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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 11 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 11 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
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
2.- CONTRACTES
2.1.- Modificació contracte subministrament servidors. Exp.2019/3631.
2.2.- Incoació exp. i QC contracte subministraemnt motius nadalecs. Exp.2021/1041.
2.3.- Devolució garantía definitiva contracte serveis redacció projecte Francesc Macià.
Exp.2017/2493.
2.4.- Pròrroga contracte serveis esportius. Exp.2019/3331.
3.- HISENDA
3.1.- Reconeixement obligació a favor Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Exp.
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2020/5068
3.2.- Quota per a 2021 del conveni de col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris de
Catalunya per a l´accés a la base de dades de l´Arxiu d´Identificació d´Animals de
Companyia (AIAC). Exp. 2017/2084
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
4.1.- Llicència municipal d’us temporal i d’ocupació de la cambra de fruita F2 del Mercat
Municipal. ALBA BELMONTE TALLON. Exp. 2018/0972
5.- CONVENIS
5.1.- Adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts (XEMMA) de la Diputació
de Barcelona. Exp. 2020/5240
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Justificació de la subvenció nominativa per ampliació COVID-19 de l’entitat Fundació
Escola Municipal d’Arts i Oficis. Exp. 2020/2638
6.2.- Justificació i pagament a l'AV La Central i revocació parcial. Exp. 2020/2647
6.3.- Bases reguladores i convocatòria de beques de casals d'estiu 2021. Exp. 2021/2129
6.4.- Justificació de la subvenció 2020 de l’entitat Fundació Escola Municipal d’Arts i
Oficis. Exp. 2020/1841
6.5.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'entitat Club de Rol
Juvenil d’Olesa de Montserrat (CROM). Exp. 2020/3452
6.6.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'entitat Colla de Diables
Custus Ignis. Exp. 2020/3455
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- atorgament d'ajuts econòmics socials annex VII .Exp.2021/2105
9.- URGÈNCIES
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
2.- CONTRACTES
Punt 2.1. Modificació contracte subministrament servidors. Exp.2019/3631
“Proposta de la Regidoria de Tecnologies de la Informació i Comunicació
Exp. 2019/3631
Ctc.31-21. En data 3 de desembre de 2019 mitjançant Decret d’Alcaldia número 2299 es
va adjudicar a l’empresa Contecnow, SL, el contracte pel subministrament de nous
servidors, la cabina de discos, diversos perifèrics, les llicències necessàries, les tasques
de migració de les dades i del servei de manteniment per a la renovació de l’equipament
del CPD de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per un preu total de 137.846,09€ per
tramitació urgent i procediment obert.
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La clàusula N del quadre de característiques que regeix aquesta contractació preveu la
possibilitat de modificar el contracte en el cas de necessitar augmentar el llicenciament
per un import màxim de 27.000,00€.
Vist l’informe tècnic de la cap del departament del TIC de data 24 de març de 2021 on es
manifesta que pel bon funcionament dels servidors i de les aplicacions es necessiten
actualitzar/modificar les llicències següents:
-2 llicències SQL SVR STD CORE 2019 OLP GOV
-Veeam Availability Suite Universal License. Includes Enterprise Plus Edition features
– 3 years Subscription
Aquestes llicències tenen un cost de DOTZE MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS (12.819,29€) iva inclòs.
Vist l’informe del secretari accidental de la corporació, de data 12 d’abril d’enguany, on
s’informa favorablement la modificació de l’esmentat contracte.

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.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada en aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic i en l’annex 7 del plec de clàusules
administratives que regeixen aquest contracte.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar, inicialment, la modificació del contracte administratiu del
subministrament de nous servidors, la cabina de discos, diversos perifèrics, les llicències
necessàries, les tasques de migració de les dades i del servei de manteniment per a la
renovació de l’equipament del CPD de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat adjudicat a
Contecnow, SL.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de
DOTZE MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (12.819,29€)
(base: 10.594,45€ + IVA del 21%: 2.224,84€). La imputació de la despesa va a càrrec de
l’aplicació pressupostària 22 9203 21601.
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 529,72€ de
conformitat amb el càlcul següent: 10.594,45€*5%=529,72€ (import de la garantia
complementària per a la modificació).
QUART. Notificar aquest acord a l’empresa CONTECNOW, 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.
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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 2.2. Incoació exp. i QC contracte subministrament motius nadalencs. Exp.
2021/1041
“Proposta de la Regidoria de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments
Exp. 2021/1041
Ctc.32-21. L’objecte d’aquest expedient és la celebració d’un contracte per al
subministrament en concepte d’arrendament i la instal·lació dels llums i motius nadalencs
necessaris per a engalanar els diversos carrers, places i edificis municipals durant el
període nadalenc.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
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apareix a la capçalera.

D’entre les competències que té assumides el Departament de Gestió de l’Espai Públic i
Equipaments, el Departament és l’encarregat de gestionar el subministrament i
instal·lació dels motius nadalencs que han d’instal·lar-se als diversos carrers del municipi.
El contracte no serà dividit en lots ja que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del
mateix des del punt de vista tècnic.
Per portar a terme la contractació corresponent s’ha d’iniciar un procediment obert,
d’acord amb allò que estableixen els articles 156 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, sobre adjudicació dels contractes.
El valor estimat del contracte (VEC) és de 185.123,97€ (IVA exclòs).
S’ha elaborat l’informe justificatiu de la necessitat de celebrar el present contracte en data
23 de març de 2021, s’ha redactat el quadre de característiques del plec tipus i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació i execució del contracte.
A l’aplicació pressupostària 43 1532 del pressupost municipal hi ha consignació suficient i
adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació.
S’ha fiscalitzat l’expedient i la Secretaria municipal ha emès informe d’acord amb allò
establert en la disposició addicional tercera normes específiques de contractació pública
en les Entitats Locals de la LCSP.
Vist allò que disposen els articles 116, 117 i concordants de la LCSP.
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En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de subministrament en concepte
d’arrendament i la instal·lació dels llums i motius nadalencs necessaris per a engalanar
els diversos carrers, places i edificis municipals durant el període nadalenc, que es
tramitarà pel procediment obert d’acord amb l’article 156 i concordants de la LCSP.
El pressupost base de licitació del contracte és de 224.000,00€ IVA inclòs, d’acord amb el
següent detall:



Base imposable: 185.123,97€
IVA (21%): 38.876,03€

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
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SEGON. Aprovar el quadre de característiques del plec tipus i el plec de prescripcions
tècniques reguladores del contracte de subministrament en concepte d’arrendament i la
instal·lació dels llums i motius nadalencs necessaris per a engalanar els diversos carrers,
places i edificis municipals durant el període nadalenc.
TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual derivada d’aquest contracte,
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos,
d’acord amb el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
els text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Aprovar l’autorització (A) de la despesa per import de DOS-CENTS VINT-IQUATRE MIL EUROS (224.000,00€) IVA inclòs, amb la següent distribució:
ANUALITAT

APLICACIÓ

2021

2022

2023

2024

2025

IMPORT
INCLÒS

43 1532 20300

14.560,00 €

29.120,00 €

29.120,00 €

29.120,00 €

14.560,00 €

43 1532 22706

13.440,00 €

26.880,00 €

26.880,00 €

26.880,00 €

13.440,00 €

IVA

CINQUÈ. Iniciar el procediment de licitació del contracte i publicar anunci de licitació al
Perfil del contractant, per a la presentació d'ofertes en un termini de 15 dies naturals, a
comptar des de l'endemà de la publicació. Les proposicions es presentaran mitjançant
l’eina SOBRE DIGITAL.”
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 2.3. Devolució garantia definitiva contracte serveis redacció projecte Francesc
Macià. Exp. 2017/2493
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2017/2493
Ctc.48-21. La Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent, de data 27 de
desembre de 2017 va adjudicar el contracte del servei d’assistència tècnica per a la
redacció del projecte d’urbanització del carrer Francesc Macià, mitjançant procediment
obert i tramitació d’urgència, a l’empresa RGA ARQUITECTES, SLPU, i d’acord amb
l’apartat J del quadre de característiques del contracte l’empresa va dipositar una garantia
definitiva per un import de DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (2.950,00€).

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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En dates 26 de gener i 27 d’abril de 2021 la Tresorera accidental i la cap del Departament
d’Urbanisme 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 Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el retorn de la garantia número 320170003348 per un import de DOS
MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (2.950,00€) a favor de l’empresa RGA
ARQUITECTES, SLPU, dipositada amb motiu del contracte del servei d’assistència
tècnica per a la redacció del projecte d’urbanització del carrer Francesc Macià.
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 RGA ARQUITECTES, SLPU.”
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 2.4. Pròrroga contracte serveis esportius. Exp.2019/3331
“Proposta de la Regidoria de d’Esports
Exp. 2019/3331
Ctc.47-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 7 de juliol de
2020, va adjudicar el contracte de serveis per a cobrir les diferents necessitats del
departament d’Esports amb la finalitat de prestar a la ciutadania els serveis esportius
necessaris per fer front a les diferents necessitats i demandes establertes, a l’empresa
SAFIS ESPORTS, SL, mitjançant procediment obert.
L’empresa adjudicatària accepta la primera pròrroga de l’esmentat contracte, per un
període de dos mesos a partir del proper dia 14 de juliol 2021, mitjançant registre número
E2021006531 del registre general d’entrades d’aquest Ajuntament i de data 26 de març
de 2021.
En data 27 d’abril d’enguany, el cap del departament d’Esports i el secretari accidental
emeten informes favorables per a procedir a la tramitació de la primera pròrroga de
l’esmentat contracte.
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Vist allò que disposa l'article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, en referència al termini de durada dels contractes, així com la clàusula D
del plec de clàusules administratives particulars que estableix la possibilitat de pròrroga,
sense que en virtut de les pròrrogues la seva durada global pugui superar els dos 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 per a cobrir les diferents necessitats del
departament d’Esports amb la finalitat de prestar a la ciutadania els serveis esportius
necessaris per fer front a les diferents necessitats i demandes establertes, amb l’empresa
SAFIS ESPORTS, SL, per un import màxim de DEU MIL CENT CINQUANTA-SIS
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (10.156,40€) més DOS MIL CENT TRENTA-DOS
EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.132,84€) import corresponent al 21%
d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la depesa per un import total de
DOTZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
(12.289,24€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53 342 22706, i per un període de
dos mesos, comptat a partir del 14 de juliol i el 13 de setembre de 2021.
TERCER. Notificar aquest acte a l’empresa SAFIS ESPORTS, 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.
3.- HISENDA
Punt 3.1. Reconeixement obligació a favor Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Exp. 2020/5068
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2020/5068
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en
data , dia 9 de març de 2021, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per desenvolupar el projecte
supramunicipal Tecnoalimentària Baix Llobregat Nord en el marc del projecte de
Diputació de Barcelona: Treball, Talent i Tecnologia (TTT) 2020.

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

Atès que aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal
que els ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de
reactivació econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de
la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses
cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat és un ens local que disposa de
competències a l’àmbit del foment del treball i funcions per a la reactivació de la seva
economia local i és destinatari de la subvenció atorgada dins del Programa “Treball,
Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona, per un import de 75.995,68 €.
Atès que a la clàusula sisena del conveni .- Financiació de l’encàrrec diu :
“ Pel compliment dels objectius establerts en el present conveni, l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat es compromet a transferir a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca l’import
de 75.995,68 € corresponent a l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a
terme les actuacions objecte d’aquest encàrrec de gestió. Aquest import suposa un 25,35
% de l’import global del projecte, que és de 299.839,04 €, segons consta a l’annex
d’aquest conveni (Pressupost global del projecte presentat a Diputació de Barcelona en el
marc del Programa Treball, Talent i Tecnologia)
Aquesta transferència de l’import de l’ajut rebut de Diputació es farà en dues anualitat, de
la següent manera:
- 1era anualitat any 2021: per un import de 49.397,19 €, un cop rebuda la bestreta del
100% de Diputació de Barcelona al tramitar l’acceptació de la subvenció.
- 2ona anualitat any 2022: per un import de 26.598,49 € prèvia presentació i validació de
la justificació de les despeses corresponents a, com a mínim, el 100% de l’import
periodificat el 2021.”
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Atès que en la mateixa data es va aprovar l’autorització i disposició (AD), de la
contraprestació que ha d’aportar l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat l’any 2021 amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 12U12 241 46200 PARTICIPACIÓ PROJECTE
APORTACIÓ GESTIÓ AJUNT. SANT ANDREU DE LA BARCA per un import de
49.397,19 € a favor de L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb NIF P0819500J.
Atès que en data 19 de març s’ha rebut la bestreta del 100 % de la Diputació de
Barcelona corresponent a l’anualitat de l’any 2021per un import de 49.397,19 €.
Atès que l’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat
social, constant en l’expedient els certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat
Social.
Atès que s’ha informat favorablement a fi i efecte de procedir a l’aprovació del
reconeixement de l’obligació (O), per un import de 49.397,19 € a càrrec a l’aplicació
pressupostària 12U12 241 46200 CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ AMB AJ. SANT
ANDREU DE LA BARCA del pressupost de l’exercici 2021.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
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Vist l’informe del tècnic de Promoció Econòmica de data 13 d’abril de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) de la contraprestació
que ha d’aportar l’ Ajuntament d’Olesa de Montserrat amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 12U12 241 46200 CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ AMB AJ. SANT
ANDREU DE LA BARCA per un import de 49.397,19 € a l'entitat Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca amb CIF P0819500J.
SEGON. Comunicar aquest acte a la Tresoreria municipal.
TERCER. 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.

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/2291

Codi Segur de Verificació: e6ea17f0-5b77-40f8-8c32-f628d9c23516
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1554499
Data d'impressió: 07/06/2021 14:30:18
Pàgina 10 de 45

SIGNATURES

Ìe6ea17f0-5b77-40f8-8c32-f628d9c2ÇC0#Î

DOCUMENT

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

Punt 3.2. Quota per a 2021 del conveni de col·laboració amb el Col·legi de
Veterinaris de Catalunya per a l´accés a la base de dades de l´Arxiu d´Identificació
d´Animals de Companyia (AIAC). Exp. 2017/2084
“Proposta de la Regidoria de Salut Pùblica
Exp. 2017/2084
Fets
La Junta de Govern Local d’Olesa de Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 9
de febrer de 2021, adoptà, entre d’altres, els següent acords relatius a la pròrroga del
conveni de col·laboració AIAC durant el 2021, que es transcriu a continuació:
“PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Olesa
de Montserrat i el Col·legi de Veterinaris de Catalunya per a l´accés a la base de dades
de l´Arxiu d´Identificació d´Animals de Companyia (AIAC).
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SEGON.- Aprovar l´autorització i la disposició (AD) de la despesa per un import de vuitcents cinquanta euros (850 €) mes cent setanta-vuit amb cinquanta euros (178,50€),
corresponent al 21% d’IVA, fent un total de mil vint-i-vuit amb cinquanta euros (1028,50€),
amb càrrec a l´aplicació 61 311 48900, a nom del Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya, per tal de tenir accés a la base de dades de cens de l’AIAC.“
El Consell de col·legis veterinaris de Catalunya registra, en data 4 d’abril de 2021, la
factura Nº 72 pel concepte “QUOTA CONVENI GESTIO CENS MUNICIPAL 2021 Període
gener - desembre” per un import de vuit-cents cinquanta euros (850 €) més cent setantavuit amb cinquanta euros (178,50 €), corresponent al 21% d’IVA, fent un total de mil vint-ivuit amb cinquanta euros (1.028,50 €)
S´acredita del compliment dels requisits i els compromisos establerts en les clàusules del
conveni vigent per realitzar el pagament de la despesa amb la motivació de disposar de
l’accés a la base de dades de cens de l’AIAC durant l’any 2021.
S’acredita l’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit és adequat i suficient a la
naturalesa de la despesa.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (Fase O), per un import
de vuit-cents cinquanta euros (850 €) més cent setanta-vuit amb cinquanta euros
(178,50€), corresponent al 21% d’IVA, fent un total de mil vint-i-vuit amb cinquanta euros
(1.028,50 €) en concepte de ”QUOTA CONVENI GESTIO CENS MUNICIPAL 2021” amb
càrrec a l´aplicació 2021 61 311 48900 – SALUT PÚBLICA-PSP-SUBV. CONSELL
COL·LEGIS VETERINARIS CATALUNYA.
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SEGON.- Notificar aquests acords al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i al
Col·legi Oficial de Veterinaris de Catalunya
TERCER.- Comunicar aquests acords al Departament d’Intervenció i al Departament de
Tresoreria.”
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

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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Punt 4.1. Llicència municipal d’us temporal i d’ocupació de la cambra de fruita F2
del Mercat Municipal. ALBA BELMONTE TALLON. Exp. 2018/0972
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2018/0972
Atès que en data 14 d’abril de 2021 (registre d’entrada núm. 7929) , la senyora Maria
Alba Belmonte Tallón, titular dels drets de concessió de la parada lateral número 40 del
Mercat Municipal ha sol·licitat una llicència d’us temporal i d’ocupació de la cambra de
fruita F2.
Atès que aquest supòsit està previst a l'Art. 71 del Reglament del Mercat on diu:"De
manera excepcional, l’ocupació de parades i magatzems també es podrà efectuar
mitjançant l’atorgament d’una llicència temporal d’ús i ocupació. Als titulars d’aquestes
llicències els és aplicable tot el que en aquest Reglament es disposa quant a drets i
obligacions per als concessionaris, tret del que s’estableix per a les transmissions i, en
general, de tot allò que deriva del títol de la concessió. En qualsevol cas, aquestes
llicències no poden transformar-se directament en concessió."
Atès que l’atorgament d’aquesta llicència, no suposa cap impediment ni cap perjudici a
les concessions que ja estan atorgades ni al funcionament del mercat.
Atès que si aquesta cambra (F2) sortís a concurs i fos adjudicada, aquesta llicència
s’haurà d’extingir un cop formalitzada la seva adjudicació.
Vist l’informe tècnic de la Cap de Promoció Econòmica data 3 de maig de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar concedir a la senyora Maria Alba Belmonte Tallón, llicència municipal
d’us temporal i d’ocupació de la cambra de fruita F2 del Mercat Municipal d’aquesta vila.

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/2291

Codi Segur de Verificació: e6ea17f0-5b77-40f8-8c32-f628d9c23516
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1554499
Data d'impressió: 07/06/2021 14:30:18
Pàgina 12 de 45

SIGNATURES

Ìe6ea17f0-5b77-40f8-8c32-f628d9c2ÇC0#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.- Incloure al padró del Mercat Municipal per tal d' abonar mensualment la taxa de
la cambra de fruita F2 per un import de 15,96 €.
TERCER. Notificar el present acte a la persona interessada, a l’Associació de
Concessionaris del Mercat Municipal i a l’Organisme Autònom Local de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.
QUART. Comunicar el present acte, a la Tresoreria i al Servei de Planejament Urbanístic
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.
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5.- CONVENIS
Punt 5.1. Adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts (XEMMA) de la
Diputació de Barcelona. Exp. 2020/5240
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2020/5240
L’Escola Municipal de Música ha presentat informe sobre la necessitat d’adhesió d’aquest
Ajuntament a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts (XEMMA).
Aquesta xarxa és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada
per la Diputació de Barcelona i tots els ens locals de la demarcació de Barcelona, titulars
d’escoles de música i arts.
Els objectius de l’esmentada xarxa són, entre d’altres, reforçar els valors educatius,
socials i culturals de la música, en els procés d’aprenentatge integral de les persones.
L’Adhesió a la xarxa XEMMA suposarà una millora en la gestió pública, ja que esdevindrà
un espai d’intercanvi i aprenentatge compartit per tal de promoure i consolidar el treball
dels ens locals en l’àmbit de l’educació artística.
La celebració dels presents convenis no comporta cap despesa econòmica per les parts.
Per tot l’exposat, es considera adient i necessària l’aprovació del conveni d’adhesió a
l’esmentada xarxa, per tal d’aprofitar tots els recursos per a promoure la participació i la
cohesió social i adquirir eines per assolir els objectius culturals i socials
La celebració del conveni no comporta cap despesa econòmica per les parts.
Vist l’informe de la Tècnica Cap d’Ensenyament de data 21 de desembre de 2020.
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Vist l’informe dels Serveis Jurídics de data 22 de gener de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el model del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat i la xarxa XEMMA.
SEGON. La Diputació de Barcelona es compromet a:
 coordinar la planificació, organització, dinamització i seguiment de les actuacions
de la XEMMA.
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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

confeccionar un pla de treball, de caràcter anual o bianual, previ anàlisi de la
detecció de necessitats i en consonància amb les línies d’actuació de la Xarxa.
crear grups de treball amb l’objectiu de desplegar el pla de treball abans esmentat.
organitzar de forma periòdica trobades entre els membres dels grups de treball de
la XEMMA.
convocar i promoure la participació de tots els membres de la XEMMA en una
trobada plenària anual on s’exposin els resultats obtinguts, i reunions
extraordinàries sempre que es consideri oportú.

TERCER. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es compromet a:
 Participar en la detecció i priorització de les necessitats i oportunitats pròpies de
l’àmbit de la xarxa.
 Col·laborar en el disseny de les actuacions segons les necessitats detectades.
 confeccionar els plans d’acció de la Xarxa.
 participar en els espais d’intercanvi i altres activitats programades que s’organitzin
en el marc de la Xarxa.
 cooperar en els sistemes de seguiment i avaluació de les actuacions que
desenvolupi la Xarxa.
 designar la persona que actuarà en representació de l’ens local davant la Xarxa
com a referent o tècnic.
 facilitar a la Diputació de Barcelona tota la informació necessària pel
desenvolupament de les actuacions pròpies de la Xarxa.
 autoritzar a la Diputació de Barcelona a la utilització i difusió de la informació i les
dades publicades a les memòries, estudis i altres treballs derivats de l’activitat de
la xarxa.
QUART. Notificar aquest acte a la Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis
d’Educació, i a l’Escola municipal de Música 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.
6.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Justificació de la subvenció nominativa per ampliació COVID-19 de
l’entitat Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis. Exp. 2020/2638
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2020/2638
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 26 de
maig de 2020, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Fundació Escola
Municipal d’Arts i Oficis, fundació privada, per un import de 5.800,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 52 3200 48912 EDUCACIÓ-E-FUND. ESCOLA MPAL ARTS I
OFICIS, FUND. PRIVADA del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar el conveni regulador d’aquesta subvenció i, també, es
va atorgar una bestreta (O) per import de 5.800,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la
mateixa partida, corresponent al 100% de la subvenció concedida.
En el punt vuitè del conveni regulador preveu de forma excepcional i justificada per la
greu situació provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, el pagament anticipat
(bestreta) del 100% en el moment de l’atorgament de la subvenció per ajudar a finançar
l’execució de l’objecte del conveni, en virtut de l’article 25 de l’Ordenança General de
Subvencions.
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 30 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 requeriments efectuats 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 29/3/2021.
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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 i pagament a l'AV La Central i revocació parcial. Exp.
2020/2647
“Proposta de la Regidoria de Festes
Exp. 2020/2647
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de Festes.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 3 de novembre de 2020, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
AV LA CENTRAL-L'OLIVERA per un import de 1.800,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 58 338 48900 FESTES-FP-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost
de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
1.350,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que el pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 26 de gener de 2021, l’entitat va presentar al registre municipal la justificació de
la despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta no s’ajusta totalment a les bases
específiques de les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de
Festes.
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L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Vist l’informe tècnic de data 4/05/2021.
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 per import de
2.711,85 €.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat AV LA
CENTRAL-L'OLIVERA per un import de 5,93 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 58
338 48900 FESTES-FP-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2021,
corresponent a la part proporcional al 25% de la subvenció atorgada.
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TERCER.- Aprovar la revocació de la subvenció per import de 444,07 €, corresponent a
la part no justificada correctament.
QUART.- Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa (AD) per import de 444,07 €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 58 338 48900 FESTES-FP-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2021, corresponent al saldo del 25% de
la subvenció.
CINQUÈ.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
SISÈ.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 6.3. Bases reguladores i convocatòria de beques de casals d'estiu 2021. Exp.
2021/2129
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/2129
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria de benestar social per a la concessió d’ajuts econòmics per a la participació dels
infants i joves a les activitats d’estiu 2021 organitzades per les AMPES, altres entitats i/o
el propi Ajuntament.
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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 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.
Per tal de convocar les subvencions per concurrència en matèria d’ajuts per a la
participació a les activitats d’estiu és necessari aprovar també les bases reguladores que
defineixen el conjunt de condicions i procediments a seguir per la sol·licitud, tramitació,
concessió i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
en aquesta 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 informes tècnics de data 03/05/2020 sobre les bases i la convocatòria i
informe jurídic de data 04/05/2021.
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Hi ha retenció de crèdit preventiva número RC-1704 d’import 10.000€, la resta d’import
anirà per vinculació jurídica.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar les Bases reguladores per l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a la concessió d’ajuts econòmics per a la participació dels
infants i joves a les activitats d’estiu 2021 organitzades per les AMPES , altres entitats ,i/o
el propi Ajuntament.
SEGON.- Aprovar els models normalitzats per a sol·licitar i justificar les subvencions.
TERCER.- Obrir la convocatòria de subvencions per concurrència 2021 en matèria d’ajuts
econòmics per a la participació dels infants i joves a les activitats d’estiu 2021
organitzades per les AMPES, altres entitats, i/o el propi Ajuntament d’acord amb les
bases reguladores.
QUART.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 22.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 – Benestar Social – Ajuts socials del pressupost 2021.
CINQUÈ.- Les Bases reguladores es publicaran al Portal de transparència, a la Seu
electrònica d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, a través de la BDNS.
L’extracte de la convocatòria es el següent:


Beneficiaris
Les famílies amb nens/es i joves de 3 a 18 anys per a participar en: els Casals
d’estiu organitzats per les AMPES dels centres educatius, activitats esportives i de
lleure organitzats per entitats del municipi i les organitzades pel propi Ajuntament
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d’Olesa de Montserrat durant l’estiu 2021. Tot i que els beneficiaris dels ajuts
econòmics són els infants i joves, la persona sol·licitant ha de ser la mare, el pare
o el tutor/a legal a excepció que el destinatari tingui la majoria d’edat en el moment
de la sol·licitud.
En el moment de presentar la seva sol·licitud, que hagin de realitzar l’activitat que
fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (en endavant LGS); hauran de complir uns requisits


Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les BASES reguladores, és
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a les
famílies amb dificultats econòmiques a fi que els seus fills/es puguin assistir a les
activitats de lleure d’estiu



Bases reguladores
Les BASES reguladores es publicaran al portal de transparència.
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Quantitat
Aprovar l’Autorització (A) per un import de 22.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 – Benestar Social – Ajuts socials del pressupost per
l’any 2021.



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
la publicació de la convocatòria de les presents bases per part de la Bases de
Datos Nacional de Subvenciones al diari oficial corresponent (BOP Barcelona).
Les sol·licituds s’han de presentar per escrit, complimentant els models
normalitzats, que seran signats pel/per la sol·licitant o representant legal.
Els models normalitzats de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la
base reguladora podrà trobar-se a la pàgina web de l’ajuntament.
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base reguladora 5,
s’hauran de presentar per registre oficial en qualsevol dels llocs que preveu l’article
16 de la llei 39/2015.
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La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que la regulen.


Termini d’execució.
El termini d’execució dels projectes serà de l’1 de juny al 30 de setembre de l’any
de la convocatòria.



Termini i forma de justificació
El termini de justificació finalitzarà el 31 de desembre de 2021
Aquest any 2021 continuem immersos en una crisi sanitària a nivell mundial
provocada per la COVID-19 que afecta tots els àmbits i s’ha fet necessari que
l’Ajuntament continuï articulant diversos mecanismes per pal·liar els efectes de la
pandèmia en el que respecte als ajuts econòmics a les famílies i a l’habilitació
d’activitats d’estiu diverses i segures organitzades per les entitats del municipi.
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La justificació la presentaran les entitats detallant el beneficiari que ha assistit a
l’activitat i el període d’assistència (model annex V)


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

SISÈ.- Comunicar aquests acords al departament de Tresoreria.”
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“
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 6.4. Justificació de la subvenció 2020 de l’entitat Fundació Escola Municipal
d’Arts i Oficis. Exp. 2020/1841
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2020/1841
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 26 de
maig de 2020, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Fundació Escola
Municipal d’Arts i Oficis, fundació privada, per un import de 19.200,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 52 3200 48912 EDUCACIÓ-E-FUND. ESCOLA MPAL ARTS I
OFICIS, FUND. PRIVADA del pressupost de l’exercici 2020.
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En la mateixa data es va aprovar el conveni regulador d’aquesta subvenció i, també, es
va concedir un import de 19.200,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida,
corresponent al 100% de la subvenció concedida.
En el punt vuitè del conveni regulador preveu de forma excepcional i justificada per la
greu situació provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, el pagament anticipat
(bestreta) del 100% en el moment de l’atorgament de la subvenció per ajudar a finançar
l’execució de l’objecte del conveni, en virtut de l’article 25 de l’Ordenança General de
Subvencions.
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 30 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 requeriments efectuats 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 28/4/2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER. Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- 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 6.5. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'entitat Club
de Rol Juvenil d’Olesa de Montserrat (CROM). Exp. 2020/3452
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“Proposta de la Regidoria de Joventut
Exp. 2020/3452
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de JOVENTUT.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar l’atorgament
d’una subvenció a l’entitat CLUB DE ROL JUVENIL D'OLESA DE MONTSERRAT
(CROM) per un import de 1.250,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 54 337
48950 JOVENTUT-J-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
937,50 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que el pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 26 de gener 2021 l’entitat va presentar al registre municipal la justificació de la
despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de joventut, pel que
s’ha informat favorablement.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 27/05/2021 12:24
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Vist l’informe tècnic de data 27/04/2021
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat CLUB DE
ROL JUVENIL D'OLESA DE MONTSERRAT (CROM) per un import de 312,50 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 54 337 48950 JOVENTUT-J-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 25% de la
subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”

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

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 6.6. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'entitat Colla
de Diables Custus Ignis. Exp. 2020/3455
“Proposta de la Regidoria de Joventut
Exp. 2020/3455
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2020, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de JOVENTUT.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 20 d’octubre, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat COLLA DE
DIABLES CUSTUS IGNIS per un import de 406,21 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 54 337 48950 JOVENTUT-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
304,66 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, El pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
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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

En data 30 de gener de 2021 l’entitat va presentar al registre municipal la justificació de la
despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de joventut., pel que
s’ha informat favorablement.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Vist l’informe tècnic de data 27/04/2021
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 la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat COLLA DE
DIABLES CUSTUS IGNIS per un import de 101,55 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 54 337 48950 JOVENTUT-J-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost
de l’exercici 2021, corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Atorgament d'ajuts econòmics socials annex VII .Exp.2021/2105
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/2105
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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 va aprovar per Junta de Govern Local, en data 9
d’abril de 2016 les Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics d’urgència
social.
Des de la Regidoria de Benestar Social s’atén als usuaris de l’annex adjunt.
L’equip tècnic de serveis socials informa que aquestes famílies tenen una situació
econòmica extremadament complicada.
La Regidoria de Benestar Social s’ha de realitzar un ajut econòmic social de caràcter
urgent per tal de poder fer front a cobrir despeses de necessitats bàsiques.
S’informa favorablement l’atorgament d’aquests ajuts i que s’han tramitat seguint el
procediment i requisits establerts a les bases específiques per la concessió d’ajuts
econòmics d’urgència socials, que regulen les condicions per a la concessió dels ajuts
d’urgència social. S’informa que en aquest cas no és d’aplicació l’Ordenança reguladora
de subvencions, de conformitat amb l’article 4.e que exceptua aquest supòsit.
El pressupost municipal per a l’any 2021 preveu la partida 62 231 48000 per ajuts socials
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent

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

ACORD:
PRIMER.- Admetre les sol·licituds presentades que s’ajusten als requisits de la present
convocatòria, segons el què s’especifica en l’informe annex.
SEGON.- Aprovar l’autorització (A) i la disposició (D) per un import de 7.500,56 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48000 SERVEIS SOCIALS-SS-AJUTS
SOCIALS del pressupost de l’exercici 2021, a favor de les persones relacionades en
l’annex adjunt.
Amb Número de RC 1705
TERCER.- Aprovar el reconeixement de l’obligació (O) per un import de 7.500,56 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48000 SERVEIS SOCIALS-SS-AJUTS
SOCIALS del pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 100% de la subvenció, a
favor de les persones relacionades en l’annex adjunt, amb número de RC 1705
QUART.- Efectuar el pagament directament als endossataris que consten en l’annex.
CINQUÉ.- Comunicar aquests acords a la Tresoreria municipals”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 27/05/2021 12:24
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 27/05/2021 17:04

9.- URGÈNCIES
10.- PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió de la
qual dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 18:49 hores de la
tarda.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

