda Asociados Correduria de Seguros, SL.
QUART.- Comunicar el present acord a la Tresoreria d’aquest ajuntament.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
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.

3.- HISENDA
A proposta de l’Alcalde – President, i en virtut de l’art. 22. A) del ROM, es retira de
l’ordre del dia l’acord núm. 3.1 Quota per a 2021 del conveni de col·laboració amb
el Col·legi de Veterinaris de Catalunya per a l’accés a la base de dades de l’Arxiu
d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC). Exp. 2017/2084, passant el punt 3.2
a punt 3.1.
Punt 3.1. Aprovar despesa anualitat pòlissa "Responsabilitat càrrecs electes". Exp.
2020/1735
“Proposta de la Regidoria de Serveis Jurídics
Exp. 2020/1735
Atès que en data 28 d’abril de 2020 l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar
l’Adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, i va contractar la Pòlissa Lot 3 “Responsabilitat dels càrrecs electes i personal
de l’Administració”, a favor de la mercantil AIG Europe S.A., Sucursal en España, amb
una durada inicial de 24 mesos a comptar des de l’1 de gener del 2020, prorrogable per
períodes de 12 mesos fins a un màxim (pròrrogues incloses) de 48 mesos.
Atès que en data 7 d’abril d’enguany, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de Seguros
SL, que actua com a mediador de les assegurances de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat ha notificat el pressupost per aprovar la despesa anual del Lot 3
“Responsabilitat dels càrrecs electes i personal de l’Administració”, inclòs a l’Acord marc
al que s’acaba de fer referència, relatiu al període comprès entre el 2 de maig de 2021 i
l’1 de maig de 2022, mitjançant document de data al registre general d’entrades 7 d’abril
de 2021 núm. 7.244, per un import de 6.552,69 €.
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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’autorització i disposició de la despesa (AD) de l’anualitat de la
pòlissa de “Responsabilitat dels càrrecs electes i personal de l’Administració” a efectes
del 2 de maig de 2021 fins l’1 de maig de 2022, per un import total anual de 6.552,69 €,
import exempt d’IVA, a nom de la corredoria Ferrer & Ojeda Asociados Correduría de
Seguros, SL (CIF/NIF: B58265240) que és qui porta a terme la seva mediació i emissió
de les factures, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 25 9201 22400 del pressupost
municipal 2021.
SEGON.- Notificar aquest acord a Ferrer & Ojeda.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Tresoreria d’aquest ajuntament.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

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’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.
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
Punt 4.1. Baixa senyalització gual permanent C. Argelines 19 Exp. 2021/1055
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/1055
Vista la sol·licitud presentada en data 1 de març de 2021, registre d'entrades núm.
E2021004375, pel sr. M.H.R., amb DNI XX.XXX.467-Z, que demana autorització per
formalitzar la Baixa de la senyalització d'un gual permanent situat al carrer Argelines,
núm. 19 d'aquest municipi.
Vist l'informe tècnic favorable emès pel Servei de Planejament i Urbanisme en data 19 de
març de 2021, i atès que consta que no hi ha deutes pendents de pagament per aquest
concepte per part de la persona interessada.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Concedir al sr. M.H.R., amb DNI XX.XXX.467-Z, autorització per formalitzar la
baixa d'un gual permanent situat al carrer Argelines, núm. 19 d'aquest municipi.
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SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a l'Organisme de Recaptació i
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
TERCER. Comunicar aquest acord 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 4.2. Llicència obres majors per a la construcció d'una piscina. Argelines, 23.
Exp. 2021/0700
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina urbanística

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.

Exp. 2021/0700
Atès que el Sr. M.V.G., amb NIF: XX.XXX.461-K, ha sol·licitat en data 10 de febrer de
2021, la llicència d’obres consistents en la realització de les obres per a la construcció
d’una piscina al carrer Argelines núm. 23 d'aquesta vila.
En data 17 de febrer de 2021, amb registre de sortida número S2021001644, es tramet al
sol·licitant requeriment de documentació.
En data 18 de febrer de 2021, amb registre d’entrada número E2021003765, i en data 22
de febrer de 2021, amb registre d’entrada E2021003932, es presenta documentació
complementària sol·licitada en el present expedient.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vist els informes favorables de l'arquitecta municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en data 19 i 31 de març de 2021, respectivament.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Concedir al Sr. M.V.G., amb NIF: XX.XXX.461-K, la llicència per a efectuar les
d’obres consistents en la construcció d’una piscina de 22,10 m2 de superfície de làmina
d’aigua, de 6,50x3,40 metres, a la parcel·la situada al carrer Argelines núm. 23 d’aquesta
vila, amb estricta subjecció al projecte presentat amb núm. de visat BCN527, i les altres
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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. Advertir a l’interessat del següent:
1. La instal·lació haurà d’estar connectada a la xarxa interior de sanejament.
TERCER. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
•
•

•
•

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.
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•

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

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

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
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Votació: Majoria Simple.
Punt 4.3. Declaració desistiment sol·licitud Llicència alta gual permanent C.
Maresme 26 (entrada per Baix Camp 2). Exp. 2017/2630
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2017/2630
Atès que en data 5 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada núm. E2017013684, la sra.
M.M.B., amb DNI XX.XXX.948-L, va sol·licitar llicència per senyalitzar un gual permanent
al carrer Maresme, núm. 26 (entrada pel carrer Baix Camp, núm. 2) d’aquest municipi.
Atès que en data 2 de novembre de 2017, amb registre de sortida núm. S2017007449, es
va requerir a la persona interessada perquè presentés la documentació necessària per
completar aquest expedient, el qual va ser rebut per la interessada en data 2 de
novembre de 2017.
Atès que fins a la data d’avui la persona interessada no ha presentat la documentació
requerida.
Atès que d’acord amb l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si la persona interessada no
subsana la sol·licitud presentada, es tindrà per desistida en la seva petició.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER. Declarar per desistida a la sra. M.M.B., amb DNI XX.XXX.948-L, de la seva
sol·licitud de llicència per senyalitzar un gual permanent al carrer Maresme, núm. 26
(entrada pel carrer Baix Camp, núm. 2) d’aquest municipi, 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 aquest acord 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.
Punt 4.4. Llicència obres majors reforma i ampliació edifici entre mitgeres. Pl.
Catalunya, 18. Exp. 2019/4838

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.

“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2019/4838
Atès que el Sr. J.G.G., amb NIF: XX.XXX.476-V, ha sol·licitat en data 7 de novembre de
2019, la llicència d’obres consistents en l’enderroc parcial, reforma, ampliació i canvi d’ús
per a un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Plaça Catalunya núm. 18 d'aquesta vila.
Atès que a l’expedient administratiu, consten diversos requeriments documentals per part
d’aquesta administració per tal que la llicència acompleixi els paràmetres necessaris per
tal d’ésser informada.
Atès que en data 31 de març de 2021, Registre d’Entrades núm. E2021006893, es
presenta la darrera documentació requerida.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vist els informes favorables de l'arquitecta municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en data 19 i 22 d’abril de 2021, respectivament.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
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PRIMER. Concedir al Sr. J.G.G., amb NIF: XX.XXX.476-V, la llicència per a
efectuar les d’obres consistents l’enderroc parcial, reforma, ampliació i canvi d’ús
per a un habitatge unifamiliar entre mitgeres de 148,45 m2 construïts, de planta
baixa i 2 plantes pis, situat a la Plaça Catalunya núm. 18 d’aquesta vila, amb
estricta subjecció al projecte bàsic presentat en data 31/03/2021, amb registre
d’entrada E2021006893, 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. Advertir a la persona interessada del següent:

1. Caldrà advertir a la mateixa de la presentació de Projecte Executiu
visat, incorporant la part del Bàsic i de l'Estudi de Seguretat i Salut, i
tota la documentació tècnica també visada, juntament amb l’informe
subscrit per la direcció facultativa sobre l’adequació al projecte
autoritzat, abans de 10 dies de l’inici de les obres.
2. Caldrà advertir a la llicència de l'obligació d’instal·lació de la
plataforma elevadora al tram d’escala entre la planta baixa (accés) i la
planta primera, ja que és on té situat el programa accessible de
l’habitatge UNIFAMILIAR, com a condició a la primera ocupació de
l’edifici.
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.
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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.
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, 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 20 de desembre de 2017.
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.
NOVÈ. Notificar el present acord a la persona interessada.
DESÈ. Comunicar el present acord 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.
Punt 4.5. Llicència obres construcció piscina c/Vistabella núm. 6. Exp. 2020/4003
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2020/4003: Atès que el Sr. DANIEL MIGUELES VIDAÑA, ha sol·licitat en data 9 de
setembre de 2020, la llicència d’obres consistents en la construcció d’una piscina de
26,56 m2 de superfície de làmina d’aigua, i situada a 1,17 - 2,10 - 3,95 m de separació
dels límits de veïns, a la parcel·la situada al Carrer Vistabella 6 d’aquesta vila, segons el
Projecte tècnic visat pel CAATEEC núm. BSC539 de data 24/03/2021.
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Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vistos els informes favorables emesos per l'arquitecta municipal i pels serveis jurídics
d'aquest Ajuntament, emesos en dates 19 i 20 d’abril d’enguany, respectivament.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents

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.

ACORD:
PRIMER.- Concedir al Sr. DANIEL MIGUELES VIDAÑA, la llicència per a efectuar les
d’obres consistents en la construcció d’una piscina de 26,56 m2 de superfície de làmina
d’aigua, i situada a 1,17 - 2,10 - 3,95 m de separació dels límits de veïns, al carrer
Vistabella núm. 6 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat amb núm.
de visat del CAATEEC núm. BSC539 de data 24/03/2021, i les altres condicions que
consten a l'expedient. La conclusió de les obres es fixa en un any per iniciar-les i tres
anys per acabar-les a petició del sol·licitant.
SEGON.- Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:









Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres,
mitjançant la presentació de la documentació corresponent al registre general de
l'Ajuntament.
S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat,
jardinera, reg, enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns
públics. No obstant això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre
aquests haurà de ser reparat.
No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis
públics existents continguts a l'obra.
Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats
per a cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i
la legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels
vianants i del trànsit rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització
amb intensitat suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de
presentar elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o
ensopegades.
No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes
específics per efectuar l'obra.
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TERCER.- Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser
sol·licitades expressament per part de la persona interessada.
QUART.- En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb
la normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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SISÈ.- Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, 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 20 de desembre de 2017.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una declaració
del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren oportuns, als
efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de
la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ. Notificar el present acord a la persona interessada.
NOVÈ. Comunicar el present acord 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.
Punt 4.6. Llicència obres construcció piscina c/Pallars Jussà núm. 15. Exp.
2020/4004
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 13/05/2021 14:37
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 13/05/2021 14:47

“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2020/4004: Atès que el Sr. Sra. JOSEP MARIA SERRADO ESCRIU, ha sol·licitat en
data 9 de setembre de 2020, la llicència d’obres consistents en la construcció d’una
piscina de 13,60 m2 de superfície de làmina d’aigua, i situada a 1,21-1,16 m de separació
del límit del carrer, a la parcel·la situada al carrer Pallars Jussà 15 d’aquesta vila, ,
segons el projecte tècnic visat pel CAATEEC núm. BCS941 de data 29/03/2021.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions

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.

Vistos els informes favorables de l'arquitecta municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en dates 19 i 20 d’abril d’enguany.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORD:
PRIMER.- Concedir al Sr.. JOSEP MARIA SERRADO ESCRIU, la llicència per a efectuar
les d’obres consistents en la construcció d’una piscina de 13,60 m2 de superfície de
làmina d’aigua, i situada a 1,21-1,16 m de separació del límit del carrer, al carrer Pallars
Jussà núm. 15 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat amb núm. de
visat pel CAATEEC núm. BCS941 de data 29/03/2021, i les altres condicions que consten
a l'expedient. La conclusió de les obres es fixa en un any per iniciar-les i tres anys per
acabar-les.
SEGON.- Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:






Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres,
mitjançant la presentació de la documentació corresponent al registre general de
l'Ajuntament.
S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat,
jardinera, reg, enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns
públics. No obstant això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre
aquests haurà de ser reparat.
No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis
públics existents continguts a l'obra.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 13/05/2021 14:37
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 13/05/2021 14:47

Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats
per a cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i
la legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels
vianants i del trànsit rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització
amb intensitat suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de
presentar elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o
ensopegades.
No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes
específics per efectuar l'obra.

TERCER.- Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser
sol·licitades expressament per part de la persona interessada.

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.

QUART.- En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb
la normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
SISÈ.- Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, 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 20 de desembre de 2017.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una declaració
del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren oportuns, als
efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de
la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ. Notificar el present acord a la persona interessada.
NOVÈ. Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària Local de la
Diputació de Barcelona.”
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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 4.7. Llicència d'obres per a la reforma i canvi d'ús a habitatge. c/Metge
Carreras, 117. Exp. 2020/5053
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2020/5053

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.

Atès que la societat OBRAS CONSTRU-OLESA, SL, amb NIF: B-62104781, ha sol·licitat
en data 18 de novembre de 2020, la llicència d’obres consistents en reforma interior
sense afectar elements comuns i canvi d’ús a habitatge, sobre l’entitat registral
independent situada al carrer Metge Carreras núm. 117 3r-1a d'aquesta vila.
Atès que en data 19 de novembre de 2020, amb registre de sortida núm. S2020011102,
es notifica al sol·licitant requeriment per completar la documentació aportada.
Atès que en data 19 de novembre de 2020, amb registre d’entrada E2020019067,
s’aporta documentació a l’expedient.
Atès que en data 23 de novembre de 2020, amb registre de sortida núm. S2020011307,
es notifica al sol·licitant requeriment per completar la documentació aportada.
Atès que en data 24 de novembre de 2020, amb registre d’entrada E2020019283,
s’aporta documentació a l’expedient.
Atès que en data 22 de gener 2021, amb registre d’entrada E2021001083, s’aporta escrit
demanant la concessió de la llicència.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vist els informes favorables de l'arquitecta municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en data 19 i 20 d’abril de 2021, respectivament.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
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PRIMER. Concedir a la societat OBRAS CONSTRU-OLESA, SL, amb NIF: B-62104781,
la llicència per a efectuar les d’obres consistents en la reforma interior sense afectar
elements comuns i canvi d’ús a habitatge de 98,10 m2 construïts, d’una entitat situada al
carrer Metge Carreras núm. 117 3r-1a d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte
presentat amb núm. de visat 2020005856, 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. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
•
•

•
•

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.
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•

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

TERCER. Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser
sol·licitades expressament per part de la persona interessada.
QUART. En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ. L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
SISÈ. Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, 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 20 de desembre de 2017.
SETÈ. Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 13/05/2021 14:37
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 13/05/2021 14:47

oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7
de l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de
la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ. Notificar el present acord a la societat interessada.
NOVÈ. Comunicar el present acord 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.

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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Votació: Majoria Simple.
Punt 4.8. Llicència obres reforma interior i canvi ús a edifici plurifamiliar de 2
habitatges c/de l'Església, 23. Exp. 2020/5579
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2020/5579: Atès que el Sr. PERE QUER AIGUADE, ha sol·licitat en data 26 de
desembre de 2020, la llicència d’obres consistents en la reforma interior de 290,37 m2 i
canvi d’ús a edifici plurifamiliar de 2 habitatges al carrer de l’Església núm. 21-23
d'aquesta vila.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vistos els informes favorables de l'arquitecte municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en dates 19 i 20 d’abril d’enguany.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORD:
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PRIMER.- Concedir al Sr. PERE QUER AIGUADE, la llicència per a efectuar les d’obres
consistents en la reforma interior de 290,37 m2 i canvi d’ús a edifici plurifamiliar de 2
habitatges al carrer de l’Església núm. 21-23 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al
projecte presentat amb núm. de visat pel COAC, núm. 2020006145, de data 01/12/2020, i
les altres condicions que consten a l'expedient. La conclusió de les obres es fixa en un
any per iniciar-les i tres anys per acabar-les.
SEGON.- Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:






AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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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.
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No es podran iniciar les obres fins que es presenti el projecte d’execució
corresponent, cosa que s’haurà de fer amb una antelació mínima de 10 dies
abans de l’inici de les obres amb un informe subscrit per la direcció facultativa de
les obres sobre l’adequació al projecte autoritzat.
Advertir què, com a condició a la concessió de la primera ocupació dels habitatges
s’haurà d’acreditar prèviament la titularitat de 2 places d’aparcament en llocs
propers a la finca, atesa la manifesta impossibilitat d’incorporar-les a la planta
baixa del mateix immoble
Advertir que les obres s’han d’executar d’acord amb el projecte que s’aprovi i les
condicions imposades en la llicència, qualsevol discordança serà objecte del
pertinent expedient de protecció de la legalitat urbanística, i en el seu cas, les
sancions pertinents.
Abans del començament de les obres, caldrà especificar el color i el material a
emprar a les mateixes, segons Ordenança municipal sobre intervenció
arquitectònica en façanes del nucli antic d'Olesa de Montserrat.
Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres,
mitjançant la presentació de la documentació corresponent al registre general de
l'Ajuntament.
S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat,
jardinera, reg, enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns
públics. No obstant això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre
aquests haurà de ser reparat.
No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis
públics existents continguts a l'obra.
Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats
per a cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i
la legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels
vianants i del trànsit rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització
amb intensitat suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de
presentar elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o
ensopegades.
No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes
específics per efectuar l'obra.

TERCER.- Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
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talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser
sol·licitades expressament per part de la persona interessada.
QUART.- En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb
la normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
SISÈ.- Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 23 de
desembre de 2009.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una declaració
del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren oportuns, als
efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de
la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ. Notificar el present acord a la persona interessada.
NOVÈ. Comunicar el present acord 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.
Punt 4.9. Llicència obres construcció nau industrial taller autobusos i serveis.
c/Can Margarit, 12. Exp. 2021/0308.
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“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2021/0308: Atès que la Sra. NEUS PANADELL BRINGUES, ha sol·licitat en data 19
de gener d’enguany, la llicència d’obres consistents en la construcció d’una nau industrial
per a taller d’autobusos i serveis, de 744,83 m2, a la parcel·la resultant número 13, carrer
Can Margarit 12, del Pla Parcial SUPi.2 la Flora-Fou d'aquesta vila.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vistos els informes favorables de l'arquitecta municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en dates 19 i 20 d’abril d’enguany.

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 virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORD:
PRIMER.- Concedir a la Sra. NEUS PANADELL BRINGUES, la llicència per a efectuar
les d’obres consistents en en la construcció d’una nau industrial per a taller d’autobusos i
serveis, de 744,83 m2, a la parcel·la resultant número 13, carrer Can Margarit 12, del Pla
Parcial SUPi.2 la Flora-Fou d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat
amb núm. de visat pel COAC, núm. 2020006467, de data 18/12/2020, i les altres
condicions que consten a l'expedient. La conclusió de les obres es fixa en un any per
iniciar-les i tres anys per acabar-les.
SEGON.- Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:







No es podran iniciar les obres fins que es presenti el projecte d’execució
corresponent, cosa que s’haurà de fer amb una antelació mínima de 10 dies
abans de l’inici de les obres amb un informe subscrit per la direcció facultativa de
les obres sobre l’adequació al projecte autoritzat.
Caldrà presentar el full d’acceptació dels residus generats per l’obra, emès per un
abocador autoritzat per la Junta de Residus de Catalunya.
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
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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.

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.- Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser
sol·licitades expressament per part de la persona interessada.
QUART.- En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb
la normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
SISÈ.- Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, 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 20 de desembre de 2017.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una declaració
del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren oportuns, als
efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de
la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
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VUITÈ. Notificar el present acord a la persona interessada.
NOVÈ. Comunicar el present acord 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.
Punt 4.10. Llicència obres reparació murs contenció planta subterrània c/Anselm
Clavé, 122. Exp. 2021/0721.

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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“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2021/0721: Atès que la COMUNITAT DE PROPIETARIS ANSELM CLAVE, 122, ha
sol·licitat en data 8 de febrer d’enguany, la llicència d’obres consistents en la reparació de
99,22 m2 dels murs de contenció de la planta subterrània de l’edifici situat al carrer
Anselm Clavé núm. 122 d’aquesta vila.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vistos els informes favorables de l'arquitecte municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en dates 19 i 20 d’abril d’enguany.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORD:
PRIMER.- Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS ANSELM CLAVE, 122, la
llicència per a efectuar les d’obres consistents en la reparació de 99,22 m2 dels murs de
contenció de la planta subterrània de l’edifici situat al carrer Anselm Clavé núm. 122
d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat amb núm. de visat pel
CAATEEC núm. BCJ075 de data 21/12/2020, i les altres condicions que consten a
l'expedient. La conclusió de les obres es fixa en un any per iniciar-les i tres anys per
acabar-les.
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SEGON.- Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:








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

TERCER.- Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser
sol·licitades expressament per part de la persona interessada.
QUART.- En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ.- L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb
la normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
SISÈ.- Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, 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 20 de desembre de 2017.
SETÈ.- Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una declaració
del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren oportuns, als
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efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de
la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ. Notificar el present acord a la comunitat interessada.
NOVÈ. Comunicar el present acord 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.

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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Votació: Majoria Simple.
5.- CONVENIS
Punt 5.1. Conveni per la formació en pràctiques amb l'IOC en l'àmbit de gestió
administrativa al departament d'Habitatge. Exp. 2021/1614.
“Proposta de la Regidoria d’Habitatge
Exp. 2021/1614
L’Institut Obert de Catalunya imparteix el CFGM de Gestió administrativa, estudis que
faculten l’alumne per a l’obtenció del títol de Tècnic en gestió administrativa.
El pla d’estudis preveu un dels mòduls de “Formació en centres de treball”. Aquesta
formació consisteix en pràctiques formatives no laborals que realitza l’alumnat en centres
de treball de forma presencial.
El senyor Jordi Sabaté Arasé, tutor del CFGM de Gestió administrativa, es va posar en
contacte amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat perquè una alumna resident a
Esparreguera estava interessada en fer les pràctiques en aquest Ajuntament.
L’assignatura curricular és la de “Formació en centres de treball” amb una durada de 350
hores.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha analitzat l’interès de tenir alumnes en pràctiques,
així com la repercussió educativa i formativa dels aprenentatges assolits pels alumnes,
coneixements que es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral, i que poden
facilitar la incorporació al mercat laboral i/o la continuïtat del seu itinerari formatiu, per la
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qual cosa valora positivament la possibilitat d’incorporar una alumna de pràctiques en un
departament d’aquest Ajuntament.
L’alumna Sara Jiménez Nuevo, amb DNI núm. 44186279J, està matriculada actualment a
l’Institut Obert de Catalunya, en els estudis de CFGM de Gestió administrativa, i ha
manifestat el seu interès en fer pràctiques a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Un cop valorat positivament per totes les parts la conveniència de la realització de les
pràctiques, s’activa la tramitació del conveni corresponent que les regula.
El tutor del centre de treball serà la senyora Maica Ribas i Blasco.
Per la validesa d’aquestes pràctiques cal que el centre col·laborador formalitzi amb
l’Institut Obert de Catalunya un conveni de col·laboració que caldrà aprovar i signar.
El tutor de pràctiques de l’Institut Obert de Catalunya, Jordi Sabaté Arasé, tramita la
documentació que consisteix en:



El Pla d’activitats a realitzar per part de l’alumna.
L’esborrany de conveni per la seva aprovació per l’Ajuntament i posterior signatura
per totes les parts.
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Vista la proposta de durada de les pràctiques del cicle formatiu, de 350 hores, amb una
exempció del 25%, a realitzar entre els dies 3 de maig i 30 de juliol de 2021, i el Pla
d’activitats acordat.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
l’Institut Obert de Catalunya i l’alumna Sara Jiménez Nuevo, amb DNI núm. XXXXX279J,
per a la formació en pràctiques en el període comprès entre els dies 3 de maig i 30 de
juliol de 2021, i el Pla d’activitats, d’acord amb els documents annexos adjunts.
SEGON.- El conveni posa de manifest:












Les condicions de les pràctiques.
Les tasques del tutor de l’Institut Obert de Catalunya, el senyor Jordi Sabaté Arasé.
Les tasques del tutor extern, la senyora Maica Ribas i Blasco.
Les obligacions de l’estudiant.
Les obligacions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
El Pla d’activitats acordat entre les parts que acompanya el conveni.
La cobertura de l’alumna per les assegurances previstes per la formació en centres
de treball de que disposa el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
El vincle entre les entitats i l’alumna, definint-lo com a no laboral i només acadèmic
La protecció de dades personals s’ha de desenvolupar seguint la Llei 3/2018, i tota
la normativa que li sigui d’aplicació.
La normativa reguladora del conveni de pràctiques.
Els criteris d’extinció del conveni de col·laboració.
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Les obligacions i compromisos tant per l’alumna que realitzarà les pràctiques com
per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en aplicació de les mesures de seguretat i
higiene enfront de la COVID-19 establertes per les autoritats sanitàries
corresponents i en aplicació del Pla de contingència del propi Ajuntament.

TERCER.- Aquesta realització de les pràctiques acadèmiques no suposa cap cost
econòmic per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
QUART.- Facultar l’Alcalde per a la signatura de l’acord de col·laboració per a la formació
pràctica en centres de treball.
CINQUÈ.- Notificar aquest acte a l’Institut Obert de Catalunya i a l’alumna Sara Jiménez
Nuevo.
SISÈ. Comunicar aquest acte al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat.
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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.
Punt 5.2. Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat pel servei de control
de mosquits 2021-2024. Exp. 2021/1714
“Proposta de la Regidoria de Salut Pública
Exp. 2021/1714
La Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de Salut Pública, estableix al seu article 52.g com a
servei mínim dels ens locals la gestió dels riscs per a la salut derivats dels animals
domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.
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El control de les plagues urbanes està dirigit a mantenir la via pública i edificis municipals
d'ús públic sanejats d'artròpodes i rosegadors, per tal de prevenir la transmissió de
malalties anomenades zoonosis i garantir la salubritat dels llocs i edificis públics.
El control que el Servei de Control de Mosquits (en endavant SCM) realitza es basa en
mètodes de lluita integrada que, tot i assolint la màxima eficàcia, tenen un efecte mínim
sobre el medi ambient. El concepte de lluita integrada inclou i combina en un mateix
àmbit tots els recursos de lluita contra els mosquits: la lluita química, les modificacions
físiques del medi, la lluita biològica i les accions culturals.
El SCM articula tota la seva eficàcia en un ús racional de la metodologia de control
integrat: control químic, biològic, físic i educatiu.
L’any 2017 l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va sol·licitar al Servei de Control de
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, a través de la Diputació de Barcelona,
un estudi diagnòstic sobre mosquits al municipi.
En aquest estudi es van detectar llocs de sensibilització especial. En aquests llocs
s’hauria de realitzar un tractament larvicida mensual des del mes de maig fins a l’octubre
per assegurar-se de tenir controlats tots els seus focus de cria.
Els llocs potencials de sensibilització especial detectats van ser:
-

Llar d’infants, escoles i instituts

-

Cementiri vell

-

Horts

-

Deixalleria municipal

-

Zona esportiva (pistes d’atletisme i piscines municipals)

-

Altres llocs conflictius:
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Plaça Catalunya



Plaça de la Sardana



Zona de l’Ajuntament: hi ha una bassa



Rambla Catalunya



Can Candi

El SCM presta els seus serveis a través d’un conveni anual, un cop realitzada la petició
formal per part de l’ens local al President del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
La Junta de Govern Local d’Olesa de Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 9
de juny de 2020, adoptà, entre d’altres, el següent acord:
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“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Olesa de Montserrat
i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització de la campanya de control
de mosquits de l’exercici 2020 en el municipi d’Olesa de Montserrat.”
La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió de caràcter
ordinària, celebrada el dia 22 de març de 2021 i sense perjudici de l’aprovació de l’acta
de la corresponent sessió, adoptà, entre d'altres, els següents acords:
“PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els
Ajuntaments d’ (..) Olesa de Montserrat, (..) per a la realització de les activitats de control
de mosquits a partir de l’any 2021; d’acord amb la minuta de convenis que s’incorporen a
l’expedient i s’aproven simultàniament com a part integrant del present acord, i de
conformitat amb les quotes de contribució municipal que sumades constitueixen els
ingressos propis del pressupost del Servei de Control de Mosquits fins a un import total
de 244.635,36€ segons el següent detall:

(..)
Olesa de Montserrat
(..)”

7.500,00€

Els compromisos del conveni són:
PRIMER.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de realització de la
campanya de control de mosquits de l’exercici 2021 en el municipi d’Olesa de
Montserrat, així com la participació de l’Ajuntament en el seu finançament.
SEGON.- El contingut de la campanya (calendari, actuacions, prioritats, pressupost i
demés característiques) és determinat anualment pel Servei de Control de Mosquits,
en tant que organisme especialitzat i encarregat del seu desenvolupament. Es
composa, entre d’altres, d’actuacions de prospecció i tractaments larvicides urbans i
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rurals, inspeccions sota demanda ciutadana, inspeccions entomològiques emparades
pel protocol d’arbovirosis de Catalunya promogut pel Departament de Salut de la
Generalitat, aplicacions adulticides, actuacions de vigilància i monitorització, activitats
d’informació i educació i tasques d’experimentació aplicada. El projecte tècnic
explicatiu de la campanya s’incorpora com a annex a aquest conveni.
Es constituirà una Comissió de seguiment integrada per un representant de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i un/a representant del Consell Comarcal del Baix
Llobregat.
En general, s’encarregarà del seguiment, la vigilància i el control de l’execució del
conveni i dels compromisos adquirits pels signants, i on es resoldran els problemes
d’interpretació i compliment que es puguin plantejar.
TERCER.- L'Ajuntament es compromet a aportar com a participació en l'esmentada
campanya per l’exercici 2021 la quantitat de 7.500 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària número 61 311 48901 Salut Pública-PSP- Subv. Consell Comarcal
Control Mosquits. La partida pressupostària del Consell Comarcal serà la 46200Transferència Municipis del Servei de Control de Mosquits. Aquesta quantitat es
refereix al contingut mínim de la campanya segons es recull en el projecte de la
mateixa i està calculada en base a criteris de població, superfície i presència de focus
de cria de mosquits de cadascun dels municipis participants.
Aquesta aportació haurà de fer-se efectiva en dos parts iguals, la primera de les quals
haurà de fer-se efectiva a l’aprovació i signatura d’aquest conveni i la segona abans
del mes de desembre de 2021.
QUART.- La participació econòmica del Consell Comarcal es quantifica i concreta en
la realització de les activitats previstes en la campanya anual -el pressupost global de
la qual per a tots els municipis i entitats que en formen part consta en el projecte
annex- que es duran a terme per personal propi pel Consell Comarcal del Baix
Llobregat, el qual disposarà de les qualificacions necessàries per a cadascuna de les
seves actuacions; tot i que actuïn en el terme municipal d’Olesa de Montserrat,
aquest personal es troba subjecte únicament al comandament tècnic dels
responsables del Servei de Control de Mosquits.
En situacions excepcionals i de manera justificada, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat podrà optar per l’externalització d’alguna de les activitats, si resulta
necessari per al compliment de les seves previsions.
CINQUÈ.- En cas que es proposin o sol·licitin actuacions específiques per a noves
espècies de mosquits o altres tipus de plagues, aquestes podran realitzar-se però
hauran de ser prèviament objecte d’un conveni regulador específic o annex al present
conveni on se’n recullin els detalls i formes de finançament.
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SISÈ.- El Servei de Control de Mosquits lliurarà als tècnics municipals durant el
primer trimestre de l’any 2021 una memòria tècnica amb els resultats de la campanya
i les previsions per l’any vinent. En qualsevol moment es podrà demanar la informació
necessària i raonable des de l’Ajuntament.
SETÈ.- Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que
disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal,
abstenint-se de fer cap mena de tractament de les dades personals de què disposin
com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni, per a una finalitat diferent de la
que aquí s’estableix. De la mateixa manera es comprometen a guardar estricta
confidencialitat i sigil respecte de les dades de caràcter personal de les quals tinguin
coneixement per raó de l’execució del present conveni, obligació que subsistirà
encara després de la finalització d'aquest conveni, de conformitat amb el que disposa
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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Les dades personals es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc
normatiu regulador dels serveis realitzats per part de les entitats signants i no seran
cedides a tercers excepte obligació legal.
Ambdues parts podran, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit, dirigit a:
Per part del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT al contacte del Delegat
de Protecció de Dades, dpd@elbaixllobregat.cat
Per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat al contacte del seu Delegat de
Protecció de Dades, mateose@olesademontserrat.cat
En cas de disconformitat amb el tractament també tenen dret a presentar una
reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent (apdcat.gencat.cat).
Així mateix, en quant el Consell Comarcal del Baix Llobregat ostenta la condició
d’encarregat de tractament de les dades que accedeix per compte de l’Ajuntament en
la seva qualitat de Responsable, es signa el perceptiu acord regulador de la figura
d’encarregat de tractament, que s’inclou com a annex en aquest document.
VUITÈ.- Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents:

a)

el transcurs del termini previst sense que s’hagi acordat la seva
pròrroga

b)

l’incompliment de les obligacions pactades

c)

el mutu acord entre les parts
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d)

la impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista

e)

decisió judicial declaratòria de la seva nul·litat

f)

qualsevol altre causa prevista a les lleis.

Pel cas d’incompliment per alguna de les parts de les obligacions assumides en
aquest document, la part que es consideri perjudicada podrà exigir de l’altra,
mitjançant comunicació fefaent efectuada amb 15 dies hàbils d’antelació a la data
d’efectes de l’extinció, la resolució del conveni, o bé exigir el seu compliment,
procedint-se, als efectes de l’article 52 de la Llei 40/2015, a la liquidació de les
respectives obligacions per tal de determinar les obligacions i compromisos
indemnitzables.
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NOVÈ.- En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present
conveni seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera
instància, atesa la naturalesa administrativa del present conveni, seran resoltes pel
jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que correspongui.
El present conveni es regeix pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic del sector públic; els articles 303 i 311
del Decret 197/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals; essent competent la jurisdicció Contenciós-Administrativa per
a la resolució de les qüestions que puguin plantejar-se en el compliment dels pactes
establerts i no es puguin resoldre de comú acord en la Comissió de Seguiment.
DESÈ.- Les modificacions que alterin el contingut del present conveni hauran de ser
aprovades de mutu acord i formalitzat per totes les parts, en un document que
s’adjuntarà a aquest conveni i en formarà part a tots els efectes.
ONZÈ.- En cas d’extinció del conveni, si hi ha compromisos pendents d’execució, ja
siguin de tipus tècnic o econòmic, l’acord de la Comissió de Seguiment de rescissió
del conveni haurà de preveure la forma de cancel·lació dels compromisos pendents.
DOTZÈ.- Una vegada formalitzat el present conveni i, d’acord amb el que disposa
l’article 1 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, així com en compliment de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i de l’article 8.1 apartat f de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, aquest conveni es publicarà en
l’espai web corporatiu o els portals de transparència i caldrà complir amb les
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obligacions establertes de publicitat per mitjà del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
TRETZÈ.- La vigència inicial d’aquest conveni és de 4 anys, amb efectes des del dia
1 de gener de 2021, i anualment s'aprovarà una addenda econòmica que reculli
l'aportació econòmica municipal per a cada exercici. En cas d’haver transcorregut
aquest termini sense haver-se dut a terme el seu objecte, aquest fet es considerarà
causa de resolució, amb els efectes previstos a la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del
sector públic.
No obstant això, d’acord amb l’article 49.h) d’aquesta mateixa Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, aquest conveni podrà ser objecte de
pròrroga sempre que, amb caràcter previ a la seva finalització, les parts així ho
acordin de manera expressa, seguint per això el mateix procediment que per a la
seva concertació inicial, en consonància amb les taxes vigents en aquell moment i
formalitzant-lo amb idèntiques solemnitats, amb un límit màxim de quatre anys.

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’assumpció d’aquesta despesa és financerament sostenible, l’Ajuntament té la
capacitat suficient per finançar-la i compleix la normativa d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Normativa de referència
-

Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de Salut Pública.

En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Olesa de Montserrat i
el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització de la campanya de control de
mosquits de l’exercici 2021-2024 en el municipi d’Olesa de Montserrat.
SEGON.- Facultar l’alcalde d’Olesa de Montserrat, el Sr. Miquel Riera Rey, per a la
signatura del present conveni.
TERCER.- Els compromisos de l´Ajuntament són els següents:
-

L'Ajuntament es compromet a aportar com a participació en l'esmentada
campanya per l’exercici 2021 la quantitat de 7.500 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària número 61 311 48901 Salut Pública-PSP- Subv. Consell Comarcal
Control Mosquits. La partida pressupostària del Consell Comarcal serà la 46200Transferència Municipis del Servei de Control de Mosquits. Aquesta quantitat es
refereix al contingut mínim de la campanya segons es recull en el projecte de la
mateixa i està calculada en base a criteris de població, superfície i presència de
focus de cria de mosquits de cadascun dels municipis participants.
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Aquesta aportació haurà de fer-se efectiva en dos parts iguals, la primera de les
quals haurà de fer-se efectiva a l’aprovació i signatura d’aquest conveni i la
segona abans del mes de desembre de 2021.
-

En cas que es proposin o sol·licitin actuacions específiques per a noves espècies
de mosquits o altres tipus de plagues, aquestes podran realitzar-se però hauran
de ser prèviament objecte d’un conveni regulador específic o annex al present
conveni on se’n recullin els detalls i formes de finançament.

-

Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que
disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, abstenint-se de fer cap mena de tractament de les dades personals de
què disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni, per a una
finalitat diferent de la que aquí s’estableix. De la mateixa manera es comprometen
a guardar estricta confidencialitat i sigil respecte de les dades de caràcter personal
de les quals tinguin coneixement per raó de l’execució del present conveni,
obligació que subsistirà encara després de la finalització d'aquest conveni, de
conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.
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Les dades personals es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc
normatiu regulador dels serveis realitzats per part de les entitats signants i no
seran cedides a tercers excepte obligació legal.
Ambdues parts podran, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit, dirigit a:
Per part del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT al contacte del
Delegat de Protecció de Dades, dpd@elbaixllobregat.cat
Per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat al seu Delegat de Protecció de
Dades mateose@olesademontserrat.cat
En cas de disconformitat amb el tractament també tenen dret a presentar una
reclamació
davant
l’Autoritat
de
Protecció
de
Dades
competent
(apdcat.gencat.cat).
Així mateix, en quant el Consell Comarcal del Baix Llobregat ostenta la condició
d’encarregat de tractament de les dades que accedeix per compte de l’Ajuntament
en la seva qualitat de Responsable, es signa el perceptiu acord regulador de la
figura d’encarregat de tractament, que s’inclou com a annex en aquest document.
QUART.- Designar la Regidora de Salut Pública, la Sra. Ada Agut i Domènech, i la
tècnica responsable de Salut Pública, la Sra. Victoria Gázquez Panduro, com a
representants de l´Ajuntament en el present conveni.
CINQUÉ.- Aprovar l´autorització i la disposició de la despesa (AD) per un import de set
mil cinc-cents euros (7.500€) amb càrrec a la partida pressupostària número 61 311
48901 Salut Pública-PSP- Subv. Consell Comarcal Control Mosquits, per a la campanya
de control de mosquits per l’exercici 2021, i aprovar l’obligació (O) de la despesa per un
import de tres mil set-cents cinquanta euros (3.750€) amb càrrec a la partida
pressupostària número 61 311 48901 Salut Pública-PSP- Subv. Consell Comarcal Control
Mosquits, en concepte d’aportació a la campanya, que s’haurà de fer efectiva a
l’aprovació i signatura d’aquest conveni.
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La vigència inicial d’aquest conveni és de 4 anys, amb efectes des del dia 1 de gener de
2021, i anualment s'aprovarà una addenda econòmica que reculli l'aportació econòmica
municipal per a cada exercici.
SISÉ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
SETÈ.- Comunicar aquests acords als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, Medi
Ambient i Gestió d’Espai Públic
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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.
6.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Bases reguladores subvencions cessió habitatges a la Borsa d'habitatges.
Exp. 2020/5512.
“Proposta de la Regidoria d’Habitatge
Exp. 2020/5512
Atès que l’Ajuntament té signat un Conveni de col·laboració, amb addenda de pròrroga,
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu al
Programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2021.
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Atès que aquest Ajuntament vol impulsar polítiques de foment per potenciar la
incorporació al mercat de lloguer d’habitatges desocupats amb l’impuls de polítiques de
foment de la rehabilitació d’habitatges que estiguin en mal estat per a ésser llogats,
mitjançant subvencions directes als propietaris.
Atès que, amb la finalitat de mobilitzar el parc d’habitatges buits existent al municipi, des
dels Serveis jurídics municipals s’han redactat unes Bases reguladores que estableixen
els requisits per a la concessió de subvencions a propietaris d'habitatges privats
desocupats ubicats a Olesa de Montserrat que hagin mostrat la seva voluntat de posarlos a disposició de l'Oficinal Local d'Habitatge i que necessitin amb caràcter previ adquirir
les condicions mínimes exigides per la normativa vigent en matèria d’arrendaments
urbans.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les Bases reguladores de les subvencions per a la cessió d’habitatges
a la Borsa d’habitatges de lloguer social de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
SEGON.- Sotmetre aquestes Bases a exposició pública mitjançant el Tauler d’anuncis i la
Seu Electrònica d’aquest ajuntament, publicar l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) per un termini de 20 dies i fer una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Establir que finalitzat el citat termini d’informació pública, en cas de no
presentar-se al·legacions, l’acord d’aprovació de les Bases esdevindrà definitiu.
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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 6.2. Justificació i pagament de la subvenció a l'APP Finca Oasis i revocació
parcial. Exp. 2020/2700
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“Proposta de la Regidoria de Festes
Exp. 2020/2700
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 Festes.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 3 de novembre de 2020, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS PARCELISTES FINCA OASIS per un import de
2.875,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 58 338 48900 FESTES-FP-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar, també, considerar que el reconeixement de l’obligació
(O) per l’import del 100% de la subvenció atorgada, o la part que correspongui,
s’aprovaria a partir de la seva justificació, atès que l’entitat així ho va acreditar de manera
expressa en la sol·licitud.
En data 19 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 parcialment a les bases
específiques de les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de
Festes.
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 7/04/2021.
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En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció per import de
2.245,78 €.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l’entitat ASSOCIACIÓ
DE PROPIETARIS PARCELISTES FINCA OASIS per un import de 2.245,78 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 58 338 48900 FESTES-FP-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 75% i de la part
proporcional del 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Aprovar la revocació definitiva de la subvenció per import de 629,22 €
corresponent a la part no justificada correctament.
QUART.- Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa (AD) per import de 629,22 €
amb càrrec a la partida 58 338 48900 FESTES-FP-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2021, corresponent al saldo del 25% de la subvenció.
CINQUÈ.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
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SISÈ.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 6.3. Adhesió al programa "Servei Local de Teleassistència" de la Diputació de
Barcelona. Exp. 2021/1880
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/1880
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials contempla la teleassistència com a un
servei social bàsic de competència municipal. Així mateix, figura com a una prestació
garantida a la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i per tant exigible com a dret subjectiu.
La teleassistència és un recurs social d’atenció domiciliària que es destina a la població
en general, preferentment a persones grans en situació de risc o fragilitat, per raons
d’edat, aïllament social, salut i/o dependència.
Atenent al marc legislatiu vigent i donat l’increment del grau d’envelliment de la població i
l’augment de persones en situació de dependència, el Servei Local de Teleassistència de
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la Diputació de Barcelona ha experimentat en els últims anys un creixement força
significatiu en termes quantitatius.
Per a la implementació d’aquest programa al territori de la demarcació de Barcelona, la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 28 de març de 2012
(data de publicació al BOPB 16 d’abril de 2012), les Bases per a la gestió i
desenvolupament del Servei Local de Teleassistència per als anys 2013-2014, que
establien les relacions entre la Diputació i els ens locals participants en el programa.
Per al període 2015-2016, aquestes bases es van prorrogar per acord de la Junta de
Govern de la Diputació en data 27 de novembre de 2014 (data de publicació al BOPB 12
de desembre de 2014).
Aquestes bases establien que la Diputació de Barcelona contractaria una empresa o
entitat per a la prestació del servei, motiu pel qual va convocar un procediment obert de
contractació, del que en va resultar adjudicatària l’empresa Televida Servicios
Sociosanitarios, S.L. per al període 2013-2014. Aquest contracte també es va prorrogar
posteriorment per al període 2015-2016.
Finalitzat el contracte per a la prestació del servei de teleassistència i davant la necessitat
de promoure un nou procediment de contractació per poder continuar amb la prestació
del servei, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 31 de
març (BOPB de 8 d’abril de 2016), unes noves Bases per al període 2017- 2018, que han
estat prorrogades per al període 2019-2020, per acord de la Junta de Govern, de data 29
de novembre de 2018 (BOPB de 11 de desembre de 2018).
Del procediment obert de contractació per a la prestació del Servei de Teleassistència pel
període 2017-2020, va resultar adjudicatària Televida Servicios Sociosanitarios, S.L., amb
domicili, a efectes de notificacions, al carrer Llacuna, 161, 4a. planta, local- D, 08018 de
Barcelona i amb NIF: B-80925977. Aquest contracte, i la seva pròrroga, finalitza el 31 de
desembre de 2020.
La Junta de Govern, en la sessió de 14 de maig de 2020, va prorrogar, per la situació
d’emergència, la prestació del servei local de teleassistència amb efectes del dia 1 de
gener a 30 d’abril de 2021 amb l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, SL.
El servei a contractar continuarà sent finançat des de la cooperació institucional entre la
Diputació de Barcelona i els ens locals de la província que participen actualment en el
programa o que s’hi adhereixin de nou.
Per aquest motiu la Diputació de Barcelona va aprovar en data 11 de juny de 2020 per
Junta de Govern de la Diputació les bases per a la gestió i desenvolupament del
programa “Servei Local de Teleassistència anys 2021 – 2024”.
I en data 12 de novembre de 2020 per Junta de Govern de la Diputació va aprovar la
modificació de les bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de
Teleassistència anys 2021 – 2024”.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar l’adhesió al nou programa “Servei Local de Teleassistència” per als
anys 2021 – 2024 amb la Diputació de Barcelona i fer la tramitació al Portal de tràmits
dels ens locals (PMT) de la Diputació de Barcelona.
SEGON.- Notificar aquest acord a 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.
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
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Punt 8.1. Atorgament ajuts econòmics socials annex VI. Exp.2021/1839
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/1839
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.
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
ACORD:
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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 4.967,94 € 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.
Amb Número de RC 1705
TERCER.- Aprovar el reconeixement de l’obligació (O) per un import de 4.967,94 € 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, amb número de RC 1705
QUART.- Efectuar el pagament directament als endossataris que consten en l’annex.
CINQUÉ.- Comunicar aquests acords a la Tresoreria municipals.”
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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 8.2. Atorgament ajuts econòmics socials annex V. Exp. 2021/1686
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/1686
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.
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.

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/1995

Codi Segur de Verificació: f05db353-6b4f-42f4-9b07-6994452b11ca
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1534838
Data d'impressió: 20/05/2021 15:01:56
Pàgina 77 de 85

SIGNATURES

Ìf05db353-6b4f-42f4-9b07-Çe~MÈ2b11ca=Î

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 13/05/2021 14:37
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 13/05/2021 14:47

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
ACORD:
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 4.681,93 € 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.
Amb Número de RC 1705
TERCER.- Aprovar el reconeixement de l’obligació (O) per un import de 4.681,93 € 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, amb número de RC 1705
QUART.- Efectuar el pagament directament als endossataris que consten en l’annex.
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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.
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
Votació: Majoria Simple.
Punt 9.1. Rectificació errada material QC del plec de la licitació del contracte de
serveis Mediació Ciutadana. Exp.2021//1045
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/1045
Ctc.45-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària, celebrada el dia 20 d’abril de 2021,
va aprovar l’expedient de contractació, el quadre de característiques del plec tipus i el plec de
prescripcions tècniques de la licitació del contracte per al servei de Mediació Ciutadana
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d’Olesa de Montserrat.
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques on s’estableix que les administracions públiques podran, rectificar
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
S’ha detectat una errada en l’apartat H, criteris d’adjudicació, criteri 3r Millores en el disseny i
implementació de campanyes de capacitació en la resolució de conflictes tant a la
ciutadania com en els centres educatius en la modalitat formativa del Plec de Clàusules
Administratives aprovat en per la Junta de Govern Local en data 20 d’abril de 2021.
S’ha emès informe de la cap del Departament de Serveis Socials, de data 26 d’abril de 2021
en relació a l’esmena de l’errada material detectada.

En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Rectificar l’apartat H 3) del Quadre de Característiques del plec de clàusules
administratives particulars aprovat per Junta de Govern Local de data 20 d’abril d’enguany, de
la següent manera:
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On diu:
“3) Millores en el disseny i implementació de campanyes de capacitació en la resolució
de conflictes tant a la ciutadania com en els centres educatius en la modalitat formativa
(fins a 15 punts):
Es valoraran aquelles propostes de millora del servei que superin les prescripcions
tècniques del plec i no incrementin el cost.

Mes de 20 hores l’any: 15 punts
De 20 a 15 hores : 10 punts
Fins a 10 punts: 5 punts”

Ha de dir:
3) Millores en el disseny i implementació de campanyes de capacitació en la resolució de
conflictes tant a la ciutadania com en els centres educatius en la modalitat formativa (fins a 15
punts):
Es valoraran aquelles propostes de millora del servei que superin les prescripcions tècniques del
plec i no incrementin el cost.
Mes de 20 hores l’any: 15 punts
De 15 a 20 hores : 10 punts
Fins a 14 hores: 5 punts “

”
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.
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. Conveni amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat per l’actuació
“OLESA DE MONTSERRAT – ITINERARI PAISATGÍSTIC DEL COLL DE LES
ESPASES” i pròrroga. Exp. 2021/0468
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“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2021/0468
Assumpte: Conveni de col·laboració entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i
l’Ajuntament d’Olesa (Servei de Promoció Econòmica) pel desenvolupament d’una part
del projecte “ELS SET MIRADORS DE LES VIES BLAVES I MONTSERRAT”,
concretament l’actuació “OLESA DE MONTSERRAT – ITINERARI PAISATGÍSTIC DEL
COLL DE LES ESPASES” amb una subvenció demanada pel Consorci de Turisme del
Baix Llobregat en el marc de la convocatòria del Plans de foment territorial de Turisme del
2019 de la Generalitat de Catalunya.

Atès que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, en nom dels ajuntaments de la
comarca, va sol·licitar per decret de presidència núm. 46 de 18 de juliol de 2019, l’ajut per
al desenvolupament del projecte PLA DE FOMENT TURÍSTIC DE LES VIES BLAVES AL
BAIX LLOBREGAT”, en el marc de la convocatòria del Plans de foment territorial de
Turisme del 2019 de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 23 de juliol l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat envia una carta de
suport al projecte.
Atès que el projecte té com objectiu desenvolupar una nova oferta senderista i cicloturista
a l’entorn de les Vies Blaves, que esdevingui un actiu important per atraure turistes i per
al creixement econòmic de la comarca. El projecte presentat té dues actuacions:
1) Implementació de senyalització rural i turística de l’eix de ponent de la Xarxa de
senders turístics del Baix Llobregat
2) Els 7 miradors de les Vies Blaves i Montserrat
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Atès que respecte a la segona actuació, els “7 Miradors de les Vies Blaves i Montserrat”
s’emmarcarà dins d’un conveni de col·laboració específic que s’executarà l’any 2021
entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments de la zona nord (per a
la implementació del pla de “Desenvolupament econòmic i turístic de la zona nord del
Baix Llobregat” on es determina la importància de la implementació d’aquest projecte.

Atès que en data 9 de març del 2021 el Consorci de Turisme del Baix Llobregat
ens comunica l’atorgament de la subvenció demanada i el traspàs a l’ajuntament
d’Olesa de Montserrat de 34.135,83 € pel desenvolupament de la seva part del
projecte, seguint els números adjunts:

Vist l’informe del Cap de Servei de Promoció Econòmica emès en data 21 d’abril de
2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el conveni que subscriuen el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Servei de Promoció Econòmica) implica l’execució
per part de l’ajuntament d’Olesa de Montserrat de l’actuació: ““OLESA DE
MONTSERRAT – ITINERARI PAISATGÍSTIC DEL COLL DE LES ESPASES” consistent
a la construcció d’un mirador situat dintre del seu terme municipal (al Coll de les Espases)
i de l’itinerari circular per arribar a peu al mirador amb un recorregut de 6,34 km i un
desnivell positiu de 203 metres (la creu de Beca està a una cota de 187,21 m. i el Coll de
les Espases a una cota de 391,1 m).
L’itinerari surt de la pista d’atletisme (darrera del Pavelló Salvador Boada), puja per la
Creu de Beca i puja al coll de les Espases pel camí dels Bruguerols i baixa per les
Caleres i la pista del Pla del Fideuer.
SEGON. Les obligacions generals de l’Ajuntament les següents:
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a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament
que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Consorci de Turisme
del Baix Llobregat en la forma i el termini que s’estableix en aquest conveni.
El projecte executiu de l’actuació finançada haurà de sotmetre's en cada cas a les
tramitacions i llicències municipals que siguin preceptives i s’ha de regir per les
especificacions tècniques de l’avant-projecte dels 7 miradors, document que s’adjunta
com a Annex 1 a aquest conveni a efectes informatius, per tal de garantir que el conjunt
d’actuacions realitzades mantinguin la coherència global del projecte.
L’ajuntament haurà de fer arribar al Consorci de Turisme el plantejament del projecte
executiu per que aquest validi la proposta, assegurant així la coherència tècnica del
conjunt d’actuacions dels 7 miradors.
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b) Tenir el dret suficient sobre l'immoble on s'executa l'actuació que habilita per dur-la a
terme en el moment d’aprovació del conveni o estar en disposició d’obtenir-lo com a
màxim abans de l’inici de les actuacions objecte d’aquest conveni; en aquest darrer cas
haurà de comunicar-se al Consorci de Turisme un cop se’n disposi.
c) Una vegada implementades les diferents actuacions, l’Ajuntament s’encarregarà del
manteniment de les instal·lacions, i haurà d’efectuar les reparacions oportunes per
garantir el bon estat de les mateixes.
d) Justificar davant el Consorci de Turisme, el compliment dels requisits i les condicions
que determinen la concessió,o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de
les despeses, que han de cobrir l'import finançat,i el compliment de la finalitat per a la
qual s'ha concedit la subvenció.
Si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha
d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que
estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat de la despesa
realitzada en relació amb l'objecte global o parcial, en aquest darrer cas sempre que es
pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.
e) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada
amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys.
f) Proposar al Consorci de Turisme del Baix Llobregat per a que aquest proposi al
Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya qualsevol canvi
que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció,
sense variar-ne la finalitat. Els canvis s'han de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan
instructor abans de la finalització del termini d'execució. L'òrgan instructor ha de valorar la
proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni
representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes
bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al
reintegrament total o parcial de la subvenció.
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g) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament
d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el Consorci de Turisme del
Baix Llobregat, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a
altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que
els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
h) Comunicar al Consorci de Turisme altres subvencions sol·licitades o concedides per a
la mateixa finalitat, ajuts, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat
objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal
que el Consorci pugui fer arribar al Departament d'Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya les modificacions i que puguin avaluar la seva compatibilitat.
Aquesta comunicació s'ha de fer tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la
justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en
els termes que indiqui la resolució corresponent.
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j) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió
o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord la clàusula novena
d’aquest conveni.
k) Formalitzar l'encàrrec de gestió corresponent, en cas que la persona beneficiaria sigui
una entitat pública i vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, sempre
que aquests últims hagin recollit expressament en la norma que els crea o en els seus
estatuts que tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic de la persona beneficiària
d'acord amb el que estableix l'article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011,de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
l) En cas que la subvenció es dediqui al finançament de béns inventariables, els
beneficiaris/àries estan obligats a destinar-los a la finalitat concreta de la subvenció
durant un període mínim de 5 anys, si els béns són inscriptibles en un registre públic, i de
dos anys per a la resta béns.
En el supòsit de béns inscriptibles en un registre públic, s'ha de fer constar en l'escriptura
aquesta circumstància, així com l'import de la subvenció concedida, i s'han d'inscriure al
registre públic corresponent.
m) Realitzar les actuacions oportunes per tal de perseguir la possible oferta il·legal
d'allotjament turístic en el seu àmbit territorial, amb atenció especial als requeriments que
l'Administració turística de la Generalitat de Catalunya faci a aquest efecte.
n) Comunicar al Consorci de Turisme del Baix Llobregat qualsevol canvi en l'activitat o
l'actuació objecte de la subvenció.
o) Col·laborar amb el Consorci de Turisme per a la promoció de l’oferta turística a l’entorn
dels “7 miradors de les Vies Blaves i Montserrat”.
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p) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar la seva
activitat les persones beneficiàries i que es publiquen a l'annex 2 de l’ordre EMC/78/2019
de 24 d’abril.
q) Disposar, al pressupost de l'òrgan de govern competent de l'ens local, del crèdit
suficient per realitzar l'actuació, o bé mostrar que s'han obtingut altres fonts de
finançament per satisfer les despeses no cobertes per la subvenció.
r) Complir els requisits previstos en l’ordre EMC/78/2019 de 24 d’abril i en la resolució
EMC/1767/2019 de 18 de juny de 2019.
Són obligacions del Consorci de Turisme:
a) Coordinar la implementació de les diferents actuacions del projecte “7 miradors de les
Vies Blaves i Montserrat” del Pla de Foment de les Vies Blaves al Baix Llobregat, amb els
diferents Ajuntaments encarregats de l’execució de les actuacions, i acreditar-ho davant
la Generalitat de Catalunya en la forma i termini que estableix la normativa que regula la
convocatòria de l’ajut dels Plans de Foment Turístics de Catalunya.
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b) Fer promoció i difusió del projecte turístic dels “7 miradors de les Vies Blaves i
Montserrat” i de l’oferta turística del seu entorn.
c) Justificar davant la Generalitat de Catalunya, el compliment dels requisits i les
condicions que determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els
justificants de les despeses que els Ajuntaments facilitaran a aquest Consorci, que han
de cobrir l'import finançat,i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la
subvenció.
d) Ser l’interlocutor amb la Generalitat de Catalunya i comunicar qualsevol canvi que,
d’acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense
variar-ne la finalitat.
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament
d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i a les de control de l'activitat
econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com
comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les
actuacions anteriors.
f) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada
amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys.
g) Comunicar a la Generalitat de Catalunya altres subvencions sol·licitades o concedides
per a la mateixa finalitat, ajuts, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa
activitat objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en les ja
comunicades, per a que puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha
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de fer tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada
als fons percebuts.
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció
en els termes que indiqui la resolució corresponent.
i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió
o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord la clàusula novena
d’aquest conveni.
j) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar la seva
activitat les persones beneficiàries i que es publiquen a l'annex 2 de l’ordre EMC/78/2019
de 24 d’abril.
k) Disposar, al pressupost de l'òrgan de govern competent de l'ens local, del crèdit
suficient per realitzar l'actuació, o bé mostrar que s'han obtingut altres fonts de
finançament per satisfer les despeses no cobertes per la subvenció
l) Complir els requisits previstos en l’ordre EMC/78/2019 de 24 d’abril i en la resolució
EMC/1767/2019 de 18 de juny de 2019.
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Terminis:
El termini per a la realització de l’actuació serà el 30 de juny de 2021.
El termini per a la justificació de l’actuació serà el 31 de juliol de 2021.
Si per circumstàncies excepcionals, degudament justificades, l’Ajuntament no pot
justificar l’actuació en el termini previst, haurà de sol·licitar al Consorci de Turisme perquè
aquest sol·liciti a la Direcció General de Turisme una única pròrroga per executar i
justificar. En cas de pròrroga els terminis per executar i justificar no podran excedir d’1
any, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.
La sol·licitud de pròrroga s’haurà de presentar davant el Consorci de Turisme, com a
mínim, tres mesos abans de la finalització del termini previst inicialment i haurà
d’adjuntar la documentació següent:
- Una certificació de la Intervenció de l’ens local sol·licitant amb el detall de l’import ja
executat i la quantitat que resta per executar.
- Una memòria de les actuacions objecte de la pròrroga on s’especifiquin els motius i/o
els arguments per sol·licitar-la.
La Direcció General de Turisme resoldrà expressament la sol·licitud de pròrroga i ho
notificarà en el termini de dos mesos a comptar des de la data de sol·licitud.
Pagament de l’actuació:
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat transferirà a l’Ajuntament un ajut econòmic de
34.135,83 € (IVA inclòs).
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El pagament es tramitarà a partir de la justificació de l’actuació realitzada i un cop aquest
Consorci hagi rebut l’ingrés per part de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Sol·licitar la pròrroga d’1 any del conveni, per a poder realitzar les diferents
actuacions del projecte, que no s’han pogut executar per la situació sanitària causada per
la pandèmia del Covid-19 i la declaració de l’estat d’alarma del 14 de març fins el 21 de
juny del 2020.
QUART. Indicar que aquest conveni no suposa cap despesa econòmica per part de
l’Ajuntament.
CINQUE. Notificar aquest acte al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, a la Generalitat
de Catalunya, a la Intervenció, a la Tresoreria i a Urbanisme d’aquest Ajuntament.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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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.
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 19:10 hores de la
tarda.
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