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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 20 de juliol de 2021
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:30 del dia 20 de juliol 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
Tinents/tes d’alcalde

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.

Jordi Martínez Vallmitjana
Lourdes Vallès Reguant
Ada Agut i Domenèch
Dídac Solà Sánchez
Domènec Paloma Sancho
Secretari
Vicenç Tur Martí
Assisteixen també a la sessió
Mercè Roquer Compte
Jordi López Guevara
Excusa la seva assistència
Xavier Rota i Boada
Ivan Carreira Picamal
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia:
1.- ACTES
1.1.- Acta Sessió Ordinària de data 06 de juliol de 2021. Exp. 2021/3689
1.2.- Acta sessió Ordinària de data 13 de juliol de 2021. Exp. 2021/3824
2.- CONTRACTES
2.1.- Incoació expedient i QC del contracte d'obres de manteniment de l'asfaltat.
Exp.2021/2973
2.2.- Pròrroga contracte subministrament productes químics piscina. Exp.2019/0138
2.3.- Devolució garantía definitiva contracte serveis desbrossaments - Lot 5.
Exp.2018/1924
2.4.- Devolució garantía definitiva contracte serveis vigilància. Exp.2019/0556
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3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
4.1.- Autorització llicència temporal cambra congelats CN3 Mercat Municipal. TONI
MORAGO LÓPEZ. Exp. 2021/2082
5.- CONVENIS
5.1.- Conveni de col·laboració pels casals d'estiu 2021 amb la Fundació Pere Tarrés. Exp.
2021/3923
5.2.- Pròrroga del Conveni de col·laboració amb les AMPA per la cessió i lliurament de
dispositius tecnològics per a l’alumnat. Exp. 2020/4599
5.3.- Pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals per al
suport en el manteniment de dispositius tecnològics cedits a l’alumnat dels centres
escolars. Exp. 2020/4634
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Subvenció nominativa a l'entitat Creu Roja al Baix Llobregat Nord. Exp. 2021/2418
6.2.- Atorgament subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria d'equitat
educativa. Exp. 2021/1640
6.3.- Justificació i inici de reintegrament subvenció 2020 AV LA RAMBLA- L'EIXAMPLE.
Exp. 2020/2322
6.4.- Justificació i pagament 25% restant de la subvenció a l'Escola Puigventós. Exp.
2020/3953
6.5.- Subvencions per concurrència en matèria de beques de Casals d'Estiu 2021. Exp.
2021/2129
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Bases generals dels procés participatiu d'inversions 2021 i nomenament membres de
les Comissions Ciutadana i Tècnica. Exp. 2021/3073
8.2.- Ajuts econòmics socials ANNEX XII. Exp. 2021/3618
8.3.- Declaració guanyadora i aprovació DO Premi Concurs Cartells Festa Major 2021.
Exp. 2021/1120
9.- URGÈNCIES
9.1.- Aprovació Bases i Convocatoria Ajuts rehabilitació 2021. Exp. 2021/3550
9.2.- Constitució divisió horitzontal edifici c/Alfons Sala, 89. Exp. 2020/0049
9.3.- Desestimació al·legacions i aprovació definitiva projecte ordenació Plaça Dr. Fleming.
Exp. 2019/4837
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
Punt 1.1. Acta Sessió Ordinària de data 06 de juliol de 2021. Exp. 2021/3689
“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
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acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions
emeses.
L’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la secretari/a estendrà acta.
L’acta és un document públic, solemne i autèntic redactat pel/la Secretari/a de la
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.
Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada
per l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures
de l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.

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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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 06 de
juliol de 2021, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.
SEGON.- Trametre l’acta aprovada al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Hacienda y Administraciones
públicas i procedir a la seva publicació.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 1.2. Acta sessió Ordinària de data 13 de juliol de 2021. Exp. 2021/3824
“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
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corresponent, fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms del
president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els
acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions
emeses.
L’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la secretari/a estendrà acta.
L’acta és un document públic, solemne i autèntic redactat pel/la Secretari/a de la
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.
Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada
per l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures
de l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.
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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 13 de
juliol de 2021, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.
SEGON.- Trametre l’acta aprovada al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Hacienda y Administraciones
públicas i procedir a la seva publicació.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple
2.- CONTRACTES
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Punt 2.1. Incoació expedient i QC del contracte d'obres de manteniment de
l'asfaltat. Exp.2021/2973
“Proposta de la Regidoria de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments
Exp. 2021/2973

Ctc71-21.

L’objecte del contracte es el manteniment i adequació dels paviments
asfàltics, a diversos carrers del municipi d’Olesa de Montserrat per l’estat en que es
troben diversos carrers de la nostra població, que afecta la seguretat vial i dels ciutadans.
El Departament de Gestió de l’Espai Públic i Equipaments és el responsable i té la
competència del manteniment en condicions òptimes de la pavimentació, i estat òptim de
conservació de les vies i carrers que formen part de l’entramat i xarxa viària 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.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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Per portar a terme la contractació corresponent s’ha d’iniciar un procediment obert
simplificat, d’acord amb allò que estableixen els articles 159 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.
S’ha elaborat l’informe justificatiu de la necessitat de celebrar el present contracte en data
15 de juny de 2021, s’ha redactat el quadre de característiques del plec tipus que han de
regir l’adjudicació i execució del contracte.
A l’aplicació pressupostària 43U06 1532 61900 del pressupost municipal hi ha
consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació.
El valor estimat del contracte és de 247.933,88€ (IVA exclòs).
S’ha fiscalitzat l’expedient i el Secretari 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.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Incoar l’expedient de contractació de les obres per al manteniment i adequació
dels paviments asfàltics, a diversos carrers del municipi d’Olesa de Montserrat, que es
tramitarà pel procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la LCSP.
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El pressupost base de licitació és de TRES-CENTS MIL EUROS (300.000,00€) IVA
inclòs, d’acord amb el següent detall:



247.933,88 € de base imposable
52.066,12 € corresponents a l’IVA del 21 %

SEGON. Aprovar el quadre de característiques del plec tipus reguladores del contracte de
les obres per al manteniment i adequació dels paviments asfàltics, a diversos carrers del
municipi d’Olesa de Montserrat.
TERCER. Aprovar l’autorització (A) de la despesa per import total de TRES-CENTS MIL
EUROS (300.000,00€) IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43U06 1532
61900 i amb la següent distribució:
ANUALITAT

2021

2022

2023

2024

IMPORT S/I

61.983,47 €

61.983,47 €

61.983,47 €

61.983,47 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

IMPORT
INCLÒS
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IVA

QUART. 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.
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 20 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.
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. Pròrroga contracte subministrament productes químics piscina.
Exp.2019/0138
“Proposta de la Regidoria d’Esports
Exp. 2019/0138
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Ctc.72-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 15 d’octubre de
2019, va adjudicar el contracte del subministrament de productes químics per al
tractament de les aigües de les piscines municipals, a l’empresa JUAN SUÑÉ, SA,
mitjançant procediment obert simplificat, per un període de dos anys a comptar a partir
del dia 25 d’octubre de 2019.
El contracte administratiu es va signar amb data 24 d’octubre de 2019 amb l’esmentada
empresa.
En data 5 de juliol d’enguany, el cap del Departament d’Esports emet ofici dirigit a
l’empresa JUAN SUÑÉ, SA, comunicant la voluntat d’aquest Ajuntament de prorrogar el
contracte per dos anys més, d’acord amb l’apartat D del quadre de característiques del
plec tipus de l’esmentat contracte.
En dates 05 i 06 de juliol d’enguany, el cap del Departament d’Esports i el secretari
emeten informes favorables per a procedir a la tramitació de la 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 quadre de característiques on s’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 del subministrament de productes químics per al
tractament de les aigües de les piscines municipals, amb l’empresa JUAN SUÑÉ, SA, per
un import de VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS SETZE EUROS (24.616,00€) més CINC
MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (5.169,36€)
corresponent al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la depesa per un import total de VINTI-NOU MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
(29.785,36€) per un període de dos anys a comptar a partir del 24 d’octubre del 2021 al
23 d’octubre de 2023, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53 342 22199 i amb la
següent distribució:
ANY
IMPORT
2021
893,56 €
2022
14.892,68 €
2023
13.999,12€
TOTAL
29.785,36 €

TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa JUAN SUÑÉ, SA, als efectes de formalitzar
la pròrroga en addenda al contracte.”
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 desbrossaments - Lot 5.
Exp. 2018/1924
“Proposta de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Exp. 2018/1924
Ctc.74-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària, celebrada en data 4 de juny de
2019, va adjudicar el contracte de serveis de desbrossaments de parcel·les, instal·lacions
esportives i vorals, de manteniment de franges perimetrals i de la tala d’arbrat
corresponent al LOT 5, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada,
a l’empresa TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ, SL, i d’acord amb la clàusula
quinzena del plec de clàusules administratives particulars de l’esmentat contracte
l’empresa va dipositar una garantia definitiva per un import de QUATRE-CENTS VINT-INOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (429,55€).

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.

Mitjançant registre d’entrada número E2021009949 de data 12 de maig 2021 l’empresa
adjudicatària de l’esmentat contracte ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva.
En dates 21 i 31 de maig d’enguany el cap del departament de Medi Ambient 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 320190001650 per un import de
QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (429,55€) a
favor de l’empresa TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ, SL, dipositada amb motiu del
contracte de serveis de desbrossaments de parcel·les, instal·lacions esportives i vorals,
de manteniment de franges perimetrals i de la tala d’arbrat corresponent al LOT 5.
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 TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ, SL.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 13/09/2021 07:26
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 13/09/2021 17:57

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 vigilància. Exp.2019/0556
“Proposta de la Regidoria de Festes
Exp. 2019/0556
Ctc.73-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària, celebrada en data 28 de maig
de 2019, va adjudicar el contracte del servei de vigilància i protecció privada i de control
d’accés en esdeveniments participatius, juvenils culturals i/o festius de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a l’empresa
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA, i d’acord amb l’apartat L del quadre de
característiques de l’esmentat contracte l’empresa va dipositar una garantia definitiva per
un import de NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS (984,75€).

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 administratiu es va signar amb data 14 de març de 2019 amb l’empresa
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA UTE, atès que aquesta es va constituir com a
UTE.
En dates 05 i 06 de juliol d’enguany la cap del Servei de Cultura i Lleure i la Tresorera
accidental i 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 320190001668 per un import de NOUCENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (984,75€), a
favor de l’empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA, dipositada amb motiu del
contracte del servei de vigilància i protecció privada i de control d’accés en
esdeveniments participatius, juvenils culturals i/o festius de 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 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA.”
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
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
Punt 4.1. Autorització llicència temporal cambra congelats CN3 Mercat Municipal.
TONI MORAGO LÓPEZ. Exp. 2021/2082
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2021/2082

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 en data 2 de juliol de 2021 ( registre d’entrada número 14359), el senyor T.M.L.
amb DNI XXXXX073V, titular dels drets de concessió de la parada 51-52 lateral del
Mercat Municipal d’aquesta vila entra una instància en la que sol·licita la concessió de
llicència temporal d’ús i ocupació de les cambra de congelació CN3 del Mercat Municipal.
Atès que l’article 71 del reglament de règim interior del Mercat Municipal preveu aquest
supòsit :
“ Article 71. 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 l’ús d’aquestes cambres resten condicionades a la incorporació de les mateixes
a la següent licitació i per tant restaran lligades a la subjecció del concurs de parada i de
l’ocupació vinculada de cambres frigorífiques que d’ell sen derivi.
Atès que estudiada la sol·licitud i la incidència del caràcter privatiu de l’ús sobre la
utilització privativa del domini públic en què s’integra l’espai en qüestió, en principi no
existeix obstacle per a concedir l’autorització sol·licitada, sempre que s’atengui a la LLEI
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. («BOE»
264,de 4-11-2003.), en els seus articles:
Article 86. Títols habilitadors.
1. L'ús comú dels béns de domini públic es pot realitzar lliurement, sense més limitacions
que
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les derivades de la seva naturalesa, el que estableixen els actes d'afectació o adscripció i
les
disposicions que siguin aplicables.
2. L'aprofitament especial dels béns de domini públic, així com el seu ús privatiu, quan
l'ocupació s'efectuï únicament amb instal·lacions desmuntables o béns mobles, estan
subjectes a autorització o, si la durada de l'aprofitament o ús passa de quatre anys, a
concessió.
3. L'ús privatiu dels béns de domini públic que determini la seva ocupació amb obres o
instal·lacions fixes ha d'estar emparat per la corresponent concessió administrativa.
Vist l’informe tècnic de data 12 de juliol de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
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ACORD:
PRIMER.- Atorgar la llicència temporal d’ús i ocupació al senyor T.M.L. amb DNI
XXXXX073V de la cambra de congelació CN3 del Mercat Municipal d’aquesta vila fins a
la següent licitació de parades buides aprovades per l’Ajuntament i, en tot cas, per un
període màxim de 4 anys, essent la data d’inici d’atorgament l’ 1 d’ agost de 2021.
SEGON.- Incloure al padró del Mercat Municipal per tal d' abonar mensualment la taxa de
la cambra de congelació CN3 del Mercat Municipal per un import total de 45,09 €.
TERCER.- Notificar aquest acte a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària.
QUART.- Comunicar aquest acte al departament de Planejament i Urbanisme, a la
Intervenció, a Tresoreria i a la 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.
5.- CONVENIS
Punt 5.1. Conveni de col·laboració pels casals d'estiu 2021 amb la Fundació Pere
Tarrés. Exp. 2021/3923
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
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Exp. 2021/3923
La Fundació Pere Tarrés (en endavant FPT), en el marc de la Campanya “Ajuda’ls a
créixer” que engloba tots aquells projectes de la Fundació que van dirigits a reduir les
desigualtats socials, impulsen el programa Cap Infant sense colònies i ofereix beques a
través de les quals els infants amb risc d’exclusió social poden gaudir de colònies, casals
d’estiu i altres activitats habituals dins el lleure educatiu durant el període estival.
Aquest any s’ofereix la realització d’un Casal d’estiu
Aquesta activitat està dirigida 50 infants d’Olesa de Montserrat i es tracta d’un Casal
d’estiu expressament organitzat per part de la Fundació Pere Tarrés al municipi
d’Olesa de Montserrat per atendre infants en situació de vulnerabilitat social. Les
dates del casal seran del 02 d’agost al 27 d’agost per infants d’entre 3 i 12 anys.
Aquests infants, han de reunir els criteris d’adhesió dels Serveis Socials municipals, les
condicions identificades com exclusió o risc d’exclusió social, per motius socioeconòmics i
resideixin en el municipi beneficiari de l’activitat.

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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La FPT ofereix es compromet a realitzar el projecte educatiu, l’organització, coordinació i
desenvolupament de l’activitat, assumint-ne els costos derivats, a excepció dels assumits
per la contrapart signant.
Per garantir el correcte funcionament de l’activitat des de la Fundació ens demanen poder
signar un conveni de col·laboració.
L’Ajuntament d’Olesa es compromet amb la signatura d’aquest conveni a:
a) Vetllar per la plena ocupació de les places ofertes i dur a terme totes les accions
necessàries per a assegurar la màxima assistència dels beneficiaris. En cas de que
algun beneficiari seleccionat en primera instancia no participi finalment a l’activitat,
l’Ajuntament garantirà l’accés a un nou beneficiari a l’activitat en substitució del
beneficiari no participant.
b) Fer les inscripcions dels nens/es i retornar a la FPT abans del 16 de juliol de 2021
degudament emplenades les fitxes d’inscripció facilitades en format online amb tota la
documentació necessària: fotocòpia de la tarja sanitària, del DNI del tutor de l’infant,
el DNI del infant (si existent) o en cas contrari fotocopia del llibre de família i fotocopia
del carnet de vacunació. Tota informació de caràcter privat gestionada en el marc
d’aquesta activitat estarà sotmesa a les obligacions legals de la LOPD segons el punt
cinquè del present conveni.
c) Designar un tècnic de referència i fer arribar a la FPT els contactes d’altres tècnics i
serveis de referència vinculats amb l’activitat, així com telèfons d’interès locals
referents a la seguretat dels participants per tal de garantir la constant comunicació
entre les dues parts i donar suport en la resolució de possibles conflictes o
contratemps, avisant a la FPT en cas que es doni alguna circumstància que pugui
alterar el normal desenvolupament.
d) Facilitar, en cas de que sigui necessari, qualsevol informació i documentació relativa
als beneficiaris per tal de garantir una correcta resolució de qualsevol incidència
(rebuts d’inscripció, telèfons de contacte...).
e) Fer difusió de les activitats entre les famílies amb carències socials de la localitat
segons el que s’estableix en el pacte quart d’aquest conveni.
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f) Cedir 5 aules, dos lavabos, el pati amb punt d’aigua i l’espai del menjador al CEIP
Mare de Déu de Montserrat de 9 a 15 hores del 2 al 27 d’agost de 2021
g) Facilitar l’accés a la piscina municipal els dilluns i dimecres
Vist l’informe tècnic de data 13 de juliol.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni entre la Fundació Pere Tarrés i l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat.
SEGON.- Els compromisos per part de l’Ajuntament són els següents:

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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a) Vetllar per la plena ocupació de les places ofertes i dur a terme totes les accions
necessàries per a assegurar la màxima assistència dels beneficiaris. En cas de
que algun beneficiari seleccionat en primera instancia no participi finalment a
l’activitat, l’Ajuntament garantirà l’accés a un nou beneficiari a l’activitat en
substitució del beneficiari no participant.
b) Fer les inscripcions dels nens/es i retornar a la FPT abans del 16 de juliol de 2021
degudament emplenades les fitxes d’inscripció facilitades en format online amb
tota la documentació necessària: fotocòpia de la tarja sanitària, del DNI del tutor
de l’infant, el DNI del infant (si existent) o en cas contrari fotocopia del llibre de
família i fotocopia del carnet de vacunació. Tota informació de caràcter privat
gestionada en el marc d’aquesta activitat estarà sotmesa a les obligacions legals
de la LOPD segons el punt cinquè del present conveni.
c) Designar un tècnic de referència i fer arribar a la FPT els contactes d’altres tècnics
i serveis de referència vinculats amb l’activitat, així com telèfons d’interès locals
referents a la seguretat dels participants per tal de garantir la constant
comunicació entre les dues parts i donar suport en la resolució de possibles
conflictes o contratemps, avisant a la FPT en cas que es doni alguna
circumstància que pugui alterar el normal desenvolupament.
d) Facilitar, en cas de que sigui necessari, qualsevol informació i documentació
relativa als beneficiaris per tal de garantir una correcta resolució de qualsevol
incidència (rebuts d’inscripció, telèfons de contacte...).
e) Fer difusió de les activitats entre les famílies amb carències socials de la localitat
segons el que s’estableix en el pacte quart d’aquest conveni.
f) Cedir 5 aules, dos lavabos, el pati amb punt d’aigua i l’espai del menjador al CEIP
Mare de Déu de Montserrat de 9 a 15 hores del 2 al 27 d’agost de 2021.
g) Facilitar l’accés a la piscina municipal els dilluns i dimecres.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni.
QUART.- Notificar aquests acords a la Fundació Pere Tarrés.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT I LA FUNDACIÓ
PERE TARRÉS PER A LA REALITZACIÓ D’UN CASAL BECAT DURANT L’ESTIU DEL 2021

Barcelona, a 13 de maig de 2021
INTERVENEN
D’una banda, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, representat per l’Alcalde Miquel Riera i Rey
assistit pel Secretari Vicenç Martí i Tur
I de l’altra, el senyor Josep Oriol Pujol i Humet, amb DNI 36512130K i domicili a efecte de
notificacions, en al carrer Numància, 149-151, 08029 – Barcelona

ACTUEN
D’una part, Miquel Riera Rey com a Alcalde de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que va
prendre possessió del càrrec en el Ple de data 15 de juny.

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, d'altra banda, Josep Oriol Pujol i Humet, director general de la Fundació Pere Tarrés amb NIF
R5800395E, en virtut del càrrec i apoderat en escriptura autoritzada el dia 30 de novembre del
2005, pel Notari de Barcelona, Don Joan Carles Ollé Favaro, número de protocol 4.497.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest
conveni, i a aquest efecte.
També intervé el senyor Vicenç Tur Marti, en la seva qualitat de Secretari General de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat l que, d’acord amb allò que disposa l’article 2, h) del RD 1174/1987, de 18
de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, DÓNA FE.

MANIFESTEN
I.

Que la FUNDACIÓ PERE TARRÉS (en endavant FPT) és una organització no lucrativa d'acció
social i educativa, que té per missió la promoció de l'educació en el temps lliure, el
voluntariat, la millora de la intervenció social, l'enfortiment del teixit associatiu i la
organització d’activitats educatives i socials (Casals d’Estiu, Colònies, Campaments, etc...) en
col·laboració amb institucions tant de caràcter privat com públic.

II.

Què la FPT en el marc de la campanya “Ajuda’ls a créixer”, que engloba tots aquells projectes
de la Fundació que van dirigits a reduir les desigualtats socials, impulsa el programa Cap
Infant sense colònies i ofereix beques a través de les quals els infants amb risc d’exclusió
social poden gaudir de colònies, casals d’estiu i altres activitats habituals dins el lleure
educatiu durant el període estival.

III.

Que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (en endavant Ajuntament) té interès en col·laborar
i participar en aquesta campanya tal i com es detalla seguidament per atendre durant l’estiu
infants i joves en risc d’exclusió social del municipi.

Amb aquesta finalitat, ambdues parts acorden la formalització del present conveni, de
conformitat amb els següents
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PACTES
Primer. Objecte
a) L’objecte del present conveni és la participació d’infants en situació o risc d’exclusió social
residents a Olesa de Montserrat en activitats educatives en el lleure promogudes per la FPT i
els seus Centres d’Esplai adherits. Concretament es preveu la inscripció de diversos infants a
les colònies becades amb les característiques exposades en aquest present conveni.
b) La finalitat del conveni és establir un marc general de col·laboració entre la FPT i l’Ajuntament
amb la finalitat de treballar conjuntament per a dur a terme l’objecte del conveni.
c) Aquesta activitat està dirigida 50 infants d’Olesa de Montserrat i es tracta d’un Casal d’estiu
expressament organitzat per part de la Fundació Pere Tarrés al municipi d’Olesa de
Montserrat per atendre infants en situació de vulnerabilitat social. Les dates del casal seran
del 02 d’agost al 27 d’agost per infants d’entre 3 i 12 anys.
d) Aquests infants, han de reunir els criteris d’adhesió dels Serveis Socials municipals, les
condicions identificades com exclusió o risc d’exclusió social, per motius socioeconòmics i
resideixin en el municipi beneficiari de l’activitat.
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e) La FPT ofereix es compromet a realitzar el projecte educatiu, l’organització, coordinació i
desenvolupament de l’activitat, assumint-ne els costos derivats, a excepció dels assumits
per la contrapart signant.
f) L’Ajuntament i la FPT acorden deixar oberta la possibilitat d’ampliar a aquest acord a altres
activitats de mutu interès.
Segon. Obligacions i responsabilitats de la Fundació Pere Tarrés
a) En relació amb l’activitat principal, la FPT s’obliga a:
o

Realitzar-la segons les especificacions del esmentades en aquest conveni. En cas d’alguna
anomalia l’Ajuntament informarà a la FPT perquè es prenguin les mesures adequades.

o

A complir amb la normativa vigent en l’àmbit del lleure, seguint els criteris i canals que la
Direcció General de Joventut té establerts, garantint un bon nivell qualitatiu en totes les
activitats i vetllar, tant per la seguretat i la integritat física de les persones participants,
com pel respecte pel medi natural, la sostenibilitat, el reciclatge i la reutilització de
recursos.

o

Mantenir la més estricta confidencialitat sobre la informació i/o documentació que, per a
l’exercici de la seva activitat, els sigui facilitada, comprometent-se a utilitzar aquesta
informació i/o documentació únicament amb la finalitat indicada.

o

Contractar i/o disposar d’una Pòlissa d'Accidents Personals i de Responsabilitat Civil tal
com estableix la normativa vigent de regulació de les activitats d’educació en el lleure en
les quals participen menors de 18 anys i pels imports establerts en el mateix.

b) En relació al personal, la FPT:
o

Serà la responsable d’aportar l’equip de lleure i tècnic necessari per a la realització de
l’activitat, complint amb la normativa vigent en l’àmbit del lleure, que realitzarà les seves
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funcions seguint les instruccions que rebi de la mateixa FPT d'acord amb les obligacions
assumides. La relació que estableix aquest conveni no suposa en cap moment que el
personal contractat i/o aportat per la FPT mantingui cap mena de relació laboral amb
l’Ajuntament, ni viceversa.
o

Es responsabilitzarà de cadascun dels membres de l’equip que contracta/aporta i s’obliga
a estar al corrent del pagament de salaris i de cotitzacions a la Seguretat Social del
personal afecte a aquest Conveni.

o

Es compromet a que l'equip de treball adscrit a la activitat i les persones que l'integren
tinguin la formació, qualificació i dimensions adequades per a la realització dels treballs
convinguts i coneguin el contingut de les clàusules relatives a la seguretat, confidencialitat
i tractament de dades personals, i la seva obligació personal de respectar-los.

o

Garanteix que tot el personal contractat/voluntari/col·laborador en el projecte, i que en
virtut d’això tingui contacte amb menors d’edat, compleix amb el requisit de no haver
estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual,
en els termes establerts a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei
d’enjudiciament civil, segons modificació realitzada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

o

Responsabilitzar-se de l’obertura i tancament dels espais cedits per l’Ajuntament
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Tercer. Obligacions i responsabilitats de l’Ajuntament
L’Ajuntament serà l’encarregat de realitzar les següents tasques:
a) Vetllar per la plena ocupació de les places ofertes i dur a terme totes les accions necessàries
per a assegurar la màxima assistència dels beneficiaris. En cas de que algun beneficiari
seleccionat en primera instancia no participi finalment a l’activitat, l’Ajuntament garantirà
l’accés a un nou beneficiari a l’activitat en substitució del beneficiari no participant.
b) Fer les inscripcions dels nens/es i retornar a la FPT abans del 16 de juliol de 2021
degudament emplenades les fitxes d’inscripció facilitades en format online amb tota la
documentació necessària: fotocòpia de la tarja sanitària, del DNI del tutor de l’infant, el DNI
del infant (si existent) o en cas contrari fotocopia del llibre de família i fotocopia del carnet de
vacunació. Tota informació de caràcter privat gestionada en el marc d’aquesta activitat estarà
sotmesa a les obligacions legals de la LOPD segons el punt cinquè del present conveni.
c) Designar un tècnic de referència i fer arribar a la FPT els contactes d’altres tècnics i serveis de
referència vinculats amb l’activitat, així com telèfons d’interès locals referents a la seguretat
dels participants per tal de garantir la constant comunicació entre les dues parts i donar
suport en la resolució de possibles conflictes o contratemps, avisant a la FPT en cas que es
doni alguna circumstància que pugui alterar el normal desenvolupament.
d) Facilitar, en cas de que sigui necessari, qualsevol informació i documentació relativa als
beneficiaris per tal de garantir una correcta resolució de qualsevol incidència (rebuts
d’inscripció, telèfons de contacte...).
e) Fer difusió de les activitats entre les famílies amb carències socials de la localitat segons el
que s’estableix en el pacte quart d’aquest conveni.
f) Cedir 5 aules, dos lavabos, el pati amb punt d’aigua i l’espai del menjador al CEIP Mare de Déu
de Montserrat de 9 a 15 hores del 2 al 27 d’agost de 2021
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g) Facilitar l’accés a la piscina municipal els dilluns i dimecres
Tercer. Difusió i Comunicació
a) La FPT tindrà el dret a realitzar reportatges de caràcter audiovisual i convocar mitjans de
comunicació per a la difusió de l’activitat, amb la obligatorietat de comptar amb l’autorització
dels beneficiaris.
b) Qualsevol acció de difusió i comunicació externa per part de l’Ajuntament sobre l’activitat ha
de ser prèviament consensuada amb la FPT.
c) L’Ajuntament es compromet a no utilitzar la imatge de la FPT o qualsevol informació relativa a
la Campanya i activitat acordada sense la prèvia autorització de la FPT.
d) La FPT es reserva el dret a autoritzar o no unilateralment les accions comunicatives que
s’acordin si les condicions tècniques i gràfiques de la mateixa són deficients o el seu contingut
atempti contra la dignitat de les persones, no estigui acordat amb la FPT o transgredeixi els
valors o drets reconeguts per la Constitució.
e) L’Ajuntament es compromet a no divulgar la informació i documentació confidencial de totes
les dades que obtingui en relació a aquest conveni així excepte les indispensables per al seu
compliment.
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Quart. Vigència del conveni
Des de la seva signatura, aquest dia inclòs, fins el moment en que s’hagin fet efectives la totalitat
d’obligacions derivades del contracte, si aquest és anterior, i com a màxim fins al 31 de desembre
de 2021.
Cinquè. Obligacions legals
a) Fundació Pere Tarrés assegura trobar-se al corrent de pagament de totes les obligacions
tributàries i que compleix tota la normativa legal vigent i aplicable, i també és l’única
responsable del compliment de les esmentades obligacions pel que fa al personal que aporta
o té contractat al seu servei.
b) FPT farà signar a cada menor la corresponent targeta alfa que garantirà els drets a exercir els
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició així com a consentir expressament la
portabilitat de la informació, i a no sotmetre’s a decisions individuals automatitzades i a
revocar total, o parcialment el consentiment, tot això en compliment de de la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, relativa a la Protecció de dades Personals i de Garantia dels Drets
Digitals ( "LOPDGDD "), al Reglament (UE) 2018/1807 de Parlament Europeu i de Consell de 14
de novembre de 2018,
c)

Protecció de dades.
1.- Confidencialitat i secret
Les parts es comprometen a mantenir estrictament confidencial qualsevol informació i / o
dada, de qualsevol naturalesa, rebuda de l'altra part, o la que hagin tingut accés o que arribi al
seu coneixement durant la vigència del Conveni (la "Informació Confidencial"), així com a no
fer servir la informació confidencial rebuda per a usos o objectius diferents dels fixats en el
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present Conveni. L'obligació de confidencialitat regulada en la present clàusula seguirà vigent
de forma indefinida després de l'acabament del Conveni.
Així mateix, les parts es comprometen a l'acompliment de totes les obligacions que es derivin
del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (el
"Reglament" o "GDPR"), així com al compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
relativa a la Protecció de dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals ( "LOPDGDD "), al
Reglament (UE) 2018/1807 de Parlament Europeu i de Consell de 14 de novembre de 2018,
relatiu a un marc per a la lliure circulació de dades no personals a la Unió Europea i a la resta
de normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals o no personals, vigent en
cada moment (conjuntament, la "Normativa sobre protecció de dades")..
De manera enunciativa, però no limitativa les parts es comprometen a:
a. Fer la informació confidencial que intercanviïn de forma reservada.
b. No divulgar ni comunicar la informació confidencial, inclosa la informació tècnica, facilitada
per l'altra part sense permís previ i per escrit.
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c. Impedir la còpia o revelació d'aquesta informació a tercers, llevat que gaudeixin d'aprovació
escrita de l'altra part, i únicament en els termes de tal aprovació.
d. No fer servir la informació o fragments d'aquesta per a fins diferents dels que constin en el
contracte principal i que estiguin expressament autoritzats per l'altra part.
e. Implantar i aplicar les mesures de seguretat definides en l'article 32 de l'RGPD,
independentment de si la informació té caràcter personal o no.
f. Respectar estrictament el secret professional respecte de tota la informació confidencial
que s'intercanviïn.
g.-Col·laborar mútuament en el cas que calgui fer una avaluació d’impacte, d’acord amb el
que disposa l’article 35 del RGPD y en la resposta a l’exercici de drets que puguin plantejar els
interessats.
h.- D’acord amb el que disposa l’article 33 del RGPD, notificar-se mútuament les vulneracions
de seguretat que pateixin quan puguin estar implicades les dades de l’altra part.
2. - Informació i transparència
En compliment de la Normativa sobre protecció de dades personals, les parts queden
informades que, respecte a les dades de caràcter personal que figuren en aquest Conveni:
a. Cadascuna d'elles seran responsables del tractament.
b. Les dades només es faran servir per gestionar, fer seguiment, controlar i executar el
present Conveni.
c. La signatura del conveni és la base jurídica del tractament.
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d. Els destinataris de la informació són les persones autoritzades per cada responsable per a la
gestió de les obligacions que es deriven de la signatura d'aquest conveni i les administracions
públiques en l'àmbit de les seves competències.
e. Les dades es conservaran durant el temps de prescripció de les accions legals.
f. Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició limitació del tractament,
portabilitat de les dades i revocació, les persones interessades es poden adreçar a les adreces
que consten a la capçalera d'aquest conveni.
Sisè.- Causes de resolució
A més dels motius recollits a la llei, l’incompliment per alguna de les parts dels pactes anteriors
suposa la resolució automàtica del present contracte, sens perjudici que la part afectada pugui
iniciar les accions que s’escaiguin.
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D’altra banda, podrà resoldre’s de forma anticipada abans del temps convingut:
o

per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats que
constitueixin el seu objecte.

o

per les causes expressament establertes en aquest conveni,

o

de mutu acord de les parts, les legalment previstes,

o

per qualsevol conducta duta a terme per qualsevol de les parts que comporti un
incompliment de les obligacions previstes.

En aquests supòsits, les parts acordaran els extrems concrets per a la finalització de les actuacions
que estiguin vigents.
Setè. Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes d’aquest conveni de col·laboració, i que no hagin pogut ser dirimides per mutu acord
entre les parts, es resoldran mitjançant la jurisdicció contenciosa-administrativa d'acord amb la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa.
En prova de conformitat, totes dues parts signen el present document, per duplicat exemplar i a
un sol efecte, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament.

Per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,

Per Fundació Pere Tarrés

Sr. Miquel Riera Rey

Sr. Josep Oriol Pujol i Humet

”

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/3987

Codi Segur de Verificació: 901872e4-ee19-46d4-ae23-7ee25b6f4eba
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1666606
Data d'impressió: 16/09/2021 11:03:38
Pàgina 20 de 75

SIGNATURES

Íz2hÈe4-ee19-46d4-ae23-7ee25b6f4ebaCÎ

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 13/09/2021 07:26
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 13/09/2021 17:57

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 5.2. Pròrroga del Conveni de col·laboració amb les AMPA per la cessió i
lliurament de dispositius tecnològics per a l’alumnat. Exp. 2020/4599
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2020/4599
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va de cedir 32 dispositius tecnològics tipus portàtil a
les Associacions de Mares i Pares (AMPA) dels centres educatius del municipi i de poder
garantir un servei d’assistència tècnica d’aquests 32 dispositius.
L’any 2020 es va produir una crisi sanitària a nivell mundial provocada per la COVID-19, i
que aquest any 2021, encara continua vigent. Amb motiu de la situació descrita,
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat cedeix a les AMPA del municipi, com entitats
vinculades al món educatiu, un total de 32 dispositius per a que els posi a disposició de
l’alumnat més vulnerable dels centre educatius, així com el seu manteniment.
Atès que els esmentats convenis podran ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés
d’ambdues parts, sense que la seva durada pugui superar el termini de 4 anys establert a
l’art. 49.h de la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Atès que les AMPA de les escoles, i l’Institut Daniel Blanxart han presentat escrit
sol·licitant l’esmentada pròrroga dels convenis de cessió.
La pròrroga dels convenis col·laboració per a la cessió de dispositius tecnològics no
comporten cap despesa econòmica per les parts.
Vist l’informe de la Tècnica Cap d’Ensenyament de data 14 juliol de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat i l’AMPA Puigventós fins al 31 d’agost de 2022, per a la cessió i lliurament de
2 dispositius tecnològics per a l’alumnat del centre escolar Escola Puigventós.
SEGON. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat i l’AMPA Josep Ferrà i Esteva fins el 31 d’agost de 2022, per a la cessió i
lliurament de 3 dispositius tecnològics per a l’alumnat del centre escolar Escola Josep
Ferrà i Esteva
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TERCER. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat i l’AMPA Mare de Déu de Montserrat fins el 31 d’agost de 2022, per a la
cessió i lliurament de 7 dispositius tecnològics per a l’alumnat del centre escolar Escola
Mare de Déu de Montserrat.
QUART. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i
l’AMPA Escolàpies Olesa fins el 31 d’agost de 2022 per a la cessió i lliurament de 3
dispositius tecnològics per a l’alumnat del centre escolar Escolàpies Olesa.
CINQUÈ. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i
l’AMPA Daniel Blanxart i Pedrals fins el 31 d’agost de 2022 per a la cessió i lliurament de
17 dispositius tecnològics per a l’alumnat del centre escolar Institut Daniel Blanxart i
Pedrals.
SISÈ. Notificar aquest acte a l’AMPA Puigventós, l’AMPA Josep Ferrà i Esteva, l’AMPA
Mare de Déu de Montserrat, l’AMPA Escolàpies Olesa, l’AMPA Daniel Blanxart i Pedrals,
l’Escola Puigventós, l’Escola Josep Ferrà i Esteva, l’Escola Mare de Déu de Montserrat,
Escolàpies Olesa i l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals.”
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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.
La Regidora Lourdes Vallès s’absenta de la sessió.
Punt 5.3. Pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Institut Daniel Blanxart i
Pedrals per al suport en el manteniment de dispositius tecnològics cedits a
l’alumnat dels centres escolars. Exp. 2020/4634
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2020/4634
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en JGL de data 27/10/2020 va aprovar mitjançant
convenis de col·laboració, la cessió de 32 dispositius tecnològics tipus portàtil a les
Associacions de Mares i Pares (AMPA) dels centres educatius del municipi. El model de
conveni per a la cessió de dispositius es recull a l’expedient 2020/4599.
Entre els compromisos de l’Ajuntament en l’esmentat conveni, hi figura el de poder oferir
un servei d’assistència tècnica per als centres escolars, per a donar resposta a les
eventuals incidències que puguin sorgir en el funcionament o en la connectivitat dels
dispositius tecnològics que es cedeixen.
És per aquest motiu que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va formalitzar un conveni de
col·laboració amb l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, centre on es desenvolupa el Cicle
Formatiu de Grau Mitjà en matèria informàtica / sistemes microinformàtics i xarxes, per

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/3987

Codi Segur de Verificació: 901872e4-ee19-46d4-ae23-7ee25b6f4eba
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1666606
Data d'impressió: 16/09/2021 11:03:38
Pàgina 22 de 75

SIGNATURES

Íz2hÈe4-ee19-46d4-ae23-7ee25b6f4ebaCÎ

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 13/09/2021 07:26
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 13/09/2021 17:57

atendre aquestes necessitats de manteniment i assistència. Tal i com consta en el
present expedient.
Atès que en el conveni subscrit, en el seu punt cinquè, apartat vigència, preveu que
mitjançant acord exprés d’ambdues parts aquests convenis puguin prorrogar-se fins a
quatre anys, segons el que s’estableix a l’art. 49 h de la llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre,
del Règim Jurídic del Sector Públic.
I atès que ha presentat un escrit, que consta l’expedient, en el que sol·liciten la prorroga
del l’esmentat conveni.
Un cop finalitzat el curs escolar 2020-2021 i ateses les circumstancies organitzatives
excepcionals d’aquest, en motiu de la situació de crisi sanitària, l’Institut Daniel Blanxart i
Pedrals ha presentat un escrit, que consta a l’expedient, sol·licitant la seva intenció de
prorrogar el conveni, amb la major rapidesa que ha possible un cop finalitzat el curs,
La celebració de la pròrroga del conveni no comporta cap despesa econòmica per les
parts.
Vist l’informe de la Tècnica Cap d’Ensenyament de data 14 de juliol de 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 pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat i l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals fins el 31 d’agost de 2022, per al suport en
el manteniment de dispositius tecnològics cedits a l’alumnat dels centres escolars pel curs
escolar 2021-2022.
SEGON. Notificar aquest acte a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
La Regidora Lourdes Vallès s’incorpora a la sessió.
6.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Subvenció nominativa a l'entitat Creu Roja al Baix Llobregat Nord. Exp.
2021/2418
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
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Exp. 2021/2418
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la voluntat d’organitzar i promoure activitats en
matèria de Benestar Social.
L’entitat Creu Roja al Baix Llobregat Nord, amb CIF Q2866001G ha sol·licitat a
l’Ajuntament que li sigui concedida una subvenció per millorar la cohesió social del
municipi i poder disposar de projectes que donin suport a col·lectius vulnerables (ajuts
econòmics, suporta gent gran, projecte cap infant sense joguina).
El marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en: la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS) i
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament que fou 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 (en endavant l’Ordenança).
En el cas concret objecte d’aquesta sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a
l’apartat a) de l’article 18 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió
d’una subvenció directa donat que existeixen en el pressupost municipal per a l’any 2021
a la partida 62 231 48915 – Benestar Social - SS. Subv. Creu Roja dotada amb un crèdit
de 4.500,00€.
El primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions s’instrumentin
mitjançant conveni.
La redacció del conveni que es proposa recull l’establert en l’apartat segon de l’article 18
de l’OGS, i en concret: identificació del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la
subvenció, el termini d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de
justificació, la forma de pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o
ajudes rebudes per la mateixa finalitat.
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 Hisenda Local
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER: Aprovar el conveni regulador de la subvenció, any 2021.
SEGON.- Facultar a l’alcalde, assistit per la secretari municipal, per la signatura d’aquest
conveni.
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TERCER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat Creu
Roja al Baix Llobregat Nord, amb CIF Q2866001G per un import total de 4.500,00 €
destinada a la realització de les activitats descrites en l’objecte del conveni.
QUART.- Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) per un import de 4.500,00 € a favor de
l’entitat Creu Roja al Baix Llobregat Nord, amb CIF Q2866001G, amb càrrec a la partida
62 231 48915 – Benestar Social - SS. Subv. Creu Roja del pressupost municipal per a
l’any 2021.
CINQUÈ.- Aprovar la Bestreta (O) per un import de 3.375,00 € a favor de l’entitat Creu
Roja al Baix Llobregat Nord, amb CIF Q2866001G, amb càrrec a la partida 62 231 48915
– Benestar Social - SS. Subv. Creu Roja del pressupost municipal per a l’any 2021,
corresponents al 75% de la subvenció concedida.
SISÈ.- Publicar l’atorgament de la subvenció i el seu conveni, amb indicació de la
convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la
finalitat de la subvenció, al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, a través de
la seva tramesa a la BDNS.
SETÈ.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal.
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VUITÈ.- Notificar aquest acord a l’entitat.

CONVENI PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA
A l’ASSOCIACIÓ CREU ROJA AL BAIX LLOBREGAT NORD
Departament: Serveis Socials
Exp.2021/2418
REUNITS
D’una banda, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (en endavant Ajuntament) representat
per Miquel Riera Rey, Alcalde, assistit pel Secretari accidental de la corporació, el Sr.
Vicenç Tur Martí.
De l’altra, Creu Roja al Baix Llobregat Nord (en endavant entitat) amb CIF número
Q2866001G, representada per Sr Ramon Vila Forn amb NIF número 37659656P en el
seu càrrec de President de l’entitat.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la voluntat de fomentar i promoure l’equitat
entre la ciutadania.
II. L’entitat s’encarrega amb el desenvolupament dels seus projectes de promoure
l’augment de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, la prevenció de
situacions de risc, l’oferiment de programes i serveis que permetin millorar
l’autonomia, l’atenció adequada a les persones en risc d’exclusió i la promoció
d’aquestes en l’àmbit social i econòmic, desenvolupa també el projecte dedicat a
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la infància amb la finalitat de que cap infant es quedi sense joguines el període de
Nadal. L’entitat ha sol·licitat l’atorgament d’una subvenció per a dur a terme el seu
projecte
III. El pressupost municipal pel 2021 preveu la subvenció nominativa a l’entitat Creu
Roja al Baix Llobregat Nord amb CIF número Q2866001G.
IV. És voluntat d’ambdues parts celebrar el present conveni per articular l’atorgament
de la subvenció directe prevista nominativament al pressupost municipal per l’any
2021.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
ACORDS
PRIMER .- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és atorgar directament una subvenció a Creu Roja per a
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●
●

Millorar la cohesió social del municipi
Poder disposar de projectes que donin suport a col·lectius vulnerables (ajuts
econòmics, suport a gent gran, projecte cap infant sense joguines,,,)

SEGON.-Compromís per part de entitat
L’entitat haurà de destinar l’import de la subvenció a l’execució de l’activitat/ servei per a
la qual s’atorga la present subvenció d’acord amb allò establert al conveni
TERCER.- Compromís per part de l’Ajuntament
L’Ajuntament
haurà d’atorgar directament la subvenció nominativa prevista als
pressupostos a l’entitat identificada.
QUART.- Import de la subvenció
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es compromet a concedir directament una subvenció
de 4.500,00 € per a la realització de les activitats descrites en l’objecte del present
conveni, amb càrrec a la partida 62 231 48915 – Benestar Social-SS.Sub. Creu Roja al
Baix Llobregat del pressupost municipal per a l’any 2021.
CINQUÈ.- Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de l’entitat.
SISÈ.- Termini d’execució
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin dins el període de
l'1 de gener al 31 de desembre de 2021.
SETÈ.- Termini i forma de justificació.
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1. El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any 2022.
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat juntament amb la

documentació requerida al model normalitzat núm. 11, i mitjançant el
model normalitzat núm. 12, facilitat per l’Ajuntament a les entitats
com a guia i revestirà la forma de:
SER

Per subvencions que NO superin els 10.000,00 €
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades als
instruments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades
i els resultats obtinguts (models normalitzats 12 i 14).
2- Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert
en l’article 75.2 del RLGS (models normalitzats 13, taules 1 i 2)
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a)
b)
c)

S’haurà de justificar el cost del projecte.
S’haurà d’indicar el cost total del projecte.
Una relació classificada de les despeses i inversions
de l’activitat, amb identificació del proveïdor i del document, el seu
import, data d’emissió i data de pagament.
d)
Un detall d’altres ingressos o subvenciones que han
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva
procedència.
e) Tenint en compte que la subvenció atorgada permetrà el manteniment
de l’activitat Arreu per a tothom a la nostra localitat, junt a la situació
de crisi econòmica que està provocant la crisi sanitària de la COVID-19
en l’entitat, 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
(sols si és del 100%)
3- Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució.
VUITÈ.- Forma de pagament
1. Es preveu el pagament anticipat (bestreta) en un 75% en el moment de l’atorgament
de la subvenció, quan s’acrediti a l’expedient que les entitats no disposen de recursos
suficients per finançar transitòriament l’execució de l’activitat subvencionada. Per
acreditar aquest extrem serà suficient amb la presentació d’una declaració responsable
en la sol·licitud de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat núm. 10..
2. D’acord amb l’article 34.5 de la Llei General de Subvencions, a l’efectuar qualsevol
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pagament, s’efectuarà prèvia valoració del compliment pel beneficiari de les obligacions
tributàries i de la Seguretat social i de que no és deutor per resolució de procedència de
reintegrament. No serà necessari aportar nova certificació si l’aportada en la sol·licitud no
ha exhaurit el termini de sis mesos de validesa.
En tots els casos, quant l’entitat sigui deutora de l’Ajuntament es podrà efectuar la
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes pendents.
NOVÈ.- Obligacions de l’entitat beneficiària:
L’entitat beneficiaria haurà de complir totes aquelles obligacions previstes a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, l’Ordenança
Municipal de Subvencions i les obligacions que s’especifiquen a continuació:
1. Els/les beneficiaris/àries de subvencions concedides per
l’Ajuntament, s’obliguen a executar les activitats
subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a
la seva justificació d’acord amb l’establert al present
conveni
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o
acreditar la seva exempció.
3. Els/les beneficiaris/àries d’una subvenció estan obligats a
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control
financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i
a aportar tota la informació que els sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la
subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant
en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s’admetrà la
possible compensació de desviacions entre les diverses
despeses que l’integren.
5. Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les
subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics en
base a allò establert a la Llei estatal 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern. La BDNS servirà de mitja electrònic per a les
entitats sense ànim de lucre amb finalitats exclusivament
d’interès social o cultural i amb un pressupost inferior a
50.000,00 €.
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6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació
dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un període no
inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
7. Caldrà disposar de les assegurances preceptives legalment
establertes per l’objecte de la subvenció sol·licitada,
complimentant el model normalitzat núm.8.
8. L’Entitat ha d’estar adaptada a la legislació sobre entitats i
ha de complir amb tots els requeriments legals que
l’obliguin.
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9. De conformitat amb la llei 19/2014 de la transparència, en
cas de concessió de subvencions i ajuts públics per un
import superior a 10.000 euros, és obligació de les
persones beneficiàries, si són persones jurídiques, de
comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a
l’efecte de fer-les públiques (model normalitzat núm. 14
punt3).

DESÈ - Despeses subvencionables
1.- Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable,
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries, i
s’efectuïn en el termini establert en el present conveni. En cap cas el seu cost podrà ser
superior al valor de mercat. En qualsevol cas, és d’aplicació per a les despeses
subvencionables l’article 28 de l’OGS.
2.- La totalitat de les factures hauran de reunir els requisits de l’article 6 I 7 del Real
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen
les obligacions de facturació.
La factura contindrà els requisits de l’article 6 del citat reglament, els quals se citen
de forma resumida a continuació:
a) Número
b) Data d’expedició.
c) Nom i cognoms, o denominació social completa, tant de l’obligat a expedir
factura com dels destinatari de les obligacions.
d) Número d’identificació fiscal
e) Domicili, tant de l’obligat a expedir factura como del destinatari de les
operacions.
f)
Descripció de les operacions,
consignant-se les
dades
necessàries
per
la
determinació de la base imposable.
g) El tipus impositiu aplicat.
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h) La quota tributària
i) La data en que s’ha efectuat les operacions que es documenten.
Serà suficient en la presentació d’una factura simplificada en imports inferiors als
400,00€ (IVA inclòs), les quals contindran els requisits de l’article 7 del Reglament,
que se citen de forma resumida a continuació:
a) Número
b)
Data d’expedició
c)
La data en que s’han efectuat las operacions si és
diferent a la data d’expedició
d)
Número d’identificació fiscal, així com el nom i
cognoms, raó o denominació social completa de l’obligat a la seva
expedició.
e)
La identificació del tipus de béns entregats o serveis
prestats
f)
El tipus impositiu aplicat i, opcionalment, també
l’expressió IVA inclòs
g)
La contraprestació total.
En cap cas són despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
Els tributs són despeses subvencionables quan el/la beneficiari/ària de la subvenció els
abona de manera efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els
impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els
impostos personals sobre la renda.
El/la beneficiari/ària ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la
part que raonablement correspongui, d’acord amb els principis i les normes de
comptabilitat generalment admeses, i en tot cas, en la mesura que aquests costos
corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme l’activitat. Els costos
indirectes no podran superar, en cap cas, el 50 % de la subvenció atorgada.

ONZÈ .- Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplerts, es comunicarà als/les beneficiaris/àries la necessitat de solucionar les
deficiències detectades en un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de
l’ajuda segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
DOTZÈ.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
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Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució
del projecte subvencionat, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import a la baixa, el de justificació i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a)

Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.

b)

Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als
de l’Ajuntament superin el cost total del projecte o activitat subvencionada.

c)

Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import
de les despeses subvencionables previstes a les presents bases.

TRETZÈ.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible, amb qualsevol altra subvenció concedida per
altres administracions o ens públics o privats.
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiari/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
CATORZÈ.- Publicitat de les subvencions concedides
La subvenció atorgada a l’empara d’aquests conveni serà objecte de publicitat, amb
indicació l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat
de la subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones, a través de la seva tramesa a la BDNS i al Portal de la Transparència de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
QUINZÈ.- Mesures de difusió del finançament públic
L’entitat haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o
de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
SETZÈ.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a
reintegrar l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar la subvenció el/la beneficiari/ària que
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hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que
haguessin impedit la seva concessió; el/la beneficiari/ària que hagi incomplert totalment o
parcialment de l’objectiu de l’activitat o del projecte; el/la beneficiari/ària que hagi
incomplert l’obligació de justificar en els terminis establerts; el/la beneficiari/ària que oposi
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part
de les quantitats percebudes, així com l’exigència de l’interès de demora des del moment
del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del
reintegrament.
DISETÊ.- Obligats al reintegrament
Seran els identificats com a beneficiaris/àries que hagin rebut subvenció.
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Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats que
gaudeixin de la condició de beneficiaris/àries, de conformitat amb allò establert a l’art. 40
LGS i demés concordants del RLGS.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al
compliment de les obligacions, que adoptessin acords que fessin possibles els
incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables,
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
DIVUITÈ.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS,
en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de l’OGS.
DINOVÈ.- Règim jurídic supletori
En tot allò no previst en el present conveni serà d’aplicació el que estableix l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat aprovada en el Ple
d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de
Barcelona el 31 de gener de 2020, la Llei 38/2003 General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament, a aprovat per RD 887/2006.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, ”
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 6.2. Atorgament subvencions en règim de concurrència competitiva en
matèria d'equitat educativa. Exp. 2021/1640
“Proposta de la Regidoria BENESTAR SOCIAL
Exp. 2021/1640
El marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant
RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens
Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
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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. (en endavant OGS).
Amb data 5 de maig de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases Reguladores
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva específiques en
matèria EQUITAT EDUCATIVA per l’any 2021. (en endavant BASES).
Amb data 06/04/2021 la Junta de Govern Local va obrir la convocatòria de subvencions
en règim de concurrència competitiva específiques en matèria EQUITAT EDUCATIVA
l’any 2021.
El punt número 8 de les BASES s’estableix el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació de la convocatòria per part de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones al diari oficial corresponent (BOP Barcelona) per la presentació de les
sol·licituds.
Una vegada valorades les sol·licituds d’associacions, presentades en temps i forma en
aquesta convocatòria, per l’òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 14
de les BASES per a la instrucció i la proposta de concessió de les subvencions d’acord
amb allò previst a l’article 10, 11 i 13 de les BASES, i segons el què s’especifica en l’Acta
de la reunió de la Comissió Avaluadora i en l’informe tècnic de valoració de data
22/06/2021.
La valoració i la puntuació de les sol·licituds presentades a aquesta convocatòria de
subvencions, ha estat efectuada tenint en compte els criteris d’atorgament de
subvencions especificats en les bases de les subvencions específiques, els quals es
detallen íntegrament a l’informe tècnic de la valoració.
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A l’aplicació pressupostària 62 231 48000 BENESTAR SOCIAL-SS-AJUTS SOCIALS del
pressupost 2021 s’ha previst un pressupost màxim de 22000 € per fer front a la despesa.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER: Admetre aquelles les sol·licituds presentades que s’ajusten als requisits de la
present convocatòria, segons el què s’especifica en l’Acta de la Comissió Avaluadora.
SEGON.- Aprovar l’atorgament i la disposició (D) per un import total de 22.000,00 € amb
càrrec a la partida 62 231 48000 BENESTAR SOCIAL-SS-AJUTS SOCIALS del
pressupost 2021, en el marc de les subvencions específiques en règim de concurrència
competitiva en matèria EQUITAT EDUCATIVA relacionades a l’acta de la reunió de la
comissió avaluadora, tal i com segueix:
ENTITAT

NIF

IMPORT A
ATORGAR

ESCOLA JOSEP FERRÀ I ESTEVA

Q585*****

3.998,19 €

ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

Q585*****

4.000,00 €

ESCOLA PUIGVENTÓS

S080*****

3.872,94 €

ESCOLA SANT BERNAT

Q585*****

4.618,87 €

INSTITUT CRE DE SABA

S080*****

3.000,00 €

ESCOLA ESCOLÀPIES

G658*****

2.510,00 €

TERCER.- Aprovar la Bestreta (O) per un import de 16.500,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 BENESTAR SOCIAL-SS-AJUTS SOCIALS del pressupost
2021, corresponent al 75% de la subvenció, distribuïts de la següent manera:
ENTITAT

NIF

IMPORT
OBLIGACIÓ

ESCOLA JOSEP FERRÀ I ESTEVA

Q585*****

2.998,64€

ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

Q585*****

3.000,00€

ESCOLA PUIGVENTÓS

S080*****

2.904,71€

ESCOLA SANT BERNAT

Q585*****

3.464,15€

INSTITUT CRE DE SABA

S080*****

2.250,00€

ESCOLA ESCOLÀPIES

G658*****

1.882,50€

QUART.- Publicar les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatòria,
l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la
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subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones, a través de la seva tramesa a la BDNS.
D’acord amb allò indicat a l’article 5 de les BASES específiques, les actuacions objecte
de la subvenció hauran de ser realitzades entre l’1/01/2021 i el 31/12/2021.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31/1/2022, tenint
en compte l’article 21 de les BASES reguladores d’aquestes subvencions.
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a la Tresoreria municipal.
SISÈ.- Notificar aquest acord a les entitats interessades.”
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
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Votació: Majoria Simple.
Punt 6.3. Justificació i inici de reintegrament subvenció 2020 AV LA RAMBLAL'EIXAMPLE. Exp. 2020/2322
“Proposta de la Regidoria de Festes
Exp. 2020/2322
En data 20 d’octubre de 2020 l’atorgament d’una subvenció a l’entitat ASSOCIACIÓ
VEÏNS LA RAMBLA EIXAMPLE per un import de 4.000,00 €, en el marc de la
convocatòria de subvencions per concurrència de festes any 2020.
En la mateixa data es va aprovar, concedir una bestreta (O) per un import de 3.000,00 € a
favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la subvenció
concedida.
D’acord al punt 13 de les bases de la convocatòria, sobre el cost subvencionable, la
subvenció no podrà superar el 50% del cost de l’activitat, excepte que s’hagués sol·licitat i
justificat per part de l’entitat la necessitat de variar el percentatge. Per tant l’entitat haurà
de justificar un total de 8.000€, que correspon al cost del projecte previst per l’entitat i que
suposa el doble de la subvenció concedida.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 13
d’abril de 2021, la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció per import de
6.000,00 €, i la revocació de la subvenció per import de 1.000,00 €, ja que hauria d’haver
justificat 8.000,00 €, corresponents al cost del projecte.
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Posteriorment davant la necessària comprovació de les subvencions, es sol·licita que es
revisin tècnicament les subvencions atorgades, a partir d’un criteri objectiu. Per la
selecció dels expedients objecte d’aquesta comprovació es pren com a criteri revisar
l’expedient de numeració més baixa de cada una de les línies del Servei de Cultura i
Lleure.
D’acord a la sol·licitud es procedeix a una segona revisió de l’expedient de l’Associació
de Veïns La rambla-Eixample, entre d’altres, en virtut de l’article 14.C de la LGS que
determina que són obligacions dels beneficiaris:
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que ha d’efectuar l’òrgan concedent o
l’entitat col·laboradora, si s’escau, i qualsevol altra de comprovació i control financer
que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com
comunitaris, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors.
En aquesta segona revisió de l’expedient de justificació es requereix a l’entitat en data
27/04/2021 per tal que aclareixi la relació entre les factures presentades i les activitats
justificades, ja que amb la descripció apuntada no és possible fer-ho d’ofici amb la totalitat
de les factures. D’altra banda, considerant la importància econòmica sobre el conjunt de
la subvenció i la rellevància d’haver fet un estudi poblacional, es requereix a l’entitat
perquè aporti el resultats de l’estudi realitzat al barri i que s’inclou en la justificació.
En data 4/5/2021 l’entitat presenta mitjançant registre electrònic la resposta al
requeriment formulat, aportant un llistat de factures, còpia de factures i altres
comprovants així com un document que titula Estudi-Justificació.
Una vegada valorada la documentació aportada, s’observa que:
En quant al document Estudi-Justificació: la documentació presentada no respon a cap
resultat obtingut, es tracta d’un document de definicions estadístiques i una projecció
metodològica, però en cap cas es detalla la intervenció realitzada l’any 2020 i els resultats
obtinguts. Es valora que és un projecte i no tant l’estudi realitzat.
Em quant a la relació de factures i altra documentació relacionada amb la despesa
aportada, no s’aporten els aclariments requerits sobre la relació entre els factures i les
activitats justificades. Alguns dels justificants i factures aportades no és possible
relacionar-los amb la despesa relacionada a la taula
D’altra banda es declara que la factura 182020 de 10/10/2020 per import de 1.210,00 €
correspon a una activitat no executada en l’any 2020, aportant una carta de compromís
de l’empresa del pactat per realitzar alguna activitat. És requisit establert en les bases
punt 5 que les factures corresponguin a projectes desenvolupats durant el període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de cada any que es convoqui.
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Dels 6.000 € justificats per l’entitat, el total de despesa que es considera correctament
justificada és de 1.526,23 €.
Factures: 20-000,019, 20045, 338, 155, 1302,001653, 168903/05, 487604,
2020003983, 994036959, 44-20-5647, 20-000,280, 20-000,319
D’altra banda el total de despesa que es considera no correctament justificada és de
4.473,77€.
Factures: 19-000,478, 2020002910, 2002050040, 2002060195, 2020000026,
2020003685, 2020003823, 465, 20-000,101, 20-000,199, 182020, 2000002575,
18, 164311, 521797, 20-000,227, 1/434963, 3, 2,00068E+11, 375, 44-2011810, 2583, 107.20.159.15, 9, 8140951224.
D’acord a les bases de subvencions per concurrència de l’any 2020, i altra normativa
d’aplicació, correspon iniciar un procediment de reintegrament per import de 2.236,88 €.
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La causa que determina l’inici del procediment de revocació i/o reintegrament: els fets provats
són causa de reintegrament de la subvenció concedida, de conformitat amb l’article 37, apartat
c), de la Llei General de Subvencions.
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes
que estableixen els articles 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i, si escau, en les normes reguladores de la Subvenció.
Vist l’informe tècnic.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar, en part, la justificació complementària presentada per l’entitat
ASSOCIACIÓ VEÏNS LA RAMBLA EIXAMPLE en data 4/5/2021.
SEGON. Admetre la justificació de la subvenció presentada pel beneficiari per import de
1.526,23 €.
TERCER. Denegar la justificació de la subvenció presentada pel beneficiari per import de
4.473,77€.
QUART. Aprovar iniciar el procediment de reintegrament a l’entitat ASSOCIACIÓ VEÏNS
LA RAMBLA EIXAMPLE d’acord amb el següent detall:


Obligat al reintegrament: ASSOCIACIÓ VEÏNS LA RAMBLA EIXAMPLE
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Causa que determina l’inici del procediment: els fets provats són causa de reintegrament
de la subvenció concedida, de conformitat amb l’article 37, apartat C, de la Llei General
de Subvencions.
Import de la subvenció a reintegrar: 2.236,88 €.
Interessos de demora: L’interès de demora és exigible des del moment del pagament de
la subvenció fins la data en que s’acordi la procedència del reintegrament, o la data en
que el deutor ingressi el reintegrament si aquest és anterior, és de l’interès legal del diner
incrementat en un 25%.

CINQUÈ. Concedir un tràmit d’audiència a l’entitat per a què en un termini de 15 dies
hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquest acord, presenti les
al·legacions que estimi convenients informant-li, també, que en aquest període tot
l’expedient està a la seva disposició al departament de Festes.
SISÈ. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
SETÈ.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.”
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 6.4. Justificació i pagament 25% restant de la subvenció a l'Escola
Puigventós. Exp. 2020/3953
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2020/3953
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 30 de
juny de 2020, la convocatòria i l’autorització (A) de les subvencions específiques en règim
de concurrència competitiva per a centres docents d’Ensenyament reglat d’EI (2n cicle),
EP i ESO i d’adults públics o sufragats amb fons públics d’Olesa de Montserrat per al
finançament de projectes i activitats educatives.
En data 1 de desembre de 2020 es va aprovar la disposició (D) i l’atorgament (bestreta
(O)) de les subvencions específiques en règim de concurrència competitiva per a centres
docents d’Ensenyament reglat d’EI (2n cicle), EP i ESO i d’adults públics o sufragats amb
fons públics d’Olesa de Montserrat per al finançament de projectes i activitats educatives.
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Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar l’atorgament
d’una subvenció a l’Escola Puigventós per un import de 2.990,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 52 3200 48901 EDUCACIÓ-ESUBV. A CENTRES EDUCATIUS
PER PROJ. PEDAGÒGICS del pressupost de l’exercici 2020.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
2.242,50 € 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, amb caràcter general, el pagament de les
subvencions s’efectuarà en un 75% en el moment de l’atorgament i el del 25% un cop
justificada la despesa.
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En data 28 de gener de 2021 l’Escola Puigventós 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 per a centres docents
d’Ensenyament reglat d’EI (2n cicle), EP i ESO i d’adults públics o sufragats amb fons
públics d’Olesa de Montserrat per al finançament de projectes i activitats educatives.
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 tècnic de la Tècnica Cap d’Ensenyament de data 7 de juny 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. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l’escola Puigventós
per import de 747,50 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52 3200 48901
EDUCACIÓ-E-SUB. A CENTRES EDUCATIUS PER PROJ. PEDAGÒGICS
del
pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
QUART.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.”
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 6.5. Subvencions per concurrència en matèria de beques de Casals d'Estiu
2021. Exp. 2021/2129
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/2129
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El marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant
RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens
Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
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. (en endavant OGS).
Amb data 11 de maig de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases
Reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva específiques 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 per l’any 2021.
El punt número 8 de les BASES s’estableix el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació de la convocatòria per part de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones al diari oficial corresponent (BOP Barcelona) per la presentació de les
sol·licituds.
Una vegada valorades les sol·licituds de persones físiques presentades en temps i forma
en aquesta convocatòria, per l’òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article
14 de les BASES per a la instrucció i la proposta de concessió de les subvencions
d’acord amb allò previst a l’article 10, 11 i 13 de les BASES, i segons el què s’especifica
en l’Acta de la reunió de la Comissió Avaluadora i en l’informe tècnic de valoració de data
01/07/2020.
La valoració i la puntuació de les sol·licituds presentades a aquesta convocatòria de
subvencions, ha estat efectuada tenint en compte els criteris d’atorgament de

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/3987

Codi Segur de Verificació: 901872e4-ee19-46d4-ae23-7ee25b6f4eba
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1666606
Data d'impressió: 16/09/2021 11:03:38
Pàgina 40 de 75

SIGNATURES

Íz2hÈe4-ee19-46d4-ae23-7ee25b6f4ebaCÎ

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 13/09/2021 07:26
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 13/09/2021 17:57

subvencions especificats en les bases de les subvencions específiques, els quals es
detallen íntegrament a l’informe tècnic de la valoració.
A l’aplicació pressupostària 62 231 48000 - Benestar Social – Ajuts socials del pressupost
2021 s’ha previst un pressupost màxim de 22.000,00€ per fer front a la despesa.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER: Admetre aquelles les sol·licituds presentades que s’ajusten als requisits de la
present convocatòria, segons el què s’especifica en l’Acta de la Comissió Avaluadora.
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SEGON.- Aprovar l’atorgament i la disposició (D) per un import total de 19.508,53 € amb
càrrec a la partida 62 231 48000 - Benestar Social – Ajuts socials del pressupost 2021, en
el marc de les subvencions específiques en règim de concurrència competitiva en matèria
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 per l’any 2021 relacionades a l’acta de la reunió de la comissió avaluadora,
tal i com s’adjunta en l’annex I:
TERCER.- Aprovar la Bestreta (O) per un import de 14.631,40 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 - Benestar Social – Ajuts socials del pressupost 2021,
corresponent al 75% de la subvenció.
QUART.- Aprovar l’ordre de pagament (P) i la realització del pagament (R) per un import
de 14.631,40€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48000 - Benestar Social –
Ajuts socials del pressupost 2021
CINQUÈ.- Aprovar l’anul·lació (A/) de la despesa no concedida per un import de 2.491,47
€ de l’aplicació pressupostària 62 231 48000 - Benestar Social – Ajuts socials del
pressupost 2021.
SISÈ.- Publicar les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació
pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció,
conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, a través
de la seva tramesa a la BDNS.
D’acord amb allò indicat a l’article 5 de les BASES específiques, les actuacions objecte
de la subvenció hauran de ser realitzades entre l’1/06/2021 i el 30/09/2021.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31/12/2021,
tenint en compte l’article 15 de les BASES reguladores d’aquestes subvencions.
SETÈ.- Fer el pagament directament a les entitats culturals i esportives que figuren en
l’Annex I.
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VUITÈ.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
NOVÈ.- Notificar aquests acords a les entitats organitzadores.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
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Punt 8.1. Bases generals dels procés participatiu d'inversions 2021 i nomenament
membres de les Comissions Ciutadana i Tècnica. Exp. 2021/3073
“Proposta de la Regidoria de PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Exp. 2021/3073
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la voluntat de fer un nou procés participatiu per a
determinar els projectes d’inversions a realitzar, d’acord a un determinat perfil
d’actuacions i uns límits pressupostaris destinats al procés.
La primera fase d’aquest procés ha estat obrir a la ciutadania i a les entitats la possibilitat
de formar part de la Comissió Ciutadana de Pressupost Participatiu d’Inversions (en
endavant Comissió Ciutadana), que té un paper fonamental des de l’inici, definint les
bases del procés i la temporalització, i al llarg de tot el procés vetllant pel bon
funcionament i transparència de cada una de les fases, per assolir un major grau
d’acompliment d’objectius i un major encert en els projectes que s’han d’implementar en
el nostre municipi.
Aquesta primera fase s’ha dut a terme durant els mesos de maig i juny de 2021.
Del Consell sectorial compartit celebrat el 20/5/2021, surten com a representants per
formar-ne part de la comissió:





Consell de Barris : AV Casc Antic, Trinitat Camprubí Carreño i AV Ribes Blaves,
Antonio López Fernández.
Consell d’Esports: CEFO’87 Mercè Urrich Cazador i Futbol Sala Olesa, Ana M.
Banqué Almacen
Consell de Cultura: Centre Muntanyenc i de Recerques d’Olesa Joan Soler
Gironès
Consell de Benestar Social: Anna Llongueras Garcia
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A través de la Plataforma DECIDIM Olesa, entre el 16 i el 28 de juny de 2021, es convida
a la ciutadania a formar-ne part de la Comissió Ciutadana. Una vegada finalitzat el termini
el resultat ha estat:


Jose Manuel Corzo Fernández, Francisco Miguel Grima Pérez, , David Prats
Mendoza, Maria Cinta Foguet Oleart, Mª Aránzazu Villegas Ballesta, David
Rodríguez Piedad, Ariana Jorgina Jiménez Gonzalez, Ismael Álvarez Izquierdo.

La Comissió Ciutadana serà presidida per la Regidora de Participació Ciutadana, Ada
Agut Domènech, i actuarà com a secretària la Tècnica de Participació Ciutadana M.
Montserrat Muñoz Montoro.
La Comissió Ciutadana tindrà el suport de la Comissió Tècnica.
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La Comissió Tècnica del Pressupost Participatiu d’Inversions (en endavant Comissió
Tècnica), d’acord al punt 3.2 de les bases que es porten a aprovació en aquest mateix
acte, ha d’estar formada per responsables tècnics de cada un dels diferents serveis
municipals implicats en el procés, en qualsevol de les seves fases o bé en l’execució de
les propostes i té com principal funció assessorar i informar sobre la viabilitat legal,
tècnica i econòmica de les propostes presentades a la Comissió Ciutadana.
La Comissió Tècnica del Pressupost Participatiu d’Inversions que es proposa és:




Urbanisme i Serveis Tècnics: Óscar Cecília Jiménez o professional d’urbanisme
en qui delegui
Mitjans de Comunicació: Anna Casado Godino
Participació Ciutadana: M. Montserrat Muñoz Montoro

Aquesta Comissió serà presidida per la Regidora de Participació Ciutadana: Ada Agut
Domènech.
A banda del nomenament de les comissions, és necessari aprovar les bases que
determinin la forma d’aquest procés participatiu, els límits de les propostes a acceptar i
els òrgans que han de tenir un paper rellevant, entre d’altres.
El procés participatiu que es presenta a aprovació es regeix per diferent normativa, i en
especial per la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i
d'altres formes de participació ciutadana.
En data 8/7/2021 s’ha celebrat una reunió prèvia amb les entitats i ciutadania interessada
en formar part de la Comissió Ciutadana, a dalt relacionada.
Vist l’Informe Tècnic i l’Informe Jurídic.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER.- Aprovar les
D’INVERSIONS 2021.

BASES

GENERALS

DEL

PROCÉS

PARTICIPATIU

SEGON.- Publicar al BOP el text íntegre de les Bases Generals del Procés Participatiu
d’Inversions 2021.
TERCER.- Nomenar els membres de la Comissió Ciutadana del Pressupost Participatiu
d’Inversions 2021, de la següent manera:
Del Consell sectorial compartit celebrat el 20/5/2021, surten com a representants per
formar-ne part de la comissió:
 Consell de Barris : AV Casc Antic, Trinitat Camprubí Carreño i AV Ribes Blaves,
Antonio López Fernández.
 Consell d’Esports: CEFO’87 Mercè Urrich Cazador i Futbol Sala Olesa, Ana M.
Banqué Almacen
 Consell de Cultura: Centre Muntanyenc i de Recerques d’Olesa Joan Soler
Gironès
 Consell de Benestar Social: Anna Llongueras Garcia
A través de la Plataforma DECIDIM Olesa, entre el 16 i el 28 de juny de 2021, es convida
a la ciutadania a formar-ne part de la Comissió Ciutadana. Una vegada finalitzat el termini
el resultat ha estat:
 Jose Manuel Corzo Fernández, Francisco Miguel Grima Pérez, , David Prats
Mendoza, Maria Cinta Foguet Oleart, Mª Aránzazu Villegas Ballesta, David
Rodríguez Piedad, Ariana Jorgina Jiménez Gonzalez, Ismael Álvarez Izquierdo.
La Comissió Ciutadana del Pressupost Participatiu d’Inversions serà presidida per la
Regidora de Participació Ciutadana, Ada Agut Domènech, i actuarà com a Secretària la
Tècnica de Participació Ciutadana M. Montserrat Muñoz i tindrà el suport de la Comissió
Tècnica.
QUART.- Nomenar els membres de la Comissió Tècnica del Pressupost Participació
d’Inversions 2021, de la següent manera:




Departament de Territori i Urbanisme: Óscar Cecília Jiménez o professional
d’urbanisme en qui delegui
Departament de Mitjans de Comunicació: Anna Casado Godino
Departament de Participació Ciutadana: M. Montserrat Muñoz Montoro

Aquesta Comissió serà presidida per la Regidora de Participació Ciutadana: Ada Agut
Domènech.
CINQUÈ.- Notificar aquest acte a les persones i entitats interessades.
SISÈ.- Comunicar aquest acte al departament Planejament i Urbanisme, al departament
de mitjans de comunicació i al departament de Participació Ciutadana.
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BASES GENERALS DEL PROCÉS PARTICIPATIU D’INVERSIONS
2021
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana,
vol iniciar un nou procés de pressupostos participatius amb l’objectiu principal de
possibilitar la participació activa de tota la ciutadania i facilitar l’apoderament del teixit
associatiu i la ciutadania en general en la priorització de les inversions a realitzar.

1.

Objecte

Les bases tenen per objecte determinar el procediment que cal seguir per a la destinació
pressupostària de les despeses municipals a debatre, sense perjudici de la disponibilitat
pressupostària corresponent a cadascun dels exercicis pressupostaris 2021.
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2.

Règim jurídic

El règim jurídic d’aplicació és el que deriva dels articles 69 i 70 bis de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, mitjançant el procediment que preveu
l’article 75 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, articles 1, 2, 40 a 43, 46 a 53 i
disposició addicional segona; així com el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
3.

Òrgans que intervenen en el procés

3.1 Comissió Ciutadana del Pressupost Participatiu d’Inversions (en endavant
Comissió Ciutadana)
El Reglament d’organització i funcionament dels consells sectorials1, preveu en els seus
objectius generals (art.5):
a) Participar en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, amb iniciatives
compartides entre les diferents entitats i agents del territori.
b) Promoure el diàleg, el debat i la relació entre les diferents entitats i agents que
participen en el territori.
c) Promoure el sentiment de pertinença de la ciutadania i l’estima a la vila.
d) Facilitar la capacitat d’aquests agents del territori per traslladar les seves
propostes i opinions als òrgans de govern de l’Ajuntament.
e) Millorar la informació i la transparència de l’Ajuntament en relació amb els serveis,
els programes i els projectes d’Olesa de Montserrat.
I, en els seus objectius específics:
1

Reglament d’organització i funcionament dels consells sectorials de participació ciutadana d’Olesa de Montserrat.
Aprovat inicialment pel Ple Municipal en data 26/03/2015 i aprovat definitivament pel Ple Municipal en data 23/07/2015
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a) Fomentar la participació dels olesans en la xarxa associativa, en la vida social,
esportiva, veïnal i cultural i en la definició del futur de la vila.
b) Col·laborar en el desenvolupament i millora del teixit associatiu sota els principis
de la democràcia participativa, del pluralisme i de l’autonomia.
c) Proposar accions per promoure el desenvolupament equilibrat i sostenible de la
vila i la cohesió social, cultural i econòmica per a la millora de la qualitat de vida de
la ciutadania.
d) Fomentar els valors per una bona convivència basada en el respecte i la igualtat.
e) Impulsar processos participatius de consulta en temes concrets.
f) Vetllar perquè totes les associacions que pertanyen als consells sectorials
assoleixin els seus objectius, potenciant la col·laboració entre les entitats del
mateix consell i entre els diferents consells sectorials.
g) Conèixer els projectes de les diferents entitats i potenciar la coparticipació i
coresponsabilitat entre les entitats.
h) Assessorar els òrgans de govern i el Consell General de Participació Ciutadana en
la definició de les grans línies de la política i la gestió municipals i generar el
consens ciutadà.
i) Conèixer i debatre els grans projectes de la vila, el Pla d’acció municipal i els
resultats de la valoració dels indicadors de gestió municipal.
j) Conèixer i debatre els pressupostos municipals, les ordenances i els reglaments
generals i específics de l’Ajuntament, així com d’altres que afectin la vila de forma
total o parcial.
k) Treballar en les qüestions relacionades amb els àmbits d'actuació del consell
sectorial i que cada un acordi.
D’altra banda, el mateix reglament (art. 24) preveu la creació de Comissions de treball
formades per membres dels consells sectorials i per altres persones del municipi i
especialistes en les matèries a treballar.
Així doncs la Comissió Ciutadana tindrà com a funcions:
 Elaborar conjuntament amb l’Ajuntament la proposta de les Bases que han de
regir el Procés Participatiu d’Inversions 2021-2022.
 Participar en la difusió de la informació i vetllar per l’assessorament als ciutadans
respecte a la creació de propostes.
 Establir les dates en què els ciutadans podran votar les diferents propostes.
 Acompanyar l’Ajuntament en el procés de convocatòria als ciutadans per votar les
propostes rebudes.
 Recollir, impulsar i/o elaborar propostes.
 Elevar les propostes d’inversió admeses i la relació de propostes no admeses
d’acord amb els requisits d’admissió fitxats al punt 6 d’aquestes bases.
 Efectuar les consultes necessàries a la Comissió Tècnica.
 Elevar les propostes necessàries, junt a la Comissió Tècnica. per tal de resoldre
qüestions no previstes en aquestes bases.
3.2 Comissió Tècnica del Pressupost Participatiu d’Inversions (en endavant Comissió
Tècnica)
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Aquesta Comissió ha d’estar formada per responsables tècnics de cada un dels diferents
serveis municipals implicats en el procés, en qualsevol de les seves fases o bé en
l’execució de les propostes i té com principal funció:


Assessorar i informar sobre la viabilitat legal, tècnica i econòmica de les propostes
presentades a la Comissió Ciutadana d’Inversions.
Podrà emetre informes a petició de la Comissió Ciutadana i farà el seguiment de
l’execució de les propostes.
4.

Els participants

Qualsevol persona podrà presentar propostes, sempre que estigui empadronada a Olesa
de Montserrat. Igualment podran presentar propostes totes les entitats inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats.
Per a poder realitzar propostes caldrà està registrat en la plataforma Decidim Olesa2.

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.

5.

Informació i difusió del procés

Al llarg de tot el procés, i per garantir el dret a la participació, se n’ha d’assegurar la
informació a tota la ciutadania utilitzant els mitjans de comunicació municipals, per la qual
cosa s’utilitzarà la plataforma DECIDIM Olesa, específica per a processos participatius,
on s’inclourà tota la informació i documentació que es generi i des d’on es podrà
interactuar amb la ciutadania. També es publicarà la informació a la web municipal i altres
mitjans disponibles.
Els ciutadans i les ciutadanes proponents han de poder interactuar al llarg del procés i
rebre informació de la situació de la seva proposta, sobre la seva valoració i sobre les
distintes fases en què es trobi.
De les propostes objecte de consulta ciutadana se n’ha de fer la màxima difusió i s’han de
facilitar al proponents mitjans perquè les puguin defensar.
6.

Propostes d’inversió

Inversions: obres, tant si són noves com si són de manteniment, o bé adquisicions
permanents per a l’Ajuntament.
Es considera inversió susceptible de proposar-se una despesa feta sobre béns mobles i
immobles que sigui necessària per al funcionament dels serveis públics locals i que tingui
una vida útil superior a un any.

2 Mitjançant la plataforma DECIDIM Olesa, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat vol fomentar la participació ciutadana de manera oberta i
transparent i implicar la ciutadania i els diferents agents socials en la millora de la qualitat democràtica de la ciutadania en el seu conjunt,
en la definició i disseny de polítiques públiques i actuacions municipals, així com en la valoració, informació, discussió, priorització i decisió
sobre aquelles polítiques i actuacions, de institucions municipals, públiques així com de iniciatives ciutadanes, associatives o socials que
així ho desitgin.
D’aquesta manera es busca afrontar els reptes i les dificultats que es plantegen a la vila, amb l’objectiu de millorar-la i obrir-la al conjunt de
la ciutadania a través de múltiples processos, espais, òrgans i altres formes de participació ciutadana.
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L’import màxim de cada proposta és de 50.000,00 €. L’import màxim del conjunt de
propostes del procés de participació és de 200.000 € anuals.
El nombre total de projectes que es duran a terme, vindrà donat per l’import del projecte,
fins a esgotar l’import màxim destinat al procés.
Quedaran excloses les propostes en que es donin les circumstàncies següents:




Les que estiguin fora de les competències municipals.
Les que plantegin accions d’exclusió social.
Les que proposin accions no sostenibles o que comprometin les necessitats
i les possibilitats de desenvolupament de les generacions futures.
 Les que contradiguin els diferents plans municipals aprovats.
 Les que facin referència a activitats incloses dins programes de subvencions
i plans d’ajuts o facin referència a despeses municipals obligatòries.
De les inversions que finalment es duguin a terme, se’n podrà destinar a inversions en
equipaments com a molt el 25 %.
Les propostes s’han de presentar en el període d’un mes a comptar des de la data que
s’estableixi.
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7.

Contingut i presentació de les propostes

Totes les propostes han de contenir, com a mínim, la informació següent:


Identificació de la persona o entitat proponent
(nom i cognoms/nom entitat; DNI o CIF, adreça postal, telèfon i adreça electrònic).
 Descripció de la proposta, de forma clara i detallada.
 Motivació i defensa de la proposta, amb una referència a les finalitats i efectes que
es pretenen aconseguir, entre les quals:
o La població susceptible de ser beneficiària dels efectes de la proposta.
o L’afavoriment de la inclusió social i la reducció de la desigualtat (gènere,
renda, ètnia, diversitat funcional…).
o El desenvolupament sostenible i el medi ambient.
o La innovació que pugui suposar en el territori.
o Altres que es pretenguin aconseguir.
Les propostes s’han de presentar en el termini que estableixi la Comissió Ciutadana del
Pressupost Participatiu d’Inversions.
S’oferirà suport dels diferents serveis municipals per a la realització i la concreció de les
propostes, si és necessari.
Les propostes s’hauran de presentar mitjançant la plataforma DECIDIM Olesa.
Totes les persones i entitats que presentin propostes seran informades dels resultats de
les votacions.
8.

Admissió de propostes
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Un cop finalitzat el període de recollida de propostes, la Comissió Tècnica haurà
d’elaborar un informe inicial amb l’objecte d’aprofundir i concretar les propostes que hagin
arribat.
L’informe haurà de contenir, de cada una de les propostes:
 El cost. S’ha d’estimar de forma inicial el cost aproximat per realitzar la proposta.
Totes les que no siguin viables econòmicament hauran de quedar excloses.
 La legalitat. La proposta ha de ser legal i respondre a les competències municipals.
 La tipologia de la despesa. Les propostes han de respondre als capítols destinats
als pressupostos participatius.
 La viabilitat. Han de ser viables jurídicament, econòmica, administrativa i tècnica.
En el cas de propostes que siguin similars o que puguin formar part d’una de més
genèrica, la Comissió Tècnica haurà d’agrupar-les en una de genèrica.
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En aquells casos en què l’agrupació no sigui prou evident o generi dubtes, la Comissió
Tècnica podrà requerir als proponents que valorin la conveniència o no de mantenir la
individualitat de la proposta.
La Comissió Tècnica haurà de remetre a la Comissió Ciutadana aquest informe, amb
l’objectiu que aquesta faci la relació de les propostes inicialment admeses i la relació de
les propostes excloses d’acord amb els requisits previstos als punts 6 i 7 d’aquestes
bases.
El fet que una proposta no sigui acceptada no significa que no tingui una utilitat o que no
pugui ser estudiada. Totes les propostes poden servir com a indicadors de les demandes
i necessitats de la ciutadania per tal de fer una diagnosi de la ciutat i avaluar les accions
ja empreses.
9.

Votacions

Cada una de les propostes acceptades es sotmetran a votació ciutadana, amb l’objectiu
de conèixer-ne l’acceptació ciutadana i de prioritzar les propostes amb suport de la
ciutadania.
Hi podran prendre part tots els ciutadans i les ciutadanes empadronades a la vila que
siguin majors de 16 anys. Caldrà estar registrat a la plataforma Decidim Olesa.
Tota la informació sobre els projectes que es podran votar estarà disponible a la
plataforma DECIDIM Olesa i a la Casa de Cultura en format “paper”.
La Comissió Ciutadana haurà de proposar les dates de votació.
La Comissió Ciutadana elevarà a aprovació la proposta final.
10.

Aprovació de les propostes resultants
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La Regidoria de Participació Ciutadana haurà de portar el resultat de les votacions a la
Junta de Govern Local perquè l’aprovi, assenyalant les propostes amb més nombre de
vots de la ciutadania fins a esgotar el límit pressupostari disponible.
11.

Implementació de les propostes

Una vegada aprovada la relació, les propostes guanyadores, que són les que hagin
recollit el nombre més elevat de vots de la ciutadania, hauran de ser remeses a les àrees
municipals de qui en dependrà l’execució, així com la còpia de la documentació de les
propostes existents en l’expedient.
El servei tècnic competent haurà de redactar un avantprojecte amb el màxim d’informació
possible per a la seva informació pública en un llenguatge i format senzills i entenedors.
Les persones que hagin elaborat les propostes guanyadores podran col·laborar en la
redacció de l’avantprojecte.
Si durant la redacció dels avantprojectes es fa evident que alguna proposta és
tècnicament inviable per algun motiu no previst en la valoració inicial, el projecte haurà de
ser desestimat i s’haurà d’escollir el següent projecte amb més suport obtingut.
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En aquest cas, la desestimació haurà de ser informada de forma justificada al proponent.
12.

Seguiment i valoració

Tots els òrgans que han participat en el procés, cadascun des del seu àmbit, hauran de
participar en la valoració final, on s’han de recollir els aspectes que cal millorar i reforçar.
S’haurà de fer un informe final que serà públic a través de la plataforma DECIDIM Olesa
La Comissió Ciutadana i la Comissió Tècnica són els òrgans encarregats de fer el
seguiment dels projectes i pot elevar informes sobre el desenvolupament d’aquests
projectes a la Junta de Govern Local.
Tots els projectes hauran de mostrar en un lloc visible que han estat realitzats dins el
programa del Pressupost Participatiu de l’exercici.”
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. Ajuts econòmics socials ANNEX XII. Exp. 2021/3618
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/3618
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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
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En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Admetre les sol·licituds presentades que s’ajusten als requisits de la present
convocatòria, segons el què s’especifica en l’informe annex.
SEGON.- Aprovar l’autorització (A) i la disposició (D) per un import de 5.071,39 € 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 5.071,39 € 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 Municipal”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
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Punt 8.3. Declaració guanyadora i aprovació DO Premi Concurs Cartells Festa
Major 2021. Exp. 2021/1120
“Proposta de la Regidoria de Festes
Exp. 2021/1120
La Regidoria de Festes ha dut a terme el Concurs de Cartells de Festa Major amb la
finalitat de premiar-ne un per reproduir i divulgar-lo com a cartell i programa de Festa
Major d’Olesa de Montserrat 2021.
Per decidir el cartell guanyador, es va anomenar un Jurat de Concurs de Cartells format
per persones vinculades al món de l’art i el disseny de la nostra vila i que, en reunió
celebrada el dia 5 de maig de 2021, va declarar guanyadora l’obra amb el número 5.
Oberta la plica corresponent, es va comprovar que n’és l’autora A.L.S.R.
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest atorgament és la Junta de Govern Local.
Vist l’informe tècnic de data 6 de juliol de 2021.
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En virtut de tot això, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Declarar guanyadora del Premi del Concurs de Cartells de la Festa Major de
2021, a l’autora de l’obra núm.5, A.L.S.R. amb DNI 47.109.XXX-P, veïna de Barcelona,
d’acord amb l’acta de la reunió del Jurat, format a aquest efecte, el dia 5 de maig de
2021.
SEGON.- Aprovar la disposició i el reconeixement d’obligació de la despesa (DO) de
800,00 menys 152,00 €, corresponents a la retenció aplicable del 19% de l’IRPF, amb
càrrec a la partida 58 338 48100, anomenada Festes-FP-Premis, beques i pensions
d’estudis i investigació del Pressupost municipal per a l’any 2021, d’acord amb el que
disposen les Bases del Concurs de Cartells d’enguany.
TERCER.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
QUART.- Notificar aquests acords a la persona interessada.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
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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. Aprovació Bases i Convocatòria Ajuts rehabilitació 2021. Exp. 2021/3550
“Proposta de la Regidoria d’Habitatge
Exp. 2021/3550
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria d’habitatge.
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.
Per tal de convocar les subvencions per concurrència en matèria d’habitatge és necessari
aprovar també les Bases reguladores que 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 d’habitatge.
De conformitat amb la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
la informació publica i bon govern, que modifica entre d’altres l’art.20.8 de la 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 el text de la convocatòria pel
seu trasllat per la BDNS al diari oficial corresponent.
S’han emès informes tècnics de data 29/06/2021 sobre les bases i la convocatòria, i
informe jurídic de data 30/06/2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar les Bases reguladores i la Convocatòria per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva del departament d’habitatge.
SEGON.- Aprovar els models normalitzats per a sol·licitar i justificar les subvencions.
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TERCER.- Obrir la convocatòria de subvencions per concurrència 2021 en matèria
d’habitatge d’acord amb les Bases reguladores.
QUART.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 100.000 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 44 1521 48951 Habitatge - Subvenció per a reformes 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 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 d’habitatge (en endavant
Bases), les persones físiques o jurídiques, amb o sense personalitat jurídica, incloses les
comunitats de propietaris i comunitats de béns d’habitatges i d’edificis d’ús residencial,
amb títol de domini o qualsevol altre dret que els permeti realitzar les actuacions i
complir amb les obligacions que s’estableixen en aquestes Bases.
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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 propietaris i titulars
legítims de drets possessoris (arrendataris, usufructuaris...) d’habitatges i d’edificis d’ús
residencial que compleixin els requisits establerts a les Bases, amb la finalitat de
promoure actuacions de rehabilitació protegibles.



Bases reguladores
Les BASES reguladores en matèria d’habitatge es publicaran al portal de transparència.



Quantitat
Aprovar l’Autorització (A) per un import de 100.000 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 44 1521 48951 Habitatge - Subvenció per a reformes del pressupost
municipal de 2021.



Òrgan Competent per a la Ordenació, Instrucció i Resolució del Procediment
L'òrgan competent per a l’ordenació i instrucció del procediment per a l’atorgament de
les subvencions reguladores per les presents bases és el departament d’Habitatge de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 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 serà la Junta de Govern Local.
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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 de l’apartat 14 de les Bases reguladores.



Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a partir 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 de Barcelona) i finalitzarà el 30 de
setembre de 2021.
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 de les actuacions subvencionables serà de l’1 de gener de 2019 fins
el 15 de novembre de 2021.
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Termini i forma de justificació
El termini de justificació finalitzarà el 19 de novembre de 2021.
S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les Bases.



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

SISÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS A LA
REHABILITACIÓ D’HABITATGES I D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL D’OLESA DE
MONTSERRAT

Introducció
A l’efecte de donar compliment a allò previst a l’article 16 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (en endavant OGS), aprovada
inicialment pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019, amb aprovació definitiva
el 10 de gener de 2020 en no haver-se presentat cap al·legació i publicada al BOP de
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Barcelona el 31 de gener de 2020, es procedeix a la redacció de les presents bases
reguladores.

1.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases reguladores és establir els requisits per a la concessió de
subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a propietaris i titulars legítims
de drets possessoris (arrendataris, usufructuaris...) d’habitatges i d’edificis d’ús
residencial que promoguin les actuacions de rehabilitació protegibles d’acord amb els
requisits establerts en aquestes bases.

2.

Vigència

D’acord amb l’article 16.2 de l’OGS, la vigència d’aquestes bases queda limitada a
l’aplicació a la present convocatòria.
3.

Subjecte
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En les presents bases s’identifica com a subjecte, fins a la concessió de la subvenció,
el/la sol·licitant, i, a partir de la concessió, s’identificarà com a beneficiari/ària, ja sigui una
persona física o jurídica.
4.

Finalitat de les subvencions

Les ajudes econòmiques d’aquestes Bases s’adrecen a finançar determinades actuacions
de rehabilitació dels elements comuns en edificis plurifamiliars i actuacions de
rehabilitació en edificacions unifamiliars d’ús residencial d’Olesa de Montserrat.

5.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar
actuacions de rehabilitació executades des de l’1 de gener de 2019 fins el 15 de
novembre de 2021.
Els títols administratius habilitants hauran d’estar concedits a partir de l’1 de gener de
2019.
6.

Requisits dels sol·licitants i forma d’acreditar-los
1. Poden ser promotors de les actuacions/beneficiaris dels ajuts de les actuacions de
rehabilitació protegibles totes aquelles persones físiques o jurídiques, amb o
sense personalitat jurídica, incloses les comunitats de propietaris i comunitats de
béns d’habitatges i d’edificis d’ús residencial, amb títol de domini o qualsevol altre
dret que els permeti realitzar les actuacions i complir amb les obligacions que
s’estableixen en aquestes Bases.

En el cas dels titulars legítims de drets possessoris podran ser promotors, sense
consentiment del propietari, quan estiguin facultats per executar les actuacions de
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rehabilitació en subrogació o per compte del propietari, per resolució administrativa o
judicial de caràcter executiu.
Els promotors de les actuacions/beneficiaris dels ajuts hauran de complir els requisits
següents:
a. No estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
b. Disposar dels mitjans i capacitat suficients per a la realització de les actuacions
objecte dels presents ajuts i garantir el compliment dels objectius previstos en els
mateixos.
c. Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, o
acreditar la seva exempció.
d. No haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador en relació
amb la prestació del servei que es subvenciona, o bé haver-ne estat objecte i
haver transcorregut els terminis previstos legalment per a la prescripció de la
sanció.
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2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article
següent.

7.

Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció, d’acord amb el model normalitzat núm.1, caldrà adjuntar la
documentació següent, excepte que aquests documents ja estiguin en poder de
l’Ajuntament:
a. NIF/NIE de la persona sol·licitant, i si escau, del representant amb el document que
acrediti, amb plens efectes, la representació.
b. En el cas que el promotor de la rehabilitació sigui una Comunitat de propietaris, CIF
de la comunitat i de l’acta de la reunió on s’aproven les obres de rehabilitació o
millora amb la relació annexa dels copropietaris i justificació de l’adopció dels
acords corresponents amb les majories aplicables. Per al cas de Comunitats de
béns, caldrà acreditar el títol fundacional, així com el CIF i facultats del representant
legal.
c. Certificat registral o bé les escriptures de propietat de l’habitatge. Si la persona
sol·licitant és l’arrendatari/ària, també haurà de presentar l’autorització de la
propietat o bé acreditar el seu dret per fer les obres de rehabilitació. Si la persona
sol·licitant és usufructuària, haurà d’acreditar aquesta condició i el seu dret a fer les
obres de rehabilitació.
d. Documentació justificativa de la IITE (Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici),
amb data de la inspecció tècnica anterior a la sol·licitud de la subvenció en obres ja
iniciades i finalitzades, i abans de l’inici de les obres en cas d’obres no iniciades, i
sol·licitud del Certificat d’aptitud amb data de registre anterior a la sol·licitud de
presentació dels ajuts de les presents Bases.
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e. Declaració responsable, model normalitzat núm.2, relatiu al fet que:
I. Es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, de conformitat amb els articles 18 i següents del RLGS, al llarg de tot
el procés de la subvenció.
II. Ha sol·licitat ajudes o no en relació amb el projecte de rehabilitació objecte de
subvenció a d’altres administracions o ens públics, amb indicació del seu
import i de les efectivament concedides.
III. No està inclòs/a en cap dels supòsits previstos a l’article 13.2 de la LGS.
IV. No és titular del ple domini o d’un dret real d’ús i gaudi de cap altre habitatge
o propietat immobiliària (en el cas d’acollir-se a la clàusula social establerta a
la base 15a).
V. Accepta les Bases reguladores de les subvencions a la rehabilitació
d’habitatges i d’edificis d’ús residencial d’Olesa de Montserrat, i
comprometre’s a realitzar les obres en cas d’atorgament.
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f. Sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
La sol·licitud comportarà, d’acord amb el que preveu el punt 4 de l’article 22 del
RLGS, que la seva presentació autoritzi l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat perquè
aquest pugui obtenir de manera directa l’acreditació de les circumstàncies previstes
als articles 18 i 19 del RLGS, mitjançant certificats telemàtics, cas en què la
persona sol·licitant no ha d’aportar la certificació corresponent.
No obstant això, la persona sol·licitant pot denegar expressament el consentiment
aportant les certificacions vigents corresponents juntament amb la sol·licitud de
subvenció, d’acord amb el que s’estableix legalment.
En aquelles subvencions en les quals la quantia a atorgar no superi l’import de
3.000 euros, tal com es preveu en el punt 4 de l’article 24 del RLGS, es podrà
substituir aquesta acreditació per una declaració responsable, sens perjudici de la
seva posterior comprovació per part de l’Ajuntament.
g. Full de dades bancàries, segons model normalitzat de l’Ajuntament (Tresoreria)
“Sol·licitud d’alta o modificació de dades bancàries per als creditors”, degudament
validat per l’entitat financera, on la persona beneficiària vol rebre la subvenció.
h. Per a obres no executades, pressupost previst del projecte de les obres de
rehabilitació a executar per les que es demana la subvenció, desglossat per
actuacions d’acord amb la base dotzena i detallat per imports unitaris, imports que
han de coincidir amb els de la llicència atorgada, o comunicació prèvia.
i. Per a obres executades, factures i justificants acreditatius del seu pagament d’acord
amb la Llei 7/2012, de 29 d’octubre.
j. En el cas de sol·licitar els ajuts extraordinaris de la base quinzena també cal
aportar:
 Documentació acreditativa dels ingressos dels beneficiaris: declaració de
l’IRPF corresponent al període impositiu del darrer any fiscalment tancat o, en
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cas de no estar-ne obligat, informe de vida laboral i certificat d’imputacions del
mateix any.
 Certificat històric d’empadronament dels beneficiaris.
 Certificat negatiu de béns immobles d’àmbit nacional de la Direcció General
del Cadastre del/s titular/s de l’habitatge.
L’esmentada documentació s’haurà de presentar en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya i anirà degudament signada per la persona sol·licitant. D’acord amb allò
establert a l’article 53.1.d) de la Llei estatal 39/2015, del procediment administratiu comú i
de les administracions públiques, les persones sol·licitants no hauran de presentar dades
i documents que ja estiguin en poder de l’Ajuntament.

8.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà el fixat en cada convocatòria i no serà
inferior a 20 dies hàbils a comptar del dia següent hàbil a la publicació de la convocatòria
a la BDNS i al Butlletí Oficial de la Província.
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Les sol·licituds s’han de presentar per escrit, complimentant els models normalitzats, que
seran signats per la persona sol·licitant o representant legal.
Els models normalitzats de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base
reguladora 7 podran trobar-se a la pàgina web de l’Ajuntament.
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base reguladora 7,
s’hauran de presentar per registre oficial en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de
la Llei 39/2015.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.

9.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

Si la sol·licitud no reuneix tots els requisits establerts en aquestes Bases, l’òrgan
competent requerirà l’interessat perquè l’esmeni en el termini màxim de 10 dies, i
indicant-li que si no ho fes, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

10. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
reguladores serà el de concurrència competitiva.
Un cop presentades les sol·licituds i verificada la documentació presentada, es procedirà
a la seva puntuació segons la base catorzena atorgant els imports objecte de subvenció a
cadascuna de les sol·licituds aprovades per ordre de major a menor puntuació i fins a
exhaurir l’import destinat a aquestes subvencions.
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Caldrà donar publicitat a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS),
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP).

11. Disponibilitat de crèdit
L’atorgament de subvencions requerirà de la corresponent disponibilitat de crèdit
consignat al Pressupost municipal de l’exercici de l’any de la convocatòria, i anirà a càrrec
de l’aplicació pressupostària que s’identifiqui a la convocatòria, sense que es puguin
atorgar subvencions per imports superiors als que hi estiguin consignats.

12. Actuacions subvencionables
Es consideren obres/actuacions protegibles les actuacions de rehabilitació dels elements
comuns en els edificis d’habitatges plurifamiliars, les actuacions de rehabilitació en
habitatges unifamiliars, i dels habitatges en general, d’Olesa de Montserrat, i més
concretament les següents:
a) La rehabilitació de façanes (només amb millora energètica de l’envolupant).
b) La rehabilitació de cobertes (només amb millora energètica de l’envolupant).
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c) La rehabilitació d’elements estructurals.
d) Les obres de millora de les instal·lacions comunitàries en edificis plurifamiliars i les
obres de millora de les instal·lacions de subministrament en edificis unifamiliars,
de les xarxes de sanejament d’aigua, d’electricitat, de gas, la instal·lació o millora
de l’antena (en cas de plurifamiliars, la comunitària) i la instal·lació de noves
tecnologies.
e) Obres d’instal·lació de millora de l’eficiència energètica dels habitatges. Per a
habitatges en edificis plurifamiliars, caldrà que el consentiment de la comunitat
estigui formalitzat.
f) La millora de l’accessibilitat en les zones comunes d’edificis plurifamiliars i dels
edificis unifamiliars (instal·lació d’ascensors, formació de rampes d’accés,
instal·lació de plataformes salva escales en els trams de comunicació entre
l’accés del carrer i el vestíbul de l’ascensor).
g) Millores d’accessibilitat en les cambres higièniques dels habitatges per a persones
amb mobilitat reduïda. Substitució de banyeres a plat de dutxa i l’ampliació de la
porta d’accés a la cambra higiènica per assolir un pas lliure mínim de 80 cm, així
com les obres complementàries per poder realitzar aquestes adaptacions.
h) Els honoraris tècnics per a la redacció dels estudis energètics, redacció d’informes
IITE i dels diferents projectes o documentació tècnica necessaris per la realització
de les diferents feines previstes en aquests ajuts.
i)

Seran també objecte d’ajut les despeses relatives al compliment de la IITE,
sempre que simultàniament vagi acompanyada de la sol·licitud d’ajut i justificació
de l’execució de qualsevol de les actuacions anteriors.

No es consideren obres/actuacions protegibles les següents:

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/3987

Codi Segur de Verificació: 901872e4-ee19-46d4-ae23-7ee25b6f4eba
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1666606
Data d'impressió: 16/09/2021 11:03:38
Pàgina 60 de 75

SIGNATURES

Íz2hÈe4-ee19-46d4-ae23-7ee25b6f4ebaCÎ

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 13/09/2021 07:26
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 13/09/2021 17:57

a) Les actuacions que representin el buidat estructural o l’enderroc de les façanes.
b) La rehabilitació integral d’habitatges o d’edificis d’ús residencial destinats a la
venda.

13. Import protegible
L’import protegible estarà constituït pel cost total d’execució, inclosos impostos, taxes i
altres despeses directes (s’ajustarà a l’aprovat en la llicència municipal o títol habilitant
corresponent), així com els honoraris facultatius, el cost de les llicències i autoritzacions
administratives, les despeses generals i el benefici industrial.

14. Quantia de les subvencions, límits i criteris de priorització de les sol·licituds
14.1 Quantia de les subvencions i límits.
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Amb relació a les obres protegibles lletres “a” a “g” de la Base 12, ambdues incloses, el
percentatge general de subvenció és de fins al 30% de l’import protegible. Tanmateix,
aquest percentatge pot arribar fins al 40% en els supòsits següents:
a) Quan la intervenció de rehabilitació actuï simultàniament en dos o més dels set
apartats, lletres “a” a “g”, descrits a la base dotzena, sempre que en qualsevol
dels casos almenys dues actuacions suposin, cadascuna d’elles, com a mínim un
20% del conjunt dels pressupostos.
b) Quan es tracti d’habitatges o d’edificis catalogats en els Nivells II i III del Pla
especial de protecció i Catàleg del Patrimoni arquitectònic d’Olesa de Montserrat,
aprovat definitivament el 15 de juny de 1994 i donada la seva conformitat el 5
d’abril de 1995, i del Pla especial urbanístic d'identificació de masies i cases rurals
en sòl no urbanitzable, susceptibles de reconstrucció i rehabilitació, d’Olesa de
Montserrat, aprovat definitivament el 31 de maig de 2012 i donada la seva
conformitat el 14 de març de 2013.
En qualsevol cas, la subvenció màxima a percebre per cada habitatge no pot ser superior
a les quanties següents:
a) Actuació en façanes amb envolupant, fins a 2.000€ per habitatge en edificis
plurifamiliars i fins a 6.000€ en edificis unifamiliars.
b) Actuació en cobertes amb envolupant, fins a 2.000€ per habitatge en edificis
plurifamiliars i fins a 6.000€ en edificis unifamiliars.
c) Actuacions en l’estructura, fins a 2.000€ per habitatge en edificis plurifamiliars i
fins a 6.000€ en edificis unifamiliars.
d) Millora de les instal·lacions de serveis, fins a 1.000€ per habitatge en edificis
plurifamiliars i fins a 3.000€ en edificis unifamiliars.
e) Instal·lacions per a la millora de l’eficiència energètica, fins a 500€ per habitatge
en edificis plurifamiliars i fins a 1.500€ en edificis unifamiliars.
f) Accessibilitat en edificis plurifamiliars, fins a 1.500€ per habitatge i en edificis
unifamiliars, fins a 6.000€ per habitatge.
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g) Adaptació de banys i ampliació de pas de porta en accés a la cambra higiènica
per a persones amb dificultats de mobilitat en els habitatges, fins a 1.000€ amb un
màxim d’una intervenció per habitatge.
h) Honoraris tècnics:
En cas d’obres majors, fins a 3.000€.
En cas d’obres menors, fins a 1.000€.
En cas de comunicades d’obres i informes tècnics previs, fins a 250€.
i)

Despeses relatives al compliment de la IITE, fins als topalls següents:



Per als habitatges unifamiliars i plurifamiliars fins a 5 entitats, 325€/entitat.
Per als habitatges plurifamiliars a partir de 6 entitats, 200€/entitat.

En la determinació del nombre d’habitatges es tindrà en compte el nombre d’habitatges
existents i que es trobin legalitzats en el moment de la presentació de la sol·licitud.
14.2 Criteris de valoració de les sol·licituds.
En el cas que l’import total de les subvencions a concedir sigui inferior a les subvencions
a atorgar, s’utilitzaran els criteris de valoració següents:
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Per establir els criteris de valoració de les sol·licituds s’estableixen 3 grups de dotació
econòmica:
Grup 1: les intervencions descrites a la Base 12, apartats a) a f) en edificis
plurifamiliars
Grup 2: les intervencions descrites a la Base 12, apartats a) a g) en edificis
unifamiliars
Grup 3: les intervencions descrites a la Base 12, apartats h) a i)

La dotació econòmica per a les subvencions dels grups serà la següent:
Grup 1: 50.000€
Grup 2: 40.000€
Grup 3: 10.000€

Un cop rebudes les sol·licituds, es comprovarà que estiguin correctament formalitzades i
que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
Primerament s’elaborarà una taula econòmica (TAULA 1) per a cada GRUP. Es calcularà
l’import de subvenció per a cada sol·licitud, aplicant el 30% o el 40%, segons
correspongui, sobre el pressupost PEM (PARCIAL 1). L’import TOTAL TAULA 1 serà la
suma dels imports parcials (PARCIAL 1). Es calcularà també sobre l’import PARCIAL 1 el
corresponent % sobre l’import TOTAL TAULA 1.
L’import TOTAL TAULA 1 pot ser superior o inferior a l’import de la dotació econòmica
prevista per al seu GRUP.
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En el cas que l’import TOTAL TAULA 1 no superi la dotació econòmica del seu GRUP,
aquest sobrant es traslladarà al següent GRUP.
En el cas que l’import TOTAL TAULA 1 superi la dotació econòmica del seu GRUP,
aquest es repartirà entre totes les sol·licituds segons el % respecte el total de la TAULA
1, segons l’exemple següent:

TAULA 1 / GRUP X

PEM

PARCIAL 1

% DEL TOTAL

PARCIAL 2

SOL·LICITUD 1

90.000 €

27.000 €

56,25%

22.500 €

SOL·LICITUD 2

70.000 €

21.000 €

43,75%

17.500 €

48.000 €

100,00%

.......
IMPORT TOTAL TAULA 1
TOTAL SUBVENCIÓ GRUP X

40.000 €

15. Clàusula social
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S’estableix una línia de subvencions extraordinària, que consistirà en incrementar en un
10% el percentatge total de la subvenció, i serà destinada a persones físiques que
compleixin tots i cadascun dels requisits següents:
a) Que almenys un dels beneficiaris estigui empadronat a l’habitatge amb una
antiguitat mínima de dos anys comptats des de la data de la sol·licitud.
b) Que disposin d’una renda familiar inferior a una vegada l’IRSC (Indicador de la
Renda de Suficiència de Catalunya).3
En qualsevol cas, la subvenció total percebuda mai no podrà superar el 50% del
pressupost protegit ni l’import de la subvenció màxima establert a la base catorzena.

16. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
El departament gestor encarregat de la tramitació de l’expedient de concessió de les
subvencions regulades per les presents bases és el Departament d’Habitatge de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
De conformitat amb l’article 15.7 de l’OGS, la proposta de concessió de les subvencions
serà elaborada pel següent òrgan col·legiat:



3

Presidència: El/La Alcalde/essa, o regidor/a en qui delegui
Vocal: El/la regidor de Llicències i Disciplina urbanística, o la persona en qui
delegui



Vocal: El/la cap d’àrea de Serveis Territorials, o la persona en qui delegui



Vocal: Un/a arquitecte/a dels Serveis tècnics municipals



Vocal: El/la responsable de l’Oficina Local d’Habitatge

LLEI 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
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Secretari/ària: Administratiu/va de l’Oficina Local d’Habitatge

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà la Junta de Govern Local.
L’òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà declarar desert el
procediment d’atorgament o no esgotar el crèdit total previst en el cas que les sol·licituds
presentades no reuneixin els requisits necessaris establerts en aquestes bases.

17. Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones beneficiàries en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la data d’aprovació
de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015.
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La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

18. Acceptació de la subvenció
D’acord amb l’article 20.2 de l’OGS, transcorreguts 10 dies hàbils a comptar des de la
notificació de la resolució en que s'aprovi la concessió de la subvenció, s’entendrà
acceptada sense reserves la subvenció. La no acceptació de la mateixa haurà de
formalitzar-se expressament dins d’aquest mateix termini de 10 dies.
L’acceptació de la subvenció comporta també el de la normativa que la regula.

19. Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions dels beneficiaris de les subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas correspongui i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció:
1. Els/les beneficiaris/àries de subvencions concedides per l’Ajuntament s’obliguen
a executar les actuacions subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
fiscals i financeres i amb la Seguretat Social, o acreditar la seva exempció, així
com no tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat.
3. Els/les beneficiaris/àries d’una subvenció estan obligats a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció
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general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació amb la subvenció concedida.
4. L’import protegible queda configurat com una quantitat alçada i és vinculant en
cas de resultar beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de
desviacions entre les diverses partides que l’integren, sempre que es justifiqui
degudament (a la baixa tant pel cost com pel que fa a la justificació).
5. Caldrà donar la corresponent publicitat a les subvencions atorgades, en els
termes fixats a la normativa d’aplicació.
6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de
la finalització del termini de presentació de les justificacions.
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7. Comunicar a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat la modificació de qualsevol
circumstància que pugui afectar algun dels requisits per a la concessió de la
subvenció.
De conformitat amb la Llei 19/2014, de la transparència, en cas de concessió de
subvencions i ajuts públics per un import superior a 10.000 euros, és obligació de les
persones beneficiàries, si són persones jurídiques, comunicar als subjectes obligats la
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte
de fer-les públiques (model normalitzat núm.4).

20. Despeses subvencionables
1. Es consideren despeses subvencionables aquelles definides a la base 12, pels
imports establerts a la base 13, i amb els límits fixats a la base 14.
2. La totalitat de les factures hauran de reunir els requisits dels articles 6 i 7 del Real
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació.
La factura contindrà els requisits de l’article 6 del citat reglament, els quals se
citen de forma resumida a continuació:
a) Número
b) Data d’expedició
c) Nom i cognoms, o denominació social completa, tant de l’obligat a
expedir factura com dels destinataris de les obligacions
d) Número d’identificació fiscal
e) Domicili, tant de l’obligat a expedir factura como del destinatari de les
operacions
f) Descripció de les operacions, consignant-se les dades necessàries per
la determinació de la base imposable
g) El tipus impositiu aplicat
h) La quota tributaria
i) La data en que s’ha efectuat les operacions que es documenten
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Serà suficient la presentació d’una factura simplificada en imports inferiors als
400€ (IVA inclòs), les quals contindran els requisits de l’article 7 del Reglament,
que se citen de forma resumida a continuació:
a) Número
b) Data d’expedició
c) La data en que s’han efectuat les operacions si és diferent a la data
d’expedició
d) Número d’identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o
denominació social completa de l’obligat a la seva expedició
e) La identificació del tipus de béns entregats o serveis prestats
f) El tipus impositiu aplicat i, opcionalment, també l’expressió IVA inclòs
g) La contraprestació total
En cap cas són despeses subvencionables:
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a) Els interessos deutors dels comptes bancaris
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
c) Les despeses de procediments judicials
Els tributs són despeses subvencionables quan el/la beneficiari/ària de la subvenció els
abona de manera efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els
impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els
impostos personals sobre la renda.
El/la beneficiari/ària ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la
part que raonablement correspongui, d’acord amb els principis i les normes de
comptabilitat generalment admeses. Els costos indirectes no podran superar, en cap cas,
el 50% de la subvenció atorgada.

21. Forma de pagament
1. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació per part del beneficiari.
2. D’acord amb l’article 34.5 de la Llei General de Subvencions, en efectuar qualsevol
pagament, es farà prèviament una valoració del compliment per part del beneficiari
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com que no és deutor per
resolució de procedència de reintegrament. No serà necessari aportar nova
certificació si l’aportada en la sol·licitud de concessió no ha exhaurit el seu termini de
validesa.
3. En tots els casos, quant el beneficiari/ària sigui deutor de l’Ajuntament es podrà
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes de la
persona.

22. Termini i forma de justificació
1. El termini de justificació es fixarà a la convocatòria.
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2. Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària juntament amb la
documentació requerida al model normalitzat núm.3, que es podrà trobar a la pàgina
web de l’Ajuntament i revestirà la forma de compte justificatiu, que haurà de contenir:
a) Una memòria d’actuació justificativa amb indicació de les obres executades i dels
resultats obtinguts (documentació gràfica i, si escau, certificats de finals d’obra).
b) Una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del
document, l’import, la data d’emissió i, si escau, la data de pagament.
c) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què fa
referència el paràgraf anterior, i la documentació acreditativa del pagament (rebut,
per a imports inferiors a 2.500€, i transferència emesa, per a imports superiors a
2.500€).
d) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les
obres executades, amb indicació de l’import i la seva procedència.
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e) En obres de poca entitat com per exemple l’adaptació de plat de dutxa, per part
dels serveis tècnics municipals, es farà inspecció prèvia i posterior de les feines
per tal de comprovar l’execució de les obres. La inspecció prèvia es farà dintre
dels 10 dies posteriors a la sol·licitud de la comunicada d’obres.

23. Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà als/les beneficiaris/àries la necessitat de solucionar les deficiències
detectades en un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que en cas de no fer-ho, es procedirà a la revocació o a la reducció de
l’ajuda segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament.

24. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució
del projecte subvencionat, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import a la baixa, el de justificació i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a)

Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.

b)

Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que
sumats als de l’Ajuntament superin el cost total del projecte o activitat
subvencionada.

c)

Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de
l’import de les despeses subvencionables previstes a les presents bases.
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25. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra subvenció concedida per
altres administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total de l’import subvencionable o de les actuacions objecte de subvenció.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

26. Revocació
Són causes de revocació de la subvenció les següents:
- La no presentació de la comunicació o la no obtenció de la llicència corresponent, tant
per obres executades o obres sense executar.
- La no adaptació de les obres a les condicions de la comunicació o de la llicència i/o a
les fixades pels Serveis Tècnics municipals.
- L’incompliment del termini d’execució, sense causa justificada.
- La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables.
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- La no justificació de les despeses efectuades.
- Qualsevol altre legalment establerta.
27. Reintegrament
Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, així com l’exigència de l’interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament
d’acord amb el que s’estableix a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i en el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, i, en tot cas, quan
concorri alguna de les causes de revocació contingudes en la clàusula anterior.

Supòsits Possibles incompliments

Graus
(sobre
atorgada)

1

No presentació de la comunicació o no obtenció
de la llicència, i/o no adaptació de les obres a la 100%
comunicació o llicència obtingudes

2

Incompliment del termini d’execució, sense causa
100%
justificada

3

Obtenció de la subvenció falsejant o ocultant
100%
condicions

4

Justificació insuficient

5

Incompliment total de la justificació, incompliment
fora de termini, sense contestar el requeriment 100%
del departament gestor

la

subvenció

Proporcional a la part no justificada
adequadament
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Incompliment
parcial
de les
actuacions
Proporcional a les actuacions no
subvencionades (només per a les c) i d) de la
realitzades
Base 12a)

28. Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import objecte de la subvenció, s’ajustarà l’import a
abonar.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar la subvenció el/la beneficiari/ària que
hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que
haguessin impedit la seva concessió; el/la beneficiari/ària que hagi incomplert totalment o
parcialment l’objectiu de l’activitat o del projecte; el/la beneficiari/ària que hagi incomplert
l’obligació de justificar en els terminis establerts; el/la beneficiari/ària que oposi resistència
o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
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3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part
de les quantitats percebudes, així com l’exigència de l’interès de demora des del moment
del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del
reintegrament.

29. Obligats al reintegrament
Seran els identificats com a beneficiaris/àries que hagin rebut subvenció.
Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques que gaudeixin de la
condició de beneficiaris/àries, de conformitat amb allò establert a l’art. 40 LGS i demés
concordants del RLGS.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al
compliment de les obligacions, que adoptessin acords que fessin possibles els
incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix, seran responsables,
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.

30. Supervisió i control
Les persones beneficiàries resten sotmeses a les actuacions de control regulades a la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

31. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS,
en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de l’OGS.
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32. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones, a través de la seva tramesa a la BDNS.
33. Normativa d’aplicació
En tot allò que no s’estableixi en aquestes bases són aplicables les disposicions legals i
reglamentàries vigents que regulen l’activitat de les administracions públiques i, en
concret, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu Reglament,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
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34. Recursos contra la resolució de la subvenció
Contra la present resolució de subvencions, que posa fi a la via administrativa, pot
interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
l’Alcalde/essa, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.”
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. Constitució divisió horitzontal edifici c/Alfons Sala, 89. Exp. 2020/0049
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2020/0049
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Atès que la Sra. J.A.V., amb NIF: XX.XXX.331-N, en data 3 de gener de 2020, va
sol·licitar la llicència urbanística per a la constitució d’un règim de propietat horitzontal, de
la finca situada al carrer Alfons Sala núm. 89-91 d'aquesta vila, consistent en la
segregació de cada entitat de cada planta, tenint com a element comú l’escala de
distribució, sent la descripció de la finca inicial, segons nota simple de registre i escriptura
proforma de divisió horitzontal, la següent:
“URBANA: Casa de un solar, consta de baixos y dos pisos, amb un pati al darrere,
situada al carrer Alfonso Sala, de la Vil.la d’Olesa de Montserrat, senyalada amb el
número seixanta-u, actualment números 89-91, que medeix vint-i-cinc palms d’amplada
per cent setanta cinc de fons, ocupant una superfície de quatre mil cent vint-i-cinc palms,
equivalents a cent cinquanta sis metros cent setanta cinc mil·límetres quadrats. Limita:
front Oest, l’esmentat carrer; dreta, sortint Nord, Pedro Colomer; esquerra, la casa
número seixanta tres, de Emilio Agustí-Molieres; y esquena, José Navarro.
REGISTRE: Inscrita al Registre de la Propietat de Martorell número dos, al volum 2038,
llibre 183 d’Olesa de Montserrat, foli 133, finca número 1968..
Atès que la finca de referència es pretén realitzar la següent divisió, quedant definides les
finques resultants de la manera següent:
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“ENTITAT núm. 1: BAIXOS 1ª.
L’entitat 1 destinada a habitatge limita al nord amb mitgeres i patis de les edificacions
veïnes, al sud amb la zona de serveis comuns que donen accés a l'entitat 2 i l'entitat 3,
així com mitgeres i patis de les edificacions veïnes, a l'est amb pati d'illa, i a l'oest amb el
carrer Alfons Sala.
L'entitat 1 està formada per una edificació principal de planta baixa ,destinada a l´ ús
d'habitatge amb un pati posterior, i una edificació al fons de parcel.la destinada a porxo i
traster.
La planta baixa amb accés des del carrer Alfons Sala , es destina a l'ús d'habitatge amb
una superfície construïda total de 95,22 m2 i una superfície útil interior de 68,61m2,
distribuïda de la següent manera: rebedor, pas, un dormitori, cambra higiènica, dos
despatxos i la sala - menjador- cuina ,safareig exterior i porxo amb accés al pati de
38,04m2 útils i l'edificació al fons de parcel.la es distribueix en porxo i traster.
CUOTA: 40,00 POR CIENTO.
ENTITAT núm. 2: PRIMER 1ª.
L’entitat 2 destinada a habitatge limita al nord amb mitgeres i patis de les edificacions
veïnes, al sud amb la zona de serveis comuns que donen accés a aquesta 'entitat 2 i
l'entitat 3, així com mitgeres i patis de les edificacions veïnes, a l'est amb pati , i a l'oest
amb el carrer Alfons Sala, des d' on s'accedeix a través de l'escala de veïns de serveis
comuns.
L'entitat 2 està formada per una edificació situada de planta pis primer ,destinada a l´ ús
d'habitatge.
La planta pis primer amb accés des del carrer Alfons Sala a través de l'escala de veïns ,
es destina a l'ús d'habitatge amb una superfície construïda total de 65,56 m2 i una
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superfície útil interior de 55,26m2, distribuïda de la següent manera: rebedor, pas, dos
dormitoris, sala-menjador-cuina, cambra higiènica i terrassa.
CUOTA: 30,00 POR CIENTO.
ENTITAT núm. 3 SEGON 1ª
L’entitat 3 destinada a habitatge limita al nord amb mitgeres i patis de les edificacions
veïnes, al sud amb la zona de serveis comuns que donen accés a aquesta 'entitat 3 i
l'entitat 2, així com mitgeres i patis de les edificacions veïnes, a l'est amb pati , i a l'oest
amb el carrer Alfons Sala, des d' on s'accedeix a través de l'escala de veïns de serveis
comuns.
L'entitat 3 està formada per una edificació situada de planta pis segon ,destinada a l´ ús
d'habitatge.
La planta pis segon amb accés des del carrer Alfons Sala a través de l'escala de veïns ,
es destina a l'ús d'habitatge amb una superfície construïda total de 72,64 m2 i una
superfície útil interior de 62,06 m2, distribuïda de la següent manera: rebedor, pas, dos
dormitoris dels quals un es suite amb bany, sala-menjador-cuina, una cambra higiènica i
terrassa.
CUOTA: 30,00 POR CIENTO.
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SERVEIS COMUNS
La zona d'accés a l'entitat 2 i 3 es destina a serveis comuns amb l'accés i l'escala de
veïns, la superfície construïda es de 14,67 m2 i la Útil de 12,80 m2.”
Vistos els informes favorables emesos per l'arquitecta municipal i pels Serveis Jurídics
d’aquest Ajuntament, en dates 19 i 20 de juliol d’enguany, respectivament.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Concedir a la Sra. J.A.V., amb NIF: XX.XXX.331-N, la llicència urbanística per a
la constitució d’un règim de propietat horitzontal, de la finca situada al carrer Alfons Sala
núm. 89-91 d'aquesta vila, consistent en la segregació de cada entitat de cada planta,
tenint com a element comú l’escala de distribució, quedant les finques definides de la
manera següent:
“ENTITAT núm. 1: BAIXOS 1ª.
L’entitat 1 destinada a habitatge limita al nord amb mitgeres i patis de les edificacions
veïnes, al sud amb la zona de serveis comuns que donen accés a l'entitat 2 i l'entitat 3,
així com mitgeres i patis de les edificacions veïnes, a l'est amb pati d'illa, i a l'oest amb el
carrer Alfons Sala.
L'entitat 1 està formada per una edificació principal de planta baixa ,destinada a l´ ús
d'habitatge amb un pati posterior, i una edificació al fons de parcel.la destinada a porxo i
traster.
La planta baixa amb accés des del carrer Alfons Sala , es destina a l'ús d'habitatge amb
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una superfície construïda total de 95,22 m2 i una superfície útil interior de 68,61m2,
distribuïda de la següent manera: rebedor, pas, un dormitori, cambra higiènica, dos
despatxos i la sala - menjador- cuina ,safareig exterior i porxo amb accés al pati de
38,04m2 útils i l'edificació al fons de parcel.la es distribueix en porxo i traster.
CUOTA: 40,00 POR CIENTO.
ENTITAT núm. 2: PRIMER 1ª.
L’entitat 2 destinada a habitatge limita al nord amb mitgeres i patis de les edificacions
veïnes, al sud amb la zona de serveis comuns que donen accés a aquesta 'entitat 2 i
l'entitat 3, així com mitgeres i patis de les edificacions veïnes, a l'est amb pati , i a l'oest
amb el carrer Alfons Sala, des d' on s'accedeix a través de l'escala de veïns de serveis
comuns.
L'entitat 2 està formada per una edificació situada de planta pis primer ,destinada a l´ ús
d'habitatge.
La planta pis primer amb accés des del carrer Alfons Sala a través de l'escala de veïns ,
es destina a l'ús d'habitatge amb una superfície construïda total de 65,56 m2 i una
superfície útil interior de 55,26m2, distribuïda de la següent manera: rebedor, pas, dos
dormitoris, sala-menjador-cuina, cambra higiènica i terrassa.
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CUOTA: 30,00 POR CIENTO.
ENTITAT núm. 3 SEGON 1ª
L’entitat 3 destinada a habitatge limita al nord amb mitgeres i patis de les edificacions
veïnes, al sud amb la zona de serveis comuns que donen accés a aquesta 'entitat 3 i
l'entitat 2, així com mitgeres i patis de les edificacions veïnes, a l'est amb pati , i a l'oest
amb el carrer Alfons Sala, des d' on s'accedeix a través de l'escala de veïns de serveis
comuns.
L'entitat 3 està formada per una edificació situada de planta pis segon ,destinada a l´ ús
d'habitatge.
La planta pis segon amb accés des del carrer Alfons Sala a través de l'escala de veïns ,
es destina a l'ús d'habitatge amb una superfície construïda total de 72,64 m2 i una
superfície útil interior de 62,06 m2, distribuïda de la següent manera: rebedor, pas, dos
dormitoris dels quals un es suite amb bany, sala-menjador-cuina, una cambra higiènica i
terrassa.
CUOTA: 30,00 POR CIENTO.
SERVEIS COMUNS
La zona d'accés a l'entitat 2 i 3 es destina a serveis comuns amb l'accés i l'escala de
veïns, la superfície construïda es de 14,67 m2 i la Útil de 12,80 m2.!
SEGON. Notificar el present 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.
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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 9.3. Desestimació al·legacions i aprovació definitiva projecte ordenació Plaça
Dr. Fleming. Exp. 2019/4837
“Proposta de l’Alcaldia

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

Exp. 2019/4837
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió de data 4 de maig
d’enguany, va acordar 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, així com sotmetre’l a
informació pública durant un termini de quinze dies hàbils.
Atès que l’anunci d’informació pública del referit acord d’aprovació inicial va sortir publicat
en el Butlletí Oficial de la Provincia de data 19 de maig d’enguany, i que es va publicar en
la seu electrònica de la pàgina web municipal.
Atès que durant aquest termini d’informació pública es va presentar un escrit
d’al·legacions per part del Sr. J.C.C. amb NIF xx.xxx.826-Y.
Vistos els informes emesos per l’arquitecta municipal i pels serveis jurídics d’aquest
ajuntament, de dates 6 i 12 de juliol, respectivament, en els quals s’indica el següent:
Informe tècnic:
“Àmbit del Projecte
L’àmbit d’actuació del projecte executiu comprèn la prolongació del carrer
Barcelona des del carrer Pau Casals fins al creuament amb el carrer Colón, i la
Plaça del Dr. Fleming. L’àmbit també inclou el pas soterrat per sota les vies dels
FGC.
Com a document annex s’inclou l’enderroc de l’antic cementiri (però no la
execució del futur Parc de la Memòria)
Objecte del projecte
L’objecte del present projecte executiu és la reordenació de la Plaça del Dr.
Fleming, la zona de l’antic cementiri i la prolongació del carrer Barcelona,
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l’enderroc del cementiri, i la reordenació del pas soterrat, dins dels àmbits
d’actuació, per assolir una imatge més urbana d’aquesta àmbit, millorar-ne les
condicions d’accessibilitat, seguretat i confort per als vianants, la qualitat
ambiental i l’eficiència de les xarxes de serveis, generar espais d’estada i zones
verdes, amb especial atenció al disseny de la plaça del Dr. Fleming, i fer
compatibles tots els usos presents (circulació de transport públic, ús cívic, etc.).
En conclusió, el Projecte executiu de reordenació de la Plaça del Dr. Fleming, la
zona de l’antic cementiri i prolongació del carrer Barcelona a Olesa de Montserrat,
aprovat inicialment en data 4 de maig de 2021, no inclou en el seu àmbit
d’execució d’obra la part corresponent al cementiri vell.
Per tot això, respecte el projecte executiu aprovat, no s’accepta l’al·legació.
D’altra banda es demanarà un informe jurídic respecte la titularitat dels 18m2 que
al·lega l’escrit presentat”
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Informe jurídic:
“Qui subscriu el present informe és de la opinió, en relació a les al·legacions
presentades, que serà en el moment d’execució de l’enderroc del cementiri vell
(fase 2), quan l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat tindrà la obligació, prèvia
valoració jurídica, i de conformitat amb els articles 31 i 40 del ROAS, d’incloure la
relació detallada i la valoració dels béns que s’han d’ocupar i expropiar, en un
annex a la memòria, on s’expressarà la situació material i jurídica de cadascú dels
bens i drets necessaris, així com la identitat dels seus titulars respectius, per la
qual cosa escau desestimar les al·legacions presentades.
FONAMENTS JURÍDICS
Són d’aplicació els articles 20 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, pel que fa a les competències de l’Alcalde-President
de la corporació local i la seva delegació en la Junta de Govern Local; l’article 9
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, pel que fa a la classificació de les obres;
l’article 24 i següents de l’anterior text legal, en relació al contingut i documentació
del projecte; i els articles 37 i 38 del Decret esmentat, pel que fa al procediment de
tramitació i, segons els quals el Projecte de referència s’ha de sotmetre a una
aprovació inicial, un tràmit d’informació pública, i a una aprovació definitiva de la
qual se’n donarà publicitat al BOPB, DOGC, i a l’e- tauler municipal.
CONCLUSIÓ
PRIMER.- Desestimar totalment les al·legacions presentades pel senyor JCC, en
data 8 de juny de 2021, amb registre d’entrada E2021012405, presentades en el
període d’informació pública de l’aprovació inicial del projecte de referència.
SEGON.- Aprovar definitivament el “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 VUITANTACINC MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
(1.785.740,65 €), IVA inclòs.
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TERCER.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva del “Projecte executiu de
reordenació de la plaça del Dr. Fleming, la zona de l’antic cementiri i prolongació
del carrer Barcelona, de conformitat amb el previst a l’article 38 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la província
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a l’e-tauler
municipal.”
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Desestimar en la seva totalitat l’al·legació presentada pel Sr. J.C.C. amb NIF
xx.xxx.826-Y, pels motius indicats en els informes tècnic i jurídic detallats en la part
expositiva d’aquest acord.
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SEGON. Aprovar definitivament el “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 VUITANTACINC MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
(1.785.740,65 €), IVA inclòs, redactat per la societat RGA ARQUITECTES, SLP.
TERCER. Publicar l’acord d’aprovació definitiva del “Projecte executiu de reordenació de
la plaça del Dr. Fleming, la zona de l’antic cementiri i prolongació del carrer Barcelona, de
conformitat amb el previst a l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, mitjançant un anunci
en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i a l’e-tauler municipal.
QUART. Notificar el present acord al Sr. J.C.C. com a titular de la única al·legació
presentada.
CINQUÈ. Comunicar el present acord al departament de contractació.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
10.- PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió de la
qual dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 18:57 hores de la
tarda.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

