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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 27/05/2021 12:24
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 27/05/2021 17:04

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 4 de maig de 2021
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:30 del dia 4 de maig 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
Interventor
Javier Ríos Muñoz
Assisteixen també a la sessió
Mercè Roquer Compte
Jordi López Guevara
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia:
1.- ACTES
1.1.- Acta Sessió Ordinària 27 d'abril de 2021. Exp. 2021/1995
2.- CONTRACTES
2.1.- Devolució garantia definitiva contracte serveis manteniment àrees infantils.
Exp.2015/1690.
2.2.- Devolució garantia definitiva contracte obres treballs maquina excavadora.
Exp.2016/0759
2.3.- Devolució garantia definitiva contracte subministrament gestió expedients.
Exp.2016/1152
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2.4.- Devolució garantía definitiva contracte serveis postals. Exp.2018/4419
2.5.- Pròrroga contracte servei ambulàncies. Exp.2019/0947.
2.6.- Modificació contracte serveis manteniment web. Exp.2019/0984.
2.7.- Incoació expedient de contractació i plec adquisició habitatge c/La Flora Fou, 10 1-1.
Exp.2021/1726
2.8.- Contracte protecció de dades Opciones Viales SL. Exp.2017/0187
3.- HISENDA
3.1.- Revocació parcial dels mesos de febrer a juny d'ajuts econòmics per l’assistència a la
llar d’infants Taitom. Exp. 2021/0048
3.2.- Reconeixement de dret (RD) anualitat 2021 arrendament de l'habitatge situat al
carrer Lluís Puigjaner, 24. Exp. 2017/2335
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
4.1.- Canvi de titularitat i pròrroga llicència obres construcció edifici plurifamiliar c/Pau
Casals núm. 47-47. Exp. 2020/5494
4.2.- Llicència obres construcció habitatge i piscina c/Vall d'Aran, 22. Exp. 2020/4167
4.3.- Denegació baixa gual permanent C. Ample 21 Exp. 2018/0769
4.4.- Declaració desistiment de sol·licitud de baixa de senyalització de gual permanent. C.
Riera 9. Exp. 2019/5554
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5.- CONVENIS
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Justificació de la subvenció de Associació de Botiguers i Comerciants d’Olesa. Exp.
2019/5481.
6.2.- Justificació Nova Associació de Concessionaris del Mercat Municipal. Exp.
2020/1969
6.3.- Convocatòria de subvencions per concurrència competitiva en matèria d’Igualtat
2021. Exp. 2021/1883
7.- PERSONAL
7.1.- Bases i convocatoria borsa de treball reforç COVID. Exp. 2021/2101
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Atorgament d'ajuts econòmics socials .Exp.2021/1793
8.2.- Autorització AMTU a rebre pagaments de l'ATM resultants dels convenis de
col·laboració entre ambdues entitats. Exp. 2020/3412
9.- URGÈNCIES
9.1.- Bases i convocatòria borsa urgencia treballadors/es socials. Exp. 2021/2188
9.2.- Modificació de la memòria valorada del projecte "Parc de Cal·listènia al Parc del
Carrer Conflent”. Exp. 2021/1349
9.3.- Conveni de formació DUAL amb l'Escola Familiar Agrària (EFA) Quintanes en l'àmbit
d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural al departament de Medi Ambient. Exp.
2021/2099
9.4.- Aprovació projecte d'obres de la Pl. Dr. Flemingi i el seu entorn. Exp. 2019/4837
9.5.- Memoria valorada per a les obres de construcció d'un joc d'aigua al Parc de l'Estatut
10.- PRECS I PREGUNTES

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/2103

Codi Segur de Verificació: a62c6a1a-a91a-4e51-b217-09895f947e80
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1554451
Data d'impressió: 07/06/2021 14:29:03
Pàgina 3 de 71

SIGNATURES

Ìa62c6a1a-a91a-4e51-b217-09895f947e80=Î

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 27/05/2021 12:24
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 27/05/2021 17:04

1.- ACTES
Punt 1.1. Acta Sessió Ordinària 27 d'abril de 2021. Exp. 2021/1995
“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.
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L’acta és un document públic, solemne i autèntic redactat pel/la Secretari/a de la
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.
Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada
per l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures
de l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.
L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes.
Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i és
per això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a la Comissió
Informativa General l’adopció del següent
ACORD
PRIMER Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la Sessió Ordinària de data 27
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.
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Votació: Majoria Simple.
2.- CONTRACTES
Punt 2.1. Devolució garantia definitiva contracte serveis manteniment àrees
infantils. Exp.2015/1690.
“Proposta de la Regidoria de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments
Exp. 2015/1690
Ctc.41-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 3 de maig de 2016 va
adjudicar el contracte del servei de manteniment dels jocs infantils ubicats als diferents
pacs i espais del terme municipal d’Olesa de Montserrat, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, a l’empresa HPC IBERICA, SA, i d’acord amb la clàusula 12 del plec de
clàusules administratives particulars del contracte l’empresa va dipositar una garantia
definitiva per un import de NOU-CENTS SEIXANTA EUROS (960,00€).
La Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent, de data 2 de maig de 2018 va
aprovar la primera pròrroga de l’esmentat contracte.
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària, de data 7 de maig de 2019 va aprovar la
segona pròrroga de l’esmentat contracte.
En dates 30 de juny de 2020 i 21 d’abril de 2021 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.
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 320160001022 per un import de NOUCENTS SEIXANTA EUROS (960,00€) a favor de l’empresa HPC IBERICA, SA,
dipositada amb motiu del contracte del servei de manteniment dels jocs infantils ubicats
als diferents pacs i espais del terme municipal 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 HPC IBERICA, SA.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
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Votació: Majoria Simple.
Punt 2.2. Devolució garantia
excavadora. Exp. 2016/0759

definitiva

contracte

obres treballs maquina

“Proposta de la Regidoria de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments
Exp. 2016/0759
Ctc.42-21. La Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent de data 2 de
novembre de 2016 va adjudicar el contracte d’obres dels treballs amb maquina
excavadora mixta, moviment i transport de terres i residus i gestió amb maquinària pesant
per atendre possibles urgències, mitjançant procediment obert, a l’empresa OBRAS Y
SERVICIOS SANT ANDREU, SL, per un període de dos anys, i d’acord amb la clàusula
12 del plec de clàusules administratives particulars del contracte l’empresa va dipositar
una garantia definitiva per un import de MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS (1.182,80€).
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La Junta de Govern Local, en sessions ordinàries, de dates 27 de novembre de 2018 i 15
d’octubre de 2019 va aprovar la primera i segona pròrroga respectivament de l’esmentat
contracte.
En dates 10 de desembre de 2020 i 16 d’abril de 2021 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.
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 320160005180 per un import de MIL
CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (1.182,80€) a favor de
l’empresa OBRAS Y SERVICIOS SANT ANDREU, SL, dipositada amb motiu del
contracte de les obres dels treballs amb maquina excavadora mixta, moviment i transport
de terres i residus i gestió amb maquinària pesant per atendre possibles urgències.
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 OBRAS Y SERVICIOS SANT ANDREU, 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.
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Votació: Majoria Simple.
Punt 2.3. Devolució garantia
expedients. Exp. 2016/1152

definitiva

contracte

subministrament

gestió

“Proposta de la Regidoria de Tecnologies de la Informació i Comunicació
Exp. 2016/1152
Ctc.43-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària, de data 18 d’octubre de 2016
va adjudicar el contracte de subministrament d’un programa de gestió d’expedients per a
la implantació de l’administració electrònica, mitjançant procediment obert, a l’empresa
AUDIFILM ABI, SL, i d’acord amb l’apartat J del quadre de característiques del contracte
l’empresa va dipositar una garantia definitiva per un import de TRES MIL SET-CENTS
DINOU EUROS (3.719,00€).
La Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent, de data 8 d’agost de 2017 va
donar compte del canvi de nom de l’empresa AUDIFILM ABI, SL a la d’AUDIFILM
GRUPOAL SOFTWARE, SL, de l’esmentat contracte.
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària, de data 4 de desembre de 2018 va donar
compte del canvi de nom de l’empresa AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, SL a la
d’AUDIFILM CONSULTING, SLU, de l’esmentat contracte.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària, de data 5 de maig de 2020 va aprovar la
pròrroga forçosa de l’esmentat contracte.
En data 19 d’abril de 2021 la Tresorera accidental i la cap del Departament de TIC
emeten informes favorables per a tramitar la devolució de la garantia dipositada.
Vist allò que disposa l’article 65 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre la
devolució i cancel·lació de les garanties.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el retorn de la garantia número 320170003170 per un import de TRES
MIL SET-CENTS DINOU EUROS (3.719,00€) a favor de l’empresa AUDIFILM
CONSULTING, SLU, dipositada amb motiu del contracte de subministrament d’un
programa de gestió d’expedients per a la implantació de l’administració electrònica.
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 AUDIFILM CONSULTING, SLU.”
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 2.4. Devolució garantia definitiva contracte serveis postals. Exp.2018/4419
“Proposta de la Regidoria de Contractació i Patrimoni
Exp. 2018/4419
Ctc.34-21. Per Decret de l’Alcaldia de data 6 de març de 2019, es va adjudicar el
contracte del servei d’admissió, tractament, transport, distribució i lliurament postal a
l’adreça dels destinataris que figurin en les cartes i notificacions generades per
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS, SA SME, 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 CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN
CÈNTIMS (2.549,51€).
En dates 8 i 19 d’abril de 2021 el cap de Contractació i Patrimoni i la Tresorera accidental
emeten informes favorables per a tramitar la devolució de la garantia dipositada.
Vist allò que disposa l’article 65 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre la
devolució i cancel·lació de les garanties.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el retorn de la garantia número 320190000057 per un import de DOS
MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS
(2.549,51€) a favor de l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA
SME, dipositada amb motiu del contracte del servei d’admissió, tractament, transport,
distribució i lliurament postal a l’adreça dels destinataris que figurin en les cartes i
notificacions generades per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
La devolució ha de complir els requisits de la base 46a de les Bases d’Execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2021.
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS, SA SME.”
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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 2.5. Pròrroga contracte servei ambulàncies. Exp. 2019/0947
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2019/0947

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.

Ctc.37-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juliol de
2019, va adjudicar el contracte de serveis preventius sanitaris (ambulàncies) en les
activitats participatives, juvenils, esportives, culturals i festives l’Olesa de Montserrat, a
l’empresa La Pau, SCCL, mitjançant procediment obert simplificat i amb tramitació
d’urgència.
L’empresa adjudicatària accepta la primera pròrroga de l’esmentat contracte, per un
període d’un any a partir del proper dia 8 d’agost de 2021, mitjançant registre número
E2021005860 del registre general d’entrades d’aquest Ajuntament i de data 17 de març
de 2021.
En dates 13 i 14 d’abril, la cap de serveis de Cultura i el secretaria accidental emeten
informes favorables per a procedir a la tramitació de la primera 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 serveis preventius sanitaris (ambulàncies) en les
activitats participatives, juvenils, esportives, culturals i festives l’Olesa de Montserrat, amb
l’empresa La Pau, SCCL, per un import màxim de NOU MIL SET-CENTS CINQUANTASIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (9.756,61€) més DOS MIL QUARANTAVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (2.048,89€) import corresponent al 21%
d’IVA, i per un període d’un any, comptat a partir del dia 8 d’agost de 2021.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la depesa per un import total d’ONZE
MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (11.805,50€) pel període
del 8 d’agost de 2021 al 7 d’agost de 2022, amb la següent distribució:
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PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
51 334 22699
54 337 22699
62 231 22699
53 342 22699
58 338 22699

A partir de 8/8/2021
205,50 €
411,00 €
205,50 €
376,75 €
1.718,25 €

Fins al 7/8/2022
1.561,75 €
2.917,00 €
0,00 €
719,25 €
3.005,50 €

01 912 22699

308,25 €

0,00 €

65 924 22699
TOTAL

0,00 €
3.225,25 €

376,75 €
8.580,25 €

TERCER. Notificar aquest acte a l’empresa La Pau, SCCL.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.

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

Votació: Majoria Simple.
Punt 2.6. Modificació contracte serveis manteniment web. Exp. 2019/0984
“Proposta de la Regidoria de Comunicació
Exp. 2019/0984
Ctc.35-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2019, va
adjudicar a l’empresa IDISC INFORMATION TECHNOLOGIES, SL, el contracte del
servei del manteniment del gestor de continguts web D2WEB en el qual estan basats els
portals web de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i per ampliar la quota d’espai addicional
del servei d’allotjament web, per un preu total de 10.648,00€ mitjançant procediment
negociat sense publicitat.
Atès que la modificació urgent és la necessitat d’ampliar la capacitat de l’allotjament del
gestor D2WEB en el qual estan basats els portals web de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, per poder incloure tota la informació i documentació per l’assumpció dels
portals del POUM i Olesa Industrial, i aquesta no estava prevista inicialment en el plec de
clàusules administratives de l’esmentat contracte.
Vist l’informe tècnic de la cap del departament de Mitjans de Comunicació de data 14
d’abril de 2021, on es manifesta la necessitat de l’ampliació de l‘esmentat contracte que
finalitza en data 15 d’agost de 2023, en base a aquestes quantitats:
-ANUALITAT 2021: Posta en marxa servidor i manteniment allotjament 1 de juny
fins 31 desembre 2021: 416,69€ més 21% IVA= 504,19€
-ANUALITAT 2022: Manteniment allotjament 1 de gener fins 31 desembre 2022:
200€ més 21% IVA= 242,00€
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-ANUALITAT 2023: Manteniment allotjament 1 de gener fins 15 agost 2023: 125€
més 21% IVA= 151,25€
Aquesta ampliació té un cost de VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (897,44€) IVA inclòs.
Vist l’informe del secretari accidental de la corporació, de data 15 d’abril d’enguany, on
s’informa favorablement la modificació de l’esmentat contracte.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada en aplicació a l’article 205 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:

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.

PRIMER. Aprovar, inicialment, la modificació del contracte administratiu del servei del
manteniment del gestor de continguts web D2WEB en el qual estan basats els portals web
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i per ampliar la quota d’espai addicional del servei
d’allotjament web, adjudicat a l’empresa IDISC INFORMATION TECHNOLOGIES, SL.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de
VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (897,44€)
amb la següent distribució:
Aplicació pressupostària

Anualitat servei

23 4910 21600

1 juny - 31 desembre 2021
1 gener – 31 desembre 2022
1 gener- 15 agost 2023

Import
IVA
504,19€
242,00€
151,25€

amb

TERCER. Aprovada definitivament la modificació, es formalitzarà el contracte, mitjançant
atorgament de document administratiu, en el termini màxim de quinze dies hàbils. Durant
aquest termini i abans de la formalització del contracte, caldrà ingressar la part
proporcional de la garantia complementària del contracte per un import de 37,08€ de
conformitat amb el càlcul següent: 741,69€*5%=37,08€ (import de la garantia
complementària per a la modificació).
QUART. Notificar aquest acord a l’empresa IDISC INFORMATION TECHNOLOGIES,
SL, als efectes de formalitzar la modificació en addenda al contracte i complementar la
garantia definitiva del contracte respecte de l’import modificat.”
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 2.7. Incoació expedient de contractació i plec adquisició habitatge c/La Flora
Fou, 10 1-1. Exp.2021/1726
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2021/1726
Ctc.39-21 L’objecte d’aquest procediment és l’adquisició de l’habitatge del carrer La Flora
Fou, 10 baixos 1 d’Olesa de Montserrat, la plena propietat de la qual, lliure de càrregues,
gravàmens, arrendataris, ocupants i precaristes, serà adquirida del seu propietari actual
per aquest Ajuntament a títol de compravenda.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal com estableix l'article 9 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. Forma de tramitació: Ordinària.

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.

El contracte s'adjudicarà per procediment negociat (adquisició directa), tal com preveu
l'article 206 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; en el qual l'adjudicació recaurà en el licitador
justificadament elegit per l'òrgan de contractació; i això sobre la base de les peculiaritats
de les necessitats a satisfer i l'especial idoneïtat del bé. D'aquesta manera, es sol·licitarà
oferta exclusivament a les persones propietàries del bé, l'adquisició es pretén, al tractarse de l'únic que satisfà les característiques i necessitats requerides per l'Ajuntament.
El pressupost base de licitació ascendeix a la quantia de 24.000,00€, quantitat
corresponent a l’exercici del dret de tanteig, en benefici de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, atès que es tracta d’un habitatge adquirit per l’entitat Divarian Propiedad, SA,
mitjançant un dels supòsits que contempla el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de
processos d’execució hipotecària.
A l’aplicació pressupostària 41T29 933 68200 del pressupost municipal hi ha consignació
suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta adquisició.
S’ha fiscalitzat l’expedient i conste a l’expedient informe de secretaria
Vist allò que disposen els articles 116, 117, 119 i concordants de la LCSP.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adquisició de l’habitatge del carrer La
Flora Fou, 10 baixos 1 d’Olesa de Montserrat, la plena propietat de la qual, lliure de
càrregues, gravàmens, arrendataris, ocupants i precaristes, serà adquirida del seu
propietari actual per aquest Ajuntament a títol de compravenda, mitjançant procediment
negociat sense publicitat d’acord amb l’article 168 a) apartat 1r i concordants de la LCSP.
El pressupost base de licitació del contracte és de VINT-I-QUATRE MIL EUROS
(24.000,00€)

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/2103

Codi Segur de Verificació: a62c6a1a-a91a-4e51-b217-09895f947e80
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1554451
Data d'impressió: 07/06/2021 14:29:03
Pàgina 12 de 71

SIGNATURES

Ìa62c6a1a-a91a-4e51-b217-09895f947e80=Î

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 27/05/2021 12:24
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 27/05/2021 17:04

SEGON. Aprovar l’autorització (A) de la despesa per un import de VINT-I-QUATRE MIL
EUROS (24.000,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41T29 933 68200.
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir
l’adquisició de l’habitatge del carrer La Flora Fou, 10 baixos 1 d’Olesa de Montserrat, la
plena propietat de la qual, lliure de càrregues, gravàmens, arrendataris, ocupants i
precaristes, serà adquirida del seu propietari actual per aquest Ajuntament a títol de
compravenda
QUART. Sol·licitar oferta al següent propietari segons informe existent a l’expedient:


Divarian Propiedad, SA, amb DNI/CIF A81036501

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

Sr. Miquel Riera Rey, alcalde que actuarà com a President.
Sr. Vicenç Tur Marti, secretari accidental que actuarà com a vocal.
Sr. Joan Enríquez Díaz, cap del departament de Contractació que actuarà com a
secretari de la Mesa de Contractació.

SISÈ. Publicar en el Perfil del Contractant els detalls de l’expedient.”

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

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 2.8. Contracte protecció de dades Opciones Viales SL. Exp.2017/0187
“Proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana
Exp. 2017/0187
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 19 de juny de 2018, va adjudicar el
contracte de concessió de serveis de regulació i control de l’estacionament a les vies
públiques mitjançant parquímetres (zones blaves), a l’empresa OPCIONES VIALES, SL.
Per dur a terme l’execució del contracte és necessari que l’adjudicatari tingui accés a
dades de caràcter personal de les que disposa l’Ajuntament.
L’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, 5 de desembre, de dades de caràcter personal i
garantia dels drets digitals (LOPD), estableix que no es considerarà comunicació de
dades l’accés d’un tercer a les dades quan aquest accés sigui necessari per la prestació
d’un servei al responsable del tractament, sempre que es compleixi allò previst en la
mateixa llei, les normes de desenvolupament i el Reglament UE 2016/679.
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L’article 28 Reglament UE 2016/679 estableix que el tractament per part de l’encarregat
es regirà per un contracte o acte jurídic que vinculi l’encarregat respecte del responsable i
estableixi l’objecte, la duració, la naturalesa i finalitat del tractament, el tipus de dades
personals i categories d’interessats, les obligacions i drets del responsable del tractament
i les obligacions de l’encarregat del tractament.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el document CONTRACTE ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, en
compliment de l’article 33 LOPD i normativa de desplegament continguda al Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de
la LOPD, per a incloure com a document annex a l’expedient 2017/0167 del contracte de
concessió de serveis de regulació i control de l’estacionament a les vies públiques
mitjançant parquímetres (zones blaves).

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. Facultar a l’Alcalde per a la signatura del document esmentat a l’acord primer.
TERCER. Sol·licitar l’alta com a usuari de la xarxa de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
de l’empresa OPCIONES VIALES SL per al desenvolupament de les tasques necessàries
per a l’execució del contracte.
QUART. Notificar aquests acords a l’empresa OPCIONES VIALES, SL i al departament del
TIC de l’Ajuntament.
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”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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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.
3.- HISENDA
Punt 3.1. Revocació parcial dels mesos de febrer a juny d'ajuts econòmics per
l’assistència a la llar d’infants Taitom. Exp. 2021/0048
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/0048
En data 2 de febrer de 2021 per Junta de Govern Local, es va aprovar l’atorgament
d’ajuts econòmics en l’assistència a les llars d’infants del curs 2020/2021 dels mesos de
gener a juliol de 2021.
Que la Sra. Dolores Salguero Jibajas té concedit l’ajut econòmic per l’assistència a la llar
d’infants Taitom de gener a juliol 2021.
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Que a partir del mes de febrer la Sra. Dolores Salguero Jibajas té una bonificació en
l’import mensual ja que té vigent el Títol de família Nombrosa.
Que l’import mensual de la subvenció és de 189,50€, i que a partir del mes de febrer ha
de passar a ser 142,13€.
Per tant, l’import mensual a anular és de 47,37€, al ser de febrer a juny l’import total és de
236,85€.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Revocar parcialment el dret d’admissió de les sol·licituds segons quadre
adjunt.
FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

TOTAL

47,37€

47,37€

47,37€

47,37€

47,37€

236,85€

SEGON.- Anul·lar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (ADO) de la
subvenció dels mesos de gener a juny 2021 per un import total de 236,85€ de l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 – Ajuts socials – Benestar Social, del pressupost municipal
per l’any 2021.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Llar d’Infants La Baldufa.
QUART.- Comunicar aquests acords als departaments de Tresoreria i Ensenyament.”
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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 3.2. Reconeixement de dret (RD) anualitat 2021 arrendament de l'habitatge
situat al carrer Lluís Puigjaner, 24. Exp. 2017/2335
“Proposta de la Regidoria de Diversitat i Cooperació
Exp. 2017/2335
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Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat és propietari, entre d’altres, d’acord amb el
que consta al Llibre A de béns patrimonials de l’ens local de l’Inventari municipal 2019, de
l’habitatge següent: FITXA 53
Habitatge Lluís Puigjaner, 24, 2n4a
Atès que el Decret de l’Alcaldia 2017DECR000970 de 14 de setembre de 2017 va
aprovar el contracte de lloguer de l’habitatge municipal del carrer de Lluís Puigjaner
número 24 pis segon porta quarta d’Olesa de Montserrat.
Atès que el 18 de setembre de 2017 es va signar el contracte de l’habitatge esmentat al
punt anterior entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i la senyora Souheila Maghezzi,
amb DNI/NIE Y4918474F.
Atès que la Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2018 va aprovar la modificació de la
renda de lloguer de l’habitatge municipal del carrer de Lluís Puigjaner número 24 pis
segon porta quarta d’Olesa de Montserrat per un import de 90,59 euros mensuals a partir
de l’1 d’agost de 2018.
Atès que el contracte d’arrendament de l’habitatge municipal del carrer de Lluís Puigjaner
número 24 pis segon porta quarta d’Olesa de Montserrat pel qual s’aprova l’ingrés està
en vigor, i se li aplica l’import derivat del contracte d’arrendament.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’RD per a l’anualitat 2021 per un import total de 1.087,08 euros (MIL
VUITANTA-SET EUROS I VUIT CÈNTIMS) amb càrrec al concepte pressupostari “44
54100 Arrendament de finques urbanes” per a l’arrendament de l’habitatge de propietat
municipal següent:
Fase

Núm.
expedient

Adreça habitatge

Nom
llogaters

NIF/NIE

Renda
mensual
2021

Import
renda
anual 2021

RD

2017/2335

C. Lluís Puigjaner, 24, 2n4a

S.M.

XXXXX474F

90,59 €

1.087,08 €
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SEGON.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i 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.
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
Punt 4.1. Canvi de titularitat i pròrroga llicència obres construcció edifici
plurifamiliar c/Pau Casals núm. 47-47. Exp. 2020/5494
“Proposta de la Regidoria de Llicències i de Disciplina Urbanística
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Exp. 2020/5494
Atès que la societat DIVARIAN PROPIEDAD, S.A., amb NIF A-81036501, ha sol·licitat en
data 16 de desembre de 2020, el canvi de titularitat i la pròrroga de la llicència d’obres
majors, exp. 1118/06, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 27
habitatges, 45 places d’aparcament, 37 trasters, i 6 locals, composat per 2 plantes
subterrànies, planta baixa, tres plantes pis i golfes, amb una superfície de construcció de
3.688,65 m2, a la finca situada al Carrer Pau Casals num 41-43-45-47, cantonada Carrer
Colon, d’aquesta vila, concedida a la societat TULIPA OLESA, S.L. en data 25 de
setembre de 2006, i posteriorment modificada segons acord de la Junta de Govern Local
de data 24 de setembre de 2007.
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 la Disposició final segona del Decret Llei 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, que modifica la Llei
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
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.
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En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Concedir a la societat DIVARIAN PROPIEDAD, S.A., el canvi de titularitat al
seu favor i la pròrroga fins el dia 31 de desembre de 2022, de la llicència d’obres majors,
exp. 1118/06, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 27
habitatges, 45 places d’aparcament, 37 trasters, i 6 locals, composat per 2 plantes
subterrànies, planta baixa, tres plantes pis i golfes, amb una superfície de construcció de
3.688,65 m2, a la finca situada al Carrer Pau Casals núm. 41-43-45-47, cantonada Carrer
Colon, d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat, que va servir de base
per a la concessió de la llicència d’obres segons acord de la Junta de Govern Local de
data 25 de setembre de 2006 i modificada posteriorment per acord de la Junta de Govern
Local de data 24 de setembre de 2007.
SEGON.- Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
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La societat adquirent de la llicència assumirà sense reserva la condició de
responsable solidari que pugui correspondre derivada de l’esmentada llicència,
per tal de procedir al compliment de l’establert a l’article 36 de l’ordenança
municipal reguladora dels actes d’edificació i usos del sòl.
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.
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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.
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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 4.2. Llicència obres construcció habitatge i piscina c/Vall d'Aran, 22. Exp.
2020/4167
“Proposta de la regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2020/4167: Atès que el Sr. J.P.S., amb NIF xx.xxx.271-G, ha sol·licitat en data 21 de
setembre de 2020, la llicència d’obres consistents en la construcció d’un habitatge

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/2103

Codi Segur de Verificació: a62c6a1a-a91a-4e51-b217-09895f947e80
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1554451
Data d'impressió: 07/06/2021 14:29:03
Pàgina 23 de 71

SIGNATURES

Ìa62c6a1a-a91a-4e51-b217-09895f947e80=Î

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 27/05/2021 12:24
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 27/05/2021 17:04

unifamiliar de 177,11 m2 sobre rasant i 90,36 m2 sota rasant, i piscina de 16,08 m2 de
làmina d’aigua al carrer Vall d’Aran núm. 22 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 data 22 d’abril d’enguany.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
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ACORD:
PRIMER.- Concedir al Sr. J.P.S., amb NIF xx.xxx.271-G, la llicència per a efectuar les
d’obres consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar de 177,11 m2 sobre
rasant i 90,36 m2 sota rasant, i piscina de 16,08 m2 de làmina d’aigua al carrer Vall
d’Aran núm. 22 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat amb núm. de
visat 2020004470 de data 03/02/2021, 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:
•Abans del començament de les obres caldrà presentar el Model Annex 14 de
nomenament del contractista.
•Caldrà presentar un plànol signat i visat com a documentació complementaria a
l'expedient de visat, que reculli la rectificació de la rasant (cota) de la plataforma prevista
en l’espai lliure de parcel·la respecte a la separació del carrer de la Riera de Can Llimona
(separació de 2,50 metres, i situada dins de la zona d’ocupació màxima de l'edificació).
•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.
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•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.
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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.”
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 4.3. Denegació baixa gual permanent C. Ample 21 Exp. 2018/0769
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2018/0769
Atès que en data 20 de juliol de 2017, amb registre d’entrada núm. E2017010408, la sra.
M.F.C., amb DNI XX.XXX.394-R, va sol·licitar la baixa del gual permanent situat al carrer
Ample,
núm.
21,
local
d’aquest
municipi,
amb
referència
cadastral
7801509DF0070S0001LY.
Atès que en data 27 de febrer de 2019 el Servei de Planejament i Urbanisme va emetre
informe desfavorable respecte a la baixa de gual sol·licitada, segons el qual “es va fer
inspecció del local esmentat i es va constatar que l’espai destinat a aparcament estava
sent ocupat per un vehicle, i que la persona interessada va indicar que encara se seguiria
utilitzant aquest espai com a aparcament de vehicles”.
Atès que s’ha constatat, mitjançant l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona, que
actualment la persona interessada continua fent efectiva la Taxa d’entrada i sortida de
vehicles-guals corresponent al carrer Ample, núm. 21, local d’aquest municipi, amb
referència cadastral 7801509DF0070S0001LY.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Denegar a la sra. M.F.C., amb DNI XX.XXX.394-R, la Baixa de gual permanent
situat al carrer Ample, núm. 21, local d’aquest municipi, amb referència cadastral
7801509DF0070S0001LY.
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.
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Votació: Majoria Simple.
Punt 4.4. Declaració desistiment de sol·licitud de baixa de senyalització de gual
permanent. C. Riera 9. Exp. 2019/5554
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2019/5554
Vista la sol·licitud presentada en data 23 de desembre de 2019, registre d'entrades núm.
E2019020766, pel sr. K.D.M.G., amb DNI XX.XXX.187-M, que demana autorització per
formalitzar la Baixa de la senyalització d'un gual permanent situat al carrer Riera, núm. 9
d'aquest municipi.
Atès que en data 3 de juliol de 2020, amb registre de sortida S2020006223, es va requerir
a la persona interessada perquè presentés la documentació necessària per completar
aquest expedient, el qual va ser rebut per l’interessat en data 3 de juliol de 2020.
Atès que fins a la data d’avui la persona interessada no ha presentat la documentació
requerida.
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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:
PRIMER. Declarar per desistit al sr. K.D.M.G., amb DNI XX.XXX.187-M, autorització per
formalitzar la Baixa d'un gual permanent situat al carrer Riera, núm. 9 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.
5.- CONVENIS
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6.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Justificació de la subvenció de Associació de Botiguers i Comerciants
d’Olesa. Exp. 2019/5481.
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2019/5481
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 9 de
juny de 2020, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Associació de Botiguers
i Comerciants d’Olesa per un import de 26.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 12 430 48900 “PROMOCIÓ ECONÒMICA-COMERÇ-CONVENI I
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS” del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar el conveni regulador d’aquesta subvenció i, també, es
va concedir un import de 26.000,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida,
corresponent al 100% de la subvenció concedida.
D’aquests import, 11.000,00 € s’especificaven en el conveni que serien per rebuts de la
compra de tiquets de zona blava i fer la campanya. Finalment es fa una compra de tiquets
per un import de 7.500,00€ més els costos de campanya amb un import de 511,75 €, el
resultat d’aquesta és de 8.011,75 €. Ens comuniquen que amb la compra feta de tiquets
es suficient davant la demanda dels comerços i ens plantegen destinar el romanent de la
partida pressupostària a la campanya de nadal, ja que davant la situació derivada de la
Covid19 es de vital importància revitalitzar les vendes al comerç local.
En la disposició general vint-i-una, punt primer de l’Ordenança General de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, amb caràcter general, el pagament de
les subvencions s’efectuarà en un 75% en el moment de l’atorgament i el del 25% un cop
justificada la despesa.
Però, considerant que aquest any 2020 la subvenció atorgada permetrà el manteniment
de l’activitat comercial a la nostra localitat, junt a la situació de crisi econòmica que està
provocant la crisi sanitària de la COVID-19 en l’entitat, i és per la qual cosa que es
considera justificat que aquesta subvenció excedeixi del 50% del cost de l’activitat i sigui
per la totalitat de la despesa subvencionada, sense superar en cap cas, el cost total de
l’activitat, complint l’exigència de justificació de l’art. 10.2 de l’OGS.
En data 21 de gener de 2021 l’entitat va presentar al registre municipal la justificació de la
despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Una vegada fets i contestat els requeriment efectuat i revisada tota la documentació
justificativa presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta al conveni signat i
altra legislació aplicable pel que s’ha informat favorablement a la aprovació de la
justificació de la subvenció.
Vist l’informe tècnic de data 14/4/2021.
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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.
SEGON. - Notificar aquest acte a l’entitat interessada”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
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Punt 6.2. Justificació Nova Associació de Concessionaris del Mercat Municipal.
Exp. 2020/1969
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2020/1969
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Decret d’ Alcaldia de data 1
de juny de 2020, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Nova Associació de
Concessionaris del Mercat Municipal d’Olesa per un import de 10.000,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 12 4312 48900 “ EMPRESA I OCUPACIÓ-MERCAT-CONVENI
ASSOCIACIÓ “ del pressupost de l’exercici 2020.
Atès que en la mateixa data es va aprovar el conveni regulador d’aquesta subvenció i,
també, es va concedir un import de 10.000 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa
partida, corresponent al 100% de la subvenció concedida.
Atès que en la disposició general vint-i-una, punt primer de l’Ordenança General de
subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, amb caràcter general, el
pagament de les subvencions s’efectuarà en un 75% en el moment de l’atorgament i el
del 25% un cop justificada la despesa.
Però, considerant que aquest any 2020 la subvenció atorgada permetrà el manteniment
de l’activitat comercial a la nostra localitat, junt a la situació de crisi econòmica que està
provocant la crisi sanitària de la COVID-19 en l’entitat, i és per la qual cosa que es
considera justificat que aquesta subvenció excedeixi del 50% del cost de l’activitat i sigui
per la totalitat de la despesa subvencionada, sense superar en cap cas, el cost total de
l’activitat, complint l’exigència de justificació de l’art. 10.2 de l’OGS.
Atès que en data 24 de novembre de 2020, La Junta de Govern Local aprova la
modificació del conveni de col·laboració referent a l’objecte del conveni.
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Atès que en data 21 de gener de 2021 l’entitat va presentar al registre municipal la
justificació de la despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el
termini establert.
Atès que en data 29 de març l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat fa un requeriment per
esmenar alguns punts de la justificació.
Atès que en data 1 d’abril 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
del requeriment.
Atès que una vegada revisada tota la documentació justificativa presentada per l’entitat,
es considera que aquesta s’ajusta al conveni signat i altra legislació aplicable.
Cost
del
projecte inicial

Subvenció
concedida

Import pagat

Import justificat

Import
mínim
que
hauria
d’haver justificat

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.001,36 €

10.000,00 €

Atès que 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, que aquest
departament en sigui coneixedor en el moment d’emetre el present informe, constant en
l’expedient els certificats i informes justificatius de l’Administració Tributària, de la
Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Vist l’informe de la cap de Promoció Econòmica de data 14 d’abril de 2021
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Notificar aquest acte a l’entitat interessada”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 6.3. Convocatòria de subvencions per concurrència competitiva en matèria
d’Igualtat 2021. Exp. 2021/1883
“Proposta de la Regidoria de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+
Exp. 2021/1883
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 27/05/2021 12:24
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 27/05/2021 17:04

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria d’Igualtat .
L’Ordenança General de Subvencions (OGS) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament
al BOP de Barcelona el 31 de gener de 2020, estableix les normes generals per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i altra legislació aplicable en matèria de subvencions.
Les bases aprovades en JGL el 5 de maig de 2020 defineixen el conjunt de condicions i
procediments a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de les
subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en matèria .
De conformitat amb la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon Govern, que modifica entre d’altresl’art.20.8 de la referida Llei
38/2003, la convocatòria d’aquestes subvencions haurà de ser comunicada a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a l’efecte de comunicar-li el text de la
convocatòria pel seu trasllat per la BDNS al diari oficial corresponent.
S’han emès informe tècnic de data 16/04/2021
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En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar els models normalitzats per a sol·licitar i justificar les subvencions.
SEGON.- Obrir la convocatòria de subvencions per concurrència en matèria d’Igualtat
d’acord amb les bases aprovades.
TERCER.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 7.800,00€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 64 2311 48950 IGUALTAT-PD-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2021.
QUART.- Les Bases reguladores es publicaran al Portal de transparència, a la Seu
electrònica d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província. L’extracte de la
convocatòria és el següent:


Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria
especificada a l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria (en
endavant Bases), les persones jurídiques legalment constituïdes i amb seu o
delegació a la vila d’Olesa de Montserrat, que estiguin degudament inscrites en
els corresponents registres públics i oficials i en el Registre Municipal d’Entitats de
l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el moment de presentar la seva sol·licitud
que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS); hauran
de complir uns requisits.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 27/05/2021 12:24
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 27/05/2021 17:04

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



Bases reguladores
Les Bases reguladores estan publicades en el següent enllaç del portal de
transparència.
Enllaç en català
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/BASES_ESPEC_FIQUES_MODEL_IGUALTAT_CAT.pdf/
725f152b-a368-4bac-a3a3-59435cfc11d3

Enllaç en castellà
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/BASES_ESPEC_FIQUES_MODEL_IGUALTAT__castell_
.pdf/41811614-7fa1-47bf-bf18-d88b8aef91d1
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Quantitat
Aprovar l’Autorització (A) per un import de 7.800,00€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 64 2311 48950 IGUALTAT-PD-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost 2021.



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



Local, segons Decret

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



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


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



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



Altres dades d’obligat compliment
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S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta
convocatòria de subvencions, i d’acord amb l’ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el
24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31 de
gener de 2020.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció.
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”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
7.- PERSONAL
Punt 7.1. Bases i convocatòria borsa de treball reforç COVID. Exp. 2021/2101
“Proposta de la Regidoria de Recursos Humans
Exp. 2021/2101
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Inf-20921 / Ra104-21
Elaborades les bases específiques reguladores dels processos de selecció, amb caràcter
d’urgència, per a la creació de diverses borses de treballadors/es de diferents
especialitats, no contemplades en anteriors borses de treball vigents, per donar cobertura
al desenvolupament de projectes de reforç dels serveis municipals per atendre situacions
de necessitat generades per la pandèmia de la COVID-19.
Les esmentades bases s’han realitzat de conformitat a les disposicions establertes al
Reial decret legislatiu 5/2015, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a la resta de normes i acords de
caràcter general o singular que siguin d’aplicació en els seus àmbits respectius.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER. Aprovar les Bases específiques i la convocatòria dels processos de selecció,
amb caràcter d’urgència, per a la creació de diverses borses de treballadors/es de
diferents especialitats, no contemplades en anteriors borses de treball vigents, per donar
cobertura al desenvolupament de projectes de reforç dels serveis municipals per atendre
situacions de necessitat generades per la pandèmia de la COVID-19.
SEGON. Publicitar les bases i la convocatòria al web i al tauler d’anuncis municipal.
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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.
8.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Atorgament d'ajuts econòmics socials. Exp. 2021/1793
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“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/1793
Des de la Regidoria de Serveis Socials es faciliten targetes de tren als usuaris.
Des de la Regidoria de Serveis Socials s’ha de realitzar la liquidació de Targetes als
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) corresponent als mesos de gener a
març de 2021.
El pressupost municipal per a l’any 2021 preveu la partida 62 231 22300 per atencions
benèfiques i assistencials.
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, aprovades i publicades el BOP número 022014005910 del
17 de març de 2014, que regulen els ajuts en concepte de transport; 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.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Concedir els ajuts econòmics socials als usuaris de l’annex adjunt per import
de 1.674,95 €.
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) per un
import de 1.674,95 € de la fra nº CM012143 a favor de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, amb càrrec a la RC 5398 de la partida 62 231 22300 del pressupost municipal
per a l’any 2021.
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TERCER.- Comunicar aquests acords a la Tresoreria municipal.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 8.2. Autorització AMTU a rebre pagaments de l'ATM resultants dels convenis
de col·laboració entre ambdues entitats. Exp. 2020/3412
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“Proposta de la Regidoria de Mobilitat
Exp. 2020/3412

El 21 de setembre de 2001, es va constituir l’Associació AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS
TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE
BARCELONA (AMTU), actualment ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I
EL TRANSPORT URBÀ, d’àmbit nacional i amb la finalitat de contribuir en la millora
constant del transport públic col·lectiu de viatgers dels municipis membres, així com de la
mobilitat en general. L’AMTU per aconseguir aquest propòsit, articula les eines de
cooperació i col·laboració entre les administracions que la composen, i amb altres
institucions i organismes titulars o que intervenen en el sector del transport públic,
mitjançant l’establiment dels oportuns convenis que pugui formalitzar en representació
dels municipis associats.
El 28 de maig de 2002, mitjançant el Decret 151/2002, es van modificar els estatuts de
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), amb la finalitat de regular la representació,
en els seus òrgans de govern, dels municipis de la regió metropolitana no integrats en
l’àmbit de l’EMT (actualment l’AMB) i titulars de serveis de transport públic col·lectiu,
representats per l’AMTU. L’adhesió de l’AMTU a l’ATM de l’àrea de Barcelona
s’articula mitjançant el conveni que ambdues entitats van formalitzar el 18 de
novembre de 2002.
Durant els anys 2006-2017, la Generalitat de Catalunya, l’ATM i l’AMTU van signar
tres convenis de col·laboració que tenien com a objecte la millora del transport públic
col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU dins de l’RMB els dos primers, i urbà
i interurbà dels municipis associats a l’AMTU i de l’àmbit de l’ATM pel conveni 20152017, mitjançant l’atorgament d’ajuts. En el tercer conveni s’amplia doncs l’àmbit als
municipis dins de tot el Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona.
El 5 de setembre de 2018, se signa el quart conveni de col·laboració entre l’ATM i
l’AMTU. Aquest quart conveni de col·laboració, fixa que l’ATM aportarà aquest any 7
milions d’euros a l’AMTU, més 1 milió d’euros per implantar el Transport Flexible a
l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Barcelona.
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El 27 de maig de 2019, se signa el cinquè conveni de col·laboració entre l’ATM i l’AMTU.
Aquest cinquè conveni de col·laboració, fixa que l’ATM aportarà aquest any 7,3 milions
d’euros a l’AMTU destinats a millores en la xarxa de transport públic urbà i interurbà de
les entitats associades i 1,5 milions per al Transport Flexible.
El 10 de desembre de 2020, se signa el cinquè conveni de col·laboració entre l’ATM i
l’AMTU. Aquest sisè conveni de col·laboració, fixa que l’ATM aportarà aquest any 7,3
milions d’euros a l’AMTU destinats a millores en la xarxa de transport públic urbà i
interurbà de les entitats associades i 1 milió per al Transport Flexible.
Els ajuntaments associats a l’AMTU, en el moment de la seva adhesió, formalitzen la
delegació de la seva representació en l’AMTU com a interlocutora única davant la
Generalitat de Catalunya i l’ATM en matèria de transport públic i mobilitat. Així que, en
acompliment dels pactes i execució dels convenis entre l’AMTU i l’ATM, l’AMTU realitza
cada any la proposta econòmica de distribució del fons entre els municipis i tramet a
l’ATM l’acord de distribució aprovat pels òrgans de govern de l’AMTU, detallant el
repartiment assignat a cada municipi, així com tota la documentació justificativa conforme
els municipis compleixen amb les condicions que es detallen al conveni.
El conveni també estableix que, una vegada l’ATM rebi la proposta de distribució
econòmica, detallant el repartiment assignat a cada municipi i aportada la documentació
acreditativa, es procedirà al pagament de l’import directament a l’AMTU, amb caràcter
trimestral, que procedirà acte seguit al pagament a cadascun dels municipis.
Per a poder realitzar aquests pagaments directament a l’AMTU destinats als municipis, és
necessari que prèviament l’AMTU acrediti front a l’ATM l’autorització expressa dels
municipis afectats de rebre l’AMTU pagaments a compte seu.
El municipi d’Olesa de Montserrat forma part de l’AMTU per acord del Ple municipal de
data 25 de febrer de 2016.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Autoritzar a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) a rebre, a compte del municipi d’Olesa de Montserrat, els pagaments de
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona resultants dels
convenis de col·laboració entre ambdues entitats.
SEGON. Trametre aquest acord a l’AMTU i a l’ATM de l’àrea de Barcelona.”

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.
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. Bases i convocatòria borsa urgència treballadors/es socials. Exp.
2021/2188
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“Proposta de la Regidoria de Recursos Humans
Exp. 2021/2188
Elaborades les bases específiques reguladores del procés de selecció, amb caràcter
d’urgència, per a la creació d’una borsa de TREBALLADORS/ES SOCIALS per cobrir les
possibles necessitats generades als Serveis Socials Bàsics, que servirà per cobrir les
necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat mentre es mantingui
actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors o funcionaris propis de
l’Ajuntament.
Les esmentades bases s’han realitzat de conformitat a les disposicions establertes al
Reial decret legislatiu 5/2015, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a la resta de normes i acords de
caràcter general o singular que siguin d’aplicació en els seus àmbits respectius.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar les Bases específiques i la convocatòria del procés de selecció, amb
caràcter d’urgència, per a la creació d’una borsa de TREBALLADORS/ES SOCIALS per
cobrir les possibles necessitats generades als Serveis Socials Bàsics, que servirà per
cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat mentre es
mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors o funcionaris propis de
l’Ajuntament.
SEGON. Publicitar les bases i la convocatòria al web i al tauler d’anuncis municipal.
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TERCER. Comunicar aquest acord a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.
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”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Votació de les Urgències:
L’Alcalde, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovada per
UNANIMITAT de tots els membres presents
Votació: Majoria Simple.
Punt 9.2. Modificació de la memòria valorada del projecte "Parc de Cal·listènia al
Parc del Carrer Conflent. Exp. 2021/1349
“Proposta de la Regidoria de Gestió d’Espai Públic i Equipaments
Exp. 2021/1349

Atès que el 23 de març de 2021 es va aprovar la memòria valorada i l'estudi bàsic de
seguretat i salut que porta per títol: "Parc de Cal·listènia al Parc del Carrer Conflent”, amb
un import total de QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB VINTCINC CÈNTIMS (43.513,25 €) IVA inclòs, redactada pel Departament de Gestió de
l’Espai Públic i Equipaments municipals.
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Atès que s’ha detectat que no estava inclosa la partida de instal·lació dels elements
d’entrenament, valorat en un importa de DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS
(2.299,00 €) IVA inclòs.
El pressupost total de la modificació és de QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS
QUARANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS (46.249,06€) IVA inclòs.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la modificació de la memòria valorada segons la esmena indicada a la
part expositiva d’aquesta proposta, que porta per títol: "Parc de Cal·listènia al Parc del
Carrer Conflent”, amb un import total de QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS QUARANTANOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS (46.249,06€) IVA inclòs, redactada pel Departament de
Gestió de l’Espai Públic i Equipaments 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.
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 9.3. Conveni de formació DUAL amb l'Escola Familiar Agrària (EFA) Quintanes
en l'àmbit d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural al departament de Medi
Ambient. Exp. 2021/2099
“Proposta de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Exp. 2021/2099

L’Escola Familiar Agrària Quintanes, de les Masies de Voltregà, imparteix el Cicle
Formatiu de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, al qual
assisteixen alumnes del Municipi d’Olesa de Montserrat. L’escola preveu la
col·laboració amb entitats per a poder desenvolupar pràctiques relacionades amb
el propi pla d’estudis, en règim d’alternança i formació dual.
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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, facilitant la incorporació al mercat laboral i/o la continuïtat del
seu itinerari formatiu, per la qual cosa valora positivament la possibilitat
d’incorporar un alumne de pràctiques en el Departament de Medi Ambient.
L’alumne M.T.M., amb DNI núm. XX.XXX.372-L, està matriculat actualment a
l’Escola Familiar Agrària Quintanes, al CICLE FORMATIU DE GRAU MNITJÀ
D’APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL i ha manifestat el
seu interès en fer pràctiques a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Una vegada valorada positivament per totes les parts la conveniència de la
realització de les pràctiques, s’activa la tramitació del conveni corresponent que
les regula.
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El dia 13 d’abril de 2021, la Junta de Govern Local d’Olesa de Montserrat, en Sessió
Ordinària, va aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Escola EFA Quintanes i
l’Ajuntament de Montserrat per desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual,
el cicle formatiu de grau mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, al Centre
educatiu Escola Familiar Agrària Quintanes, de les Masies de Voltregà.

El tutor del centre de treball serà el Sr. Marc Vinyals Carreras, vigilant de medi
ambient.
Per la validesa d’aquestes pràctiques cal que el centre col·laborador formalitzi
amb l’EFA Quintanes un acord individual i un pla d’activitats que caldrà aprovar i
signar.
El tutor de per part de la UPC serà el Sr. Albert Crosas.
Vist l’acord individual, els horaris de realització seran de 06:30 a 13:30 hores segons el
calendari marcat al mateix acord, des del 10 de maig del 2021 fins l’1 de maig del 2022.

Aquest conveni suposa un cost econòmic per part de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat en concepte d’ajut a l’estudi a l’estudiant, per l’import de 3.114,00 €.
Vist l’informe tècnic elaborat pel departament de Medi Ambient, juntament amb la
memòria, emesos en data 28 d’abril de 2021.
Vist l’informe del departament de Recursos Humans, emès en data 29 d’abril de 2021.
Vist l’informe del departament de Secretaria, emès en data 17 de març de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER.- Aprovar l’acord individual de col·laboració i el pla d’activitats entre
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, la Escola Familiar Agrària (EFA) Quintanes i
l’alumne M.T.M. amb DNI núm. XX.XXX.372-L, per a la realització de les pràctiques en
règim de formació dual en el període comprès entre el 10 de maig de 2021 i l’1 de maig
de 2022, amb una durada de 900 hores.
SEGON.- L’acord posa de manifest:






Les dades de l’alumne.
El període de l’acord i la seva calendarització.
Si el lloc de pràctiques és itinerant.
La normativa vigent sobre programes de formació, la remuneració de l’alumne i
la protecció de dades.
Els compromisos de l’empresa o entitat.
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El pla d’activitats posa de manifest:
 La família professional i els estudis concrets.
 La durada de l’alternança.
 L’àmbit professional i de treball.
 El pla d’activitats amb el detall de les activitats formatives.

TERCER.- Aquest conveni suposa un cost econòmic per part de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat en concepte d’ajut a l’estudi a l’estudiant, per l’import de
3.114,00 €, corresponent a 3,46 € l’hora.
QUART. Aprovar l'Autorització i Disposició de la despesa (AD) amb càrrec a la partida
31.2410.14300 del Pressupost General Municipal vigent, per import de 3.114,00 €.
CINQUÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’acord individual de col·laboració
per la formació pràctica i el pla d’activitats.
SISÈ.- Notificar aquest acte a l’Escola Familiar Agrària (EFA) Quintanes i l’alumne
M.T.M.
SETÈ. 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.
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 9.4. Aprovació projecte d'obres de la Pl. Dr. Fleming i el seu entorn. Exp.
2019/4837
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2019/4837
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Vist el projecte d’obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per títol: “Projecte executiu
de reordenació de la plaça del Dr. Fleming, la zona de l’antic cementiri i prolongació del
carrer Barcelona” d'aquesta vila, redactat per la societat RGA ARQUITECTES, SLP.
Atès que aquestes obres estan subjectes a la disponibilitat pressupostària i donat que
s’han de realitzar gran part d’elles durant l’any en curs i que la seva adjudicació s'ha de
realitzar el més aviat possible, és per això que la tramitació per urgència suposarà la
reducció dels terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el
tràmit d'informació pública del projecte es redueixi a quinze dies.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Declarar la urgència d'aquest procediment per les raons esmentades a la part
expositiva d'aquest acord, tal com preveu l'art. 33 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
SEGON. Aprovar inicialment el projecte d'obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per
títol: “Projecte executiu de reordenació de la plaça del Dr. Fleming, la zona de l’antic
cementiri i prolongació del carrer Barcelona” d’aquesta vila, amb un pressupost final d’UN
MILIÓ SET-CENTS VUITANTA-CINC MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (1.785.740,65 €), IVA inclòs.
TERCER. Exposar-lo al públic durant el termini de QUINZE (15) dies, mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’anuncis de la Corporació i a la Web
municipal, el qual podrà ser examinat i formular-se les al·legacions que es creguin
oportunes, entenent-se aprovat definitivament cas que no es presenti cap mena de
reclamació durant l'esmentat termini d'exposició pública.
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QUART. Notificar el present acord al departament de Contractació 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.
Votació de les Urgències:
L’Alcalde, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovada per
UNANIMITAT de tots els membres presents

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

Votació: Majoria Simple.
Punt 9.5. Memòria valorada per a les obres de construcció d'un joc d'aigua al Parc
de l'Estatut
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2021/2087
Atès que per part dels Serveis Tècnics Municipals s'ha redactat la memòria valorada i
l’estudi bàsic de seguretat i salut que porta per títol: "Memòria valorada per a la
construcció d’un joc d’aigua al Parc de l’Estatut” d'aquesta vila, amb un import total de
NORANTA-DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN
CÈNTIMS (92.536,61 €) IVA inclòs.
Que s’han de recollir les ofertes necessàries per procedir a la contractació dels citats
treballs.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la memòria valorada i l'estudi bàsic de seguretat i salut que porta per
títol: "Memòria valorada per a la construcció d’un joc d’aigua al Parc de l’Estatut”
d'aquesta vila, amb un import total de NORANTA-DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS
EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (92.536,61 €) IVA inclòs, redactada pels Serveis
Tècnics Municipals.
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SEGON. Nomenar l'arquitecte tècnic municipal Sr. OSCAR R. CECÍLIA JIMÉNEZ, com a
director executiu i coordinador de seguretat i salut de les citades obres.
TERCER. Notificar el present acord al departament de Contractació d'aquest Ajuntament i
a l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Oscar R. Cecília Jiménez.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
10.- PRECS I PREGUNTES

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.

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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