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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Extraordinària-Urgent del dia 3 d´agost de 2021
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:30 del dia 3 d´agost de 2021, es reuneixen en primera convocatòria, prèvia citació i
per la celebració de sessió extraordinària-urgent a la que fa referència l’article 78.1 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els senyors
relacionats a continuació:
Alcalde president
Il·lm. Sr. Miguel Riera Rey

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

Tinents/tes d’alcalde
Jordi Martínez Vallmitjana
Lourdes Vallès Reguant
Xavier Rota i Boada.
Ada Agut i Domenèch
Dídac Solà Sánchez
Ivan Carreira Picamal
Domènec Paloma Sancho
Secretari
Vicenç Tur Martí
Assisteixen també a la sessió
Mercè Roquer Compte
Jordi López Guevara
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia:
1.- DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA
2.- CONTRACTES
2.1.- Subministrament motocicletes Policia Local. Exp. 2021/3139
2.2.- Adjudicació contracte serveis promoció salut i benestar. Exp.2021/1231
2.3.- Incoació expedient de contractació i QC contracte serveis poda arbrat viari.
Exp.2021/1551
2.4.- Pròrroga i modificació del contracte servei públic Llars d'Infants. Exp.2017/151
2.5.- Modificació contracte serveis esportius. Exp.2019/3331
2.6.- Adjudicació contractes servei mediació ciutadana. Exp.2021/2562
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
4.1.- Canvi de titularitat de la parada 1 del Merca Ambulant a favor de Sotera Santiago
Torres. Exp. 2013/0272
4.2.- Llicència construcció nau industrial c/la Fou núm. 6-8. Exp. 2019/4292.
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4.3.- Llicència ampliació alta gual permanent C. Miquell Coll i Alentorn 3 Exp. 2021/3736
5.- CONVENIS
5.1.- Conveni per la formació en pràctiques amb el Centre d'alt Rendiment en l'àmbit
esportiu al departament d'Esports. Exp. 2021/2706
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Subvenció nominativa amb l'Assoc. Cultural La Festa dels Miquelets any 2021. Exp.
2021/1991
6.2.- Subvenció nominativa amb l'Associació La Passió d'Olesa any 2021. Exp. 2021/2330
6.3.- Atorgament Subvencions Concurrència Competitiva en matèria d'Esports. Exp.
2021/0583
7.- PERSONAL
7.1.- Bases i convocatoria procés selectiu Intervenció. Exp. 2021/4237
7.2.- Bases i convocatòria PS 1 plaça conserge escola Ferrà i Esteve. Exp. 2021/4203
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Aprovació definitiva projecte reparcel·lació part del polígon 2 del Pla Parcial SUPi.1
Can Singla. Exp. 2010/0114
8.2.- Concessió premis Sant Jordi 2021. Exp. 2021/0541
8.3.- Pagament conveni SEAP de l'any 2020 amb el Consell Comarcal. Exp. 2020/4580
8.4.- Rectificació Annex X Ajuts econòmics socials. Exp.2021/2965
1.0.- DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA
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Votació de la declaració de la Urgència:
Sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
Votació: Majoria Simple.
2.0.- CONTRACTES
Punt 2.1. Subministrament motocicletes Policia Local. Exp. 2021/3139
“Proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana
Exp. 2021/3139
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en data 28 de desembre de 2012, va
aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que
realitza l’Associació Catalana de Municipis (ACM) juntament amb el Consorci Català pel
desenvolupament Local (CCDL).
Atès que el CCDL, per encàrrec de l’ACM, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió
Executiva de data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va
aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017,
adjudicar l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2016.02) a les empreses seleccionades.
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Atès que en data 15 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils, la pròrroga del corresponent contracte com adjudicataris de l’Acord
marc de mobilitat sostenible, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a
l’apartat anterior.
Atès que el departament de la Policia Local d’aquest Ajuntament necessita tenir la dotació
de vehicles policials adequats al servei que s’ha de prestar i al model organitzatiu del cos,
amb la finalitat de poder atendre i oferir un servei ràpid i de qualitat als ciutadans d’Olesa.
Atès que l’actuació dels agents de la policia local es fa, principalment, al carrer, amb la
finalitat d’atendre urgències i oferir un servei directe al ciutadà. Per això, és molt important
disposar de vehicles policials adequats per al correcte exercici de la seva funció,
principalment, en el servei de proximitat i de relació amb la comunitat.
Atès que els vehicles policials han de disposar de la retolació, dispositius òptics i acústics
i de l’equipament necessari en relació a les tasques a realitzar.
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Atès que per les peculiaritats d’aquest tipus de vehicles destinats al servei policial, es
desaconsella la compra dels mateixos, essent la millor opció la seva contractació per
modalitat d’arrendament a llarg termini (rènting).
Atès que l’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atès que l’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de
la DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i el
198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les condicions en
que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les entitats
destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a
l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.
Vist l’informe del sergent cap en funcions de la Policia Local de data 02 de juliol de 2021.
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim
de funcionament i competències de les entitats locals, aquesta Regidora proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Ratificar l’adhesió del 28 de desembre de 2012 de la Junta de Govern Local, on
es va aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada del
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CCDL i en particular l’adhesió a l’Acord Marc pel subministrament de vehicles de serveis
policials.
SEGON. Aprovar el subministrament de dos vehicles amb destinació als serveis de
vigilància i seguretat ciutadana d’aquesta entitat local, d’acord amb els drets i obligacions
que consten en les condicions especifiques d’execució de l’encàrrec de provisió, els plecs
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’Acord Marc, les
condicions de l’oferta en el document d’acceptació d’encàrrec de l’empresa COOLTRA
MOTOS, SL amb CIF B-64146632 i els preus i terminis i condicions que es detallen en el
quadre adjunt:
Vehicle en rènting
Nº de vehicles: 2
Marca: Kymco
Model: Superdink 350 ABS
Estat dels vehicles: nou
Accessoris addicionals: kit policial estàndard, retolació corporativa Policia Local
d’Olesa de Montserrat, sistema de llums d’emergència i sirena.
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Acords Addicionals
Manteniment: Inclòs
Modalitat d'assegurança: Tot risc sense franquícia
Assistència en carretera: Inclosa
Quilometratge inclòs: 40.000 kms
Lloc d’entrega: Policia Local d’Olesa de Montserrat
Quilometratge d’abonament: 0,04€*

(*)IVA 21% No inclòs
Data i període d’arrendament:
Nº Mesos: 48
Quota de pagament:
Import quota mensual per vehicle: 278,00€*
Import quota extra retolació específica per vehicle: 21,00€*
Import quota mensual total per vehicle sense IVA: 299,00€*
Valor total del contracte sense IVA i per 2 unitats: 28.704,00€*

(*)IVA 21% No inclòs
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de crèdit (AD) del cost econòmic d’aquest
subministrament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32.132.20400- SEG.
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CIUTADANA-ARRENDAMENT DE MATERIAL DE TRANSPORT, amb la distribució
següent:
BASE

TOTAL IVA

IMPORT

IMPOSABLE

(21%)

TOTAL (€)

01 d’octubre – 31 de desembre de 2021

1.794,00 €

376,74 €

2.170,74 €

01 de gener – 31 de desembre de 2022

7.176,00 €

1.506,96 €

8.682,96 €

01 de gener – 31 de desembre de 2023

7.176,00 €

1.506,96 €

8.682,96 €

01 de gener – 31 de desembre de 2024

7.176,00 €

1.506,96 €

8.682,96 €

01 de gener – 30 de setembre de 2025

5.382,00 €

634,40 €

6.512,22 €

Total contracte (48 mesos)

28.704,00 €

5.532,02 €

34.731,84 €

PERIODE
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QUART. Notificar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL, a
l’empresa adjudicatària COOLTRA MOTOS, SL i als departaments de Contractació,
Intervenció i Tresoreria Municipals.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 2.2. Adjudicació contracte serveis promoció salut i benestar. Exp.2021/1231
“Proposta de la Regidoria de Salut Pública
Exp. 2021/1231
Ctc.75-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 1 de juny de 2021,
va aprovar l’expedient de contractació, el quadre de característiques del plec tipus i el plec de
prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de clàusules generals aprovat pel Ple,
han de regir l’adjudicació i execució del contracte de serveis per a la promoció de la salut i el
benestar amb la pràctica del txi-kung i les caminades per l’entorn natural del municipi,
mitjançant procediment obert simplificat.
El procediment de contractació s’ha tramitat d’acord amb l’article 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.
En les actes, publicades en el Perfil del Contractant de la web municipal, de qualificació de la
documentació general i d’obertura i valoració de criteris discrecionals de data 28 de juny, i
d’obertura i valoració dels criteris reglats de data 12 de juliol de 2021, la mesa acorda
proposar per unanimitat l'adjudicació de l’esmentat contracte a la Sra. NÚRIA DÍAZ LLOP
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(VITAL ACTIVITY), d’acord amb la puntuació atorgada durant la celebració de la mesa i que
es detallada en l’informe tècnic de data 9 de juliol de 2021.
L’empresa proposada adjudicatària ha donat compliment al requeriment efectuat en data 12
de juliol de 2021 per tal d’acreditar les condicions subjectives d’acord amb l’article 140 LCSP.
S’ha fiscalitzat per la Intervenció municipal la despesa d’aquesta contractació.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Ratificar els acords de la Mesa de contractació i ADJUDICAR el contracte de
serveis per a la promoció de la salut i el benestar amb la pràctica del txi-kung i les caminades
per l’entorn natural del municipi, mitjançant procediment obert simplificat, amb les dades
següents:
Lot 1: Txi-kung
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Adjudicatari: NÚRIA DÍAZ LLOP (VITAL ACTIVITY)
Preu base adjudicació: 8.151,00€
IVA 21%: 1.711,71€
TOTAL: 9.862,71€

Lot 2: Caminades





Adjudicatari: NÚRIA DÍAZ LLOP (VITAL ACTIVITY)
Preu base adjudicació: 11.436,48€
IVA 21%: 2.401,66€
TOTAL: 13.838,14€

SEGON. Aprovar la disposició (D) de la despesa per un import total de VINT-I-TRES MIL
SET-CENTS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (23.700,85€), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 61 311 22706, amb la següent distribució:
Lot 1. Txikung
Any

IMPORT SENSE IVA

IVA

IMPORT TOTAL

2021 (1/09/2021 al 31/12/2021)

1.358,50 €

285,29 €

1.643,79 €

855,85 €

4.931,35 €

2022 (1/01/2022 al 31/12/2022)

4.075,50 €

(per reajustament de
cèntims d’euro)

(per reajustament de
cèntims d’euro)

2023 (1/01/2021 al 31/08/2021)

2.717,00 €

570,57 €

3.287,57 €

TOTAL

8.151,00 €

1.711,71 €

9.862,71 €

Lot 2. Caminades entorn natural
Any

IMPORT SENSE IVA

IVA

IMPORT
TOTAL
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2022 (1/01/2022 al 31/12/2022)

5.718,24 €

1.200,83 €

6.919,07 €

2023 (1/01/2023 al 31/12/2023)

5.718,24 €

1.200,83 €

6.919,07 €

TOTAL

11.436,48 €

2.401,66 €

13.838,14 €

TERCER. Les anualitats es podran reajustar en funció de circumstàncies sobrevingudes,
respectant els límits establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
QUART. El contracte tindrà la següent durada:
 El termini d'execució del contracte per al Lot 1: Txi-kung serà de 2 anys a comptar
des del dia 1/09/2021.
 El termini d’execució del contracte per al Lot 2: Caminades serà de 2 anys a comptar
des del dia 1/01/2022.
CINQUÈ. D’acord amb l’oferta presentada, l’adjudicatari es compromet a complir amb totes i
cadascuna de les millores proposades en la seva oferta econòmica.
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SISÈ. Nomenar com a responsable del contracte a la senyora Tanit Morón Simón, tècnica
especialista en Salut Pública.
SETÈ. El contractista presentarà electrònicament a través de l’E-fact una factura o factures
ajustada/es en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada l’IVA
repercutit, adreçada a l’alcalde, que serà conformada pel tècnic responsable del departament
municipal corresponent i posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció
municipal. El pagament es realitzarà d’acord amb la legislació vigent.
VUITÈ. La factura haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art.72 RLCAP, les dades
següents:
-

Número, i en el seu cas sèrie. La numeració de les factures serà correlativa.
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de
l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del
número d’identificació fiscal (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la
Junta de Govern Local)
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei al que vagi
destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt
PRIMER. El servei és la Regidoria de Salut Pública).
Preu del contracte
Lloc i data de la seva emissió
Signatura del funcionari que acrediti la recepció (A complimentar per
l’Ajuntament)

A més, és imprescindible que consti la següent referència: “Exp.2021/1231”
NOVÈ. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant.
DESÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es rebi
aquesta notificació d’adjudicació, d’acord amb l’article 153.3, i publicar l’anunci de
formalització al perfil del contractant.
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DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 15/09/2021 09:24
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 15/09/2021 14:43

ONZÈ. Notificar aquest acord a la Sra. NÚRIA DÍAZ LLOP (VITAL ACTIVITY).”
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 2.3. Incoació expedient de contractació i QC contracte serveis poda arbrat
viari. Exp.2021/1551
“Proposta de la Regidoria de Gestió de l’Espai Púbic i d’Equipaments
Exp. 2021/1551

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

Ctc.79-21. L’objecte d’aquest expedient és la contractació d’un centre especial de
treball d’iniciativa social per a la prestació del servei de poda de l’arbrat viari del
municipi i l’arbrat viari existent en els recintes d’equipaments públics. Quedarà
inclosa la recollida i gestió dels residus generats.
El contracte no serà dividit en lots ja que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del
mateix des del punt de vista tècnic.
Per portar a terme la contractació corresponent s’ha d’iniciar un procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb el que estableixen els articles 156.2 i
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP),
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre
adjudicació dels contractes.
El valor estimat total del contracte (VEC) d’aquest procediment és de 350.720,00€ IVA exclòs.
S’ha elaborat l’informe justificatiu de la necessitat de celebrar el present contracte en data 15
de juliol de 2021 i s’ha redactat el Quadre de Característiques del plec tipus i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació i execució del contracte.

A l’aplicació pressupostària 43 1532 22706 del pressupost municipal hi ha consignació
suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació.
S’ha fiscalitzat l’expedient i la Secretaria municipal ha emès informe d’acord amb allò
establert en la disposició addicional tercera normes específiques de contractació pública en
les Entitats Locals de la LCSP.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 15/09/2021 09:24
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 15/09/2021 14:43

Vist allò que disposen els articles 116, 117 i concordants de la LCSP aquesta Regidoria en ús
de les facultats que té atribuïdes proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD:
PRIMER. Incoar l’expedient de la contractació d’un centre especial de treball d’iniciativa
social per a la prestació del servei de poda de l’arbrat viari del municipi i l’arbrat viari
existent en els recintes d’equipaments públics, que es tramitarà mitjançant procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb els articles 156.2 i concordants de
la LCSP.
El pressupost base de licitació del contracte quadriennal (48 mesos) és de 424.371,20€
IVA inclòs, el contracte s’iniciarà el dia 15 d’octubre de 2021, o a partir de la data que
consti en el contracte, si aquesta és posterior, amb el següent detall:



Base imposable: 350.720,00€
IVA (21%): 73.651,20€

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

SEGON. Aprovar el quadre de característiques del contracte del plec tipus i el plec de
prescripcions tècniques, reguladores del contracte del de poda de l’arbrat viari del
municipi i l’arbrat viari existent en els recintes d’equipaments públics
TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual derivada d’aquest contracte,
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos,
d’acord amb el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Aprovar l’autorització de la despesa (A) per un import de QUATRE-CENTS
VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA-UN EURO AMB VINT CÈNTIMS
(424.371,20€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43 1532 22706 del pressupost
municipal, amb la següent distribució:
ANUALITAT

2021

2022

2023

2024

2025

IMPORT S/IVA

21.920,00 €

87.680,00 €

87.680,00 €

87.680,00 €

65.760,00 €

IMPORT
IVA INCLÒS

26.523,20 €

106.092,80 €

106.092,80 €

106.092,80 €

79.569,60 €

CINQUÈ. Iniciar el procediment de licitació, mitjançant la publicació del corresponent
anunci al DOUE i al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, per a la
presentació d'ofertes en un termini de 35 dies naturals, a comptar des de l'endemà de
l’enviament de la publicació al DOUE. Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina
SOBRE DIGITAL.”
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 15/09/2021 09:24
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 15/09/2021 14:43

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 2.4. Pròrroga i modificació del contracte servei públic Llars d'Infants.
Exp.2017/1501
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2017/1501
Ctc.78-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 14 de
novembre de 2017, va adjudicar el contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat
de gestió interessada, de les llars d’infants municipals TAITOM (Lot 1) i LA BALDUFA
(Lot 2), a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ SL, mitjançant
procediment obert. El contracte fou signat en data 29 de novembre de 2017, per un
període de dos anys amb efectes a partir de l’1 de desembre de 2017 i amb possibilitat de
prorrogar dos anys més fins un màxim de quatre anys, d’acord amb la clàusula 6 del plec
de clàusules administratives particulars de l’esmentat contracte.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de febrer de 2018 va aprovar la
primera modificació de l’esmentat contracte en relació al Lot 1 (TAITOM).
La Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent de data 05 de setembre de
2018 va aprovar la revisió dels preus del servei menjador de les llars d’infants TAITOM i
LA BALDUFA per al curs 2018/19.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 1 d’octubre de 2019 va aprovar la
primera modificació de l’esmentat contracte en relació al Lot 2 (LA BALDUFA).
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 9 d’octubre de 2018 va aprovar la
segona modificació de l’esmentat contracte en relació al Lot 1 (TAITOM).
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 14 de maig de 2019 va aprovar la
revisió dels preus del servei menjador de les llars d’infants TAITOM i LA BALDUFA per al
curs 2019/20.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 26 de novembre de 2019 va
aprovar la primera pròrroga de l’esmentat contracte pel període comprés el dia 1 de
desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020.
La Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent de data 23 de juny de 2020 va
aprovar la revisió dels preus del servei menjador de les llars d’infants TAITOM i LA
BALDUFA per al curs 2020/21.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 6 d’octubre de 2020 va aprovar la
tercera modificació en relació al Lot 1 i la segona modificació en relació al LOT 2 de
l’esmentat contracte.
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La Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent de data 09 de desembre de
2020 va aprovar la segona pròrroga de l’esmentat contracte pel període comprés el dia 1
de desembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021.
La Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent de data 22 de desembre de
2020 va aprovar la quarta modificació en relació al Lot 1 de l’esmentat contracte.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2021 va aprovar la
cinquena modificació en relació al Lot 1 i la tercera modificació en relació al LOT 2 de
l’esmentat contracte.
L’empresa adjudicatària accepta la tercera pròrroga de l’esmentat contracte, per un
període de tres mesos a partir del proper dia 1 de setembre d’enguany, mitjançant
registre número E2021014812 del registre general d’entrades d’aquest Ajuntament i de
data 07 de juliol de 2021.

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

En data 3 d’agost d’enguany, la cap del departament de Serveis Socials i el cap del
departament de Contractació emeten informes favorables per a procedir a la tramitació de
la tercera pròrroga de l’esmentat contracte.
Vist allò que disposa l'article 23 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en referència al
termini de durada dels contractes, així com la clàusula 6 del plec de clàusules
administratives particulars on s’estableix la possibilitat de pròrroga, sense que en virtut de
les pròrrogues la seva durada global pugui superar els quatre anys.
Vist el registre d’entrada presentat per l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró de
data 29 de juliol de 2021 amb número de registre E2021016359, amb la petició de
modificació dels contractes ateses les noves necessitats que presenta el curs escolar
2021/2022.
Vist l’informe de la tècnica cap del departament d’Educació de data 30 de juliol d’enguany
sol·licitant una modificació dels contractes, ateses les noves necessitats vinculades a la
contractació de personal a les dues llars, pels motius següents:
-

Obertura d’una nova aula a la llar d’infants Taitom.
Augment de casuístiques d’alumnat amb necessitats educatives especials que
requereixen acompanyament de personal especialitzat: vetlladores.
Canvi de les mesures Covid en relació al personal.

I per tant, sol·licita les esmentades modificacions d’acord amb els termes següents:
Augmenta el personal en:
1 vetlladora per al suport a infants amb necessitats educatives
especials.

LOT 1 Llar d’infants pública
Taitom

Reducció de de personal en ½ jornada d’una educadora de
suport ja que no es requereixen les mateixes mesures Covid en
relació al nombre de personal que es mantenien el curs anterior.
En funció de la reestructuració de personal, es redistribueix la
part proporcional d’altres despeses de personal, de les
despeses generals i del benefici industrial i es redueixen les
despeses de desinfecció intensiva per neteja Covid.
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Augmenta el personal en:
½ jornada de vetlladora per al suport a infants amb necessitats
educatives especials.
LOT 2 Llar d’infants pública La
Baldufa

Reducció de personal en : 1 jornada i ½ de d’educadores de
suport ja que no es requereixen les mateixes mesures Covid en
relació al nombre de personal que es mantenien el curs anterior.
Reducció de les despeses de desinfecció intensiva per neteja
Covid.

Vist l’informe del secretari de data 30 de juliol de 2021 informant favorablement sobre les
modificacions contractuals proposades.
Vistos els articles 105 i 219 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector Públic.
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Vista les clàusules 50 i 51 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen
el contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de gestió interessada, de les llars
d’infants TAITOM i LA BALDUFA aprovat per Junta de Govern Local en sessió ordinària
de data 18 de juliol de 2017.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Prorrogar i Modificar el contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat
de gestió interessada, de les llars d’infants municipals TAITOM (Lot 1) i LA BALDUFA
(Lot 2), adjudicat a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ SL, d’acord
amb el següent detall:
o Pròrroga: per un període de tres mesos comptats a partir de dia 1 de
setembre de 2021 i fins el dia 30 de novembre de 2021 i per un total de
CENT VINT-I-SIS MIL CINC CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS (126.562,72€) import exempt d’IVA d’acord amb
l’article 20.1 apartat 9 de la Llei 37/92 de 28 de desembre de l’import sobre
el valor afegit.
o Modificació del contracte: d’acord amb les clàusules 50 i 51 del plec de
clàusules administratives particulars per al curs escolar 202-2022 per un
període de 3 mesos a comptar a partir de l’1 de setembre al 30 de novembre
de 2021, de la forma següent:
Clàusula
modificació
del PCAP

Lot

Llar

Motiu modificació

1

Taitom

Sisena

Increment 1 professional (vetlladora) a jornada
sencera Reducció 1 educadora ½ jornada

2

La
Baldufa

Tercera

Increment 1 professional (vetlladora) a ½ jornada
Reducció 1 educadora 1 jornada i ½
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SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) del contracte per un import total de CENT
VINT-I-SIS MIL CINC CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
(126.562,72€) corresponent al període comprès entre l’1 de setembre i el 30 de novembre
de 2021 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52 3231 22706, amb la següent
distribució:
LOT 1 Llar d’infants TAITOM

Import període pròrroga
Curs 2021-2022 01/09/2021 a 30/11/2021
288.259,96 €

LOT 2 Llar
BALDUFA

d’infants

LA

72.064,99 €
Import període pròrroga
Curs 2021-2022 01/09/2021 a 30/11/2021
217.990,90 €

54.497,73 €

TERCER. Els imports mensuals a facturar, d’acord amb l’informe tècnic de data 30 de
juliol de 2021, a partir de l’1 de setembre fins el 30 de novembre de 2021, seran els
següents:
Lot

Llar

1
2

Taitom
La Baldufa

Import mensual
mesos
24.021,66€
18.165,90€

tots

els

QUART. Notificar aquest acord a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE
CARTRÓ, SL, als efectes de formalitzar la tercera pròrroga en addenda al contracte i
formalitzar la modificació del contracte en document administratiu corresponents a la
sisena del Lot 1 i a la tercera del Lot 2.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 2.5. Modificació contracte serveis esportius. Exp.2019/3331
“Proposta de la Regidoria d’Esports
Exp. 2019/3331
Ctc.82-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 7 de juliol de 2020, va
adjudicar el contracte del servei per a cobrir les diferents necessitats del departament
d’Esports amb la finalitat de prestar a la ciutadania els serveis esportius necessaris per fer
front a les diferents necessitats i demandes establertes, a l’empresa SAFIS ESPORTS,
SL, per un import total de 73.735,59€, mitjançant procediment obert.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 11 de maig de 2021, va aprovar la
primera pròrroga de l’esmentat contracte per un període de dos mesos, comptat del 14 de
juliol al 13 de setembre de 2021.
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2021, va aprovar la
segona pròrroga de l’esmentat contracte per un període de tres mesos i quinze, comptat
del 14 de setembre al 31 de desembre de 2021.
Vist l’informe tècnic del cap del departament d’Esports de data 7 de juliol de 2021, on es
manifesta que hi ha hagut diverses incidències de baixes del personal contractat per
aquest Ajuntament i que aquest fet ha requerit una major demanda d’hores dels servei
contractat, a fi de no cessar en les diferents activitats i obertures de serveis que es
presten des del departament d’Esports, en concret:
-

1 professional amb Incapacitat Temporal, des del 10/08/2020 fins al 18/06/2021.

-

1 professional amb certificat mèdic per evitar temporalment tasques de
sobreesforç físic com activitats d’alta intensitat, a partir del 3/3/2021 i vigent en la
data de signatura del present informe.

-

1 professional traslladat a un altre departament de l’Ajuntament, en data 7/6/2020 i
vigent en la data de signatura del present informe.

-

Altres: substitucions puntuals per Incapacitat Temporal o de curta durada amb
substitució obligatòria per a la cobertura de serveis.

Aquesta ampliació té un cost total de QUINZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES
EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (15.363,37€) IVA inclòs.
Vist l’informe del secretari de la corporació, de data 30 de juliol d’enguany, on s’informa
favorablement la modificació de l’esmentat contracte.
Vist el registre de l’empresa SAFIS ESPORTS, SL de data 30 de juliol de 2021 amb
número de registre E2021016451, acceptant la modificació de l’esmentat contracte.
Vist l’apartat N del quadre de característiques del plec tipus que regeix aquesta
contractació.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar, inicialment, la modificació del contracte administratiu del servei per a
cobrir les diferents necessitats del departament d’Esports amb la finalitat de prestar a la
ciutadania els serveis esportius necessaris per fer front a les diferents necessitats i
demandes establertes, adjudicat a l’empresa SAFIS ESPORTS, SL.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de
QUINZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
(15.363,37€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53 342 22706.
TERCER. Aprovada definitivament la modificació, es formalitzarà el contracte, mitjançant
atorgament de document administratiu, en el termini màxim de quinze dies hàbils. Durant
aquest termini i abans de la formalització del contracte, caldrà ingressar la part
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proporcional de la garantia complementària del contracte per un import de 634,85€ de
conformitat amb el càlcul següent: 12.697,00€*5%=634,85€ (import de la garantia
complementària per a la modificació).
QUART. Notificar aquest acord a l’empresa SAFIS ESPORTS, SL, als efectes de
formalitzar la modificació en addenda al contracte i complementar la garantia definitiva
del contracte respecte de l’import modificat.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 2.6. Adjudicació contractes servei mediació ciutadana. Exp.2021/2562
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“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/2562
Ctc.84-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 22 de juny de
2021, va aprovar l’expedient de contractació, el quadre de característiques del plec tipus i
el plec de prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de clàusules generals
aprovat pel Ple, han de regir l’adjudicació i execució del contracte de serveis per a la
mediació ciutadana d’Olesa de Montserrat, mitjançant procediment obert simplificat.
El procediment de contractació s’ha tramitat d’acord amb l’article 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.
En les actes, publicades en el Perfil del Contractant de la web municipal, de qualificació
de la documentació general i d’obertura i valoració de criteris discrecionals de data 20 de
juliol, i d’obertura i valoració dels criteris reglats de data 26 de juliol de 2021, la mesa
acorda proposar per unanimitat l'adjudicació de l’esmentat contracte a l’ASSOCIACIÓ
PER LA RECERCA I L’ACCIÓ SOCIAL (VINCLE), d’acord amb la puntuació atorgada
durant la celebració de la mesa i que es detallada en l’informe tècnic de data 23 de juliol
de 2021.
L’empresa proposada adjudicatària ha donat compliment al requeriment efectuat en data
27 de juliol de 2021 per tal d’acreditar les condicions subjectives d’acord amb l’article 140
LCSP.
S’ha fiscalitzat per la Intervenció municipal la despesa d’aquesta contractació.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER. Ratificar els acords de la Mesa de contractació i ADJUDICAR el contracte de
serveis per a la mediació ciutadana d’Olesa de Montserrat, mitjançant procediment obert
simplificat, amb les dades següents:
Adjudicatari: ASSOCIACIÓ PER A LA RECERCA I L’ACCIÓ SOCIAL
 Preu base adjudicació: 21.532,06€
 IVA: exempt
 TOTAL: 21.532,06€


SEGON. Aprovar la disposició (D) de la despesa per un import total de VINT-I-UN MIL
CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS (21.532,06€), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 62 231 22706, amb la següent distribució:
ANUALITAT DEL SERVEI
1 de setembre 2021 – 31 desembre 2021
1 de gener 2022 – 31 d’agost 2022
TOTAL

IMPORT SENSE IVA
7.177,36€
14.354,70€
21.532,06€
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TERCER. Les anualitats es podran reajustar en funció de circumstàncies sobrevingudes,
respectant els límits establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
QUART. El contracte tindrà una durada de 12 mesos a comptar des del dia 1 de setembre
de 2021, o a partir de la data que consti en el contracte, si aquesta és posterior.
CINQUÈ. D’acord amb l’oferta presentada, l’adjudicatari es compromet a complir amb
totes i cadascuna de les millores proposades en la seva oferta econòmica, entre altres:
 Millora en la prestació dels serveis: 6 hores setmana
 Millores en el disseny i implementació de campanyes de capacitació en la resolució de
conflictes tant a la ciutadania com en els centres educatius en la modalitat formativa: més
de 25 hores l’any

SISÈ. Nomenar com a responsable del contracte a la senyora Margarita Ruiz Bobé, cap
de gestió de Serveis Socials.
SETÈ. El contractista presentarà electrònicament a través de l’E-fact una factura o
factures ajustada/es en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma
separada l’IVA repercutit, adreçada a l’alcalde, que serà conformada pel tècnic
responsable del departament municipal corresponent i posteriorment fiscalitzada i
comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es realitzarà d’acord amb la
legislació vigent.
VUITÈ. La factura haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art.72 RLCAP, les
dades següents:
-

Número, i en el seu cas sèrie. La numeració de les factures serà correlativa.
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número
d’identificació fiscal (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la Junta de Govern
Local)
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Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei al que vagi destinat. (En
aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt PRIMER. El servei és la Regidoria
de Benestar Social).
Preu del contracte
Lloc i data de la seva emissió
Signatura del funcionari que acrediti la recepció (A complimentar per l’Ajuntament)

A més, és imprescindible que consti la següent referència: “Exp.2021/2562”
NOVÈ. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant.
DESÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es
rebi aquesta notificació d’adjudicació, d’acord amb l’article 153.3, i publicar l’anunci de
formalització al perfil del contractant.
ONZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació per a la Recerca i l’Acció Social.
DOTZÈ. Comunicar aquest acord a la resta de participants en la licitació.”
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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.
3.0.- HISENDA
4.0.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
Punt 4.1. Canvi de titularitat de la parada 1 del Mercat Ambulant a favor de Sotera
Santiago Torres. Exp. 2013/0272
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2013/0272
Atès que mitjançant el registre d’entrada núm. 11330 de data 19 de juliol de 2019, la
senyora Matilde Cortés Cortés, titular de l’autorització per a exercir la venda no
sedentària corresponent a la parada número 1 va comunicar a aquest Ajuntament la
voluntat de transmetre l’autorització a favor de Sotera Santiago Torres.
Atès que l’article 15 de l’Ordenança del Mercat de venda no sedentària d’Olesa de
Montserrat estableix que les transmissions de les autoritzacions del mercat són
transmissibles prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel termini que resti de l’autorització o de
la pròrroga i per la mateixa activitat per la qual va ser concedida l’autorització inicial, en els
supòsits dels articles 15.1, 15.2 i 15.3.
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Atès que estudiada la sol·licitud, la senyora Matilde Cortés Cortés compleix els requisits
en base a l’article 15. 1 de l’Ordenança del Mercat de venda no sedentària d’Olesa de
Montserrat i en principi no existeix obstacle per a concedir l’autorització sol·licitada.
Atès que el DECRET 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants estableix en els seus articles:
Article 7
Règim de transmissió de les autoritzacions

7.1 Les autoritzacions només són transmissibles si es mantenen les condicions de
l’autorització que es transmet, pel termini que resti de l’autorització o de la
pròrroga, amb la comunicació prèvia del cedent a l’ajuntament, i sens perjudici de
la capacitat d’inspecció i comprovació per a la validació.
Els ajuntaments han de determinar tant el contingut d’aquesta comunicació prèvia
com l’obligació, si escau, de presentar com a complement de la comunicació una
declaració responsable relativa a les condicions de la modalitat de transmissió de
què es tracti.
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En tot cas, el cessionari ha de presentar una declaració responsable conforme
compleix amb totes les condicions exigides per a l’exercici de la venda no
sedentària en el lloc que adquireix.
7.2 Les autoritzacions només es poden transmetre en els supòsits següents:
a) Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària en
tots els mercats, sempre que hagin transcorregut 5 anys des de la seva
obtenció. El transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicència en el mateix
mercat durant un període de 5 anys en cas que es reincorpori a l’activitat
professional de venda no sedentària. Mitjançant l’ordenança municipal
corresponent, els ajuntaments poden introduir criteris de preferència a favor
dels participants del darrer concurs de concurrència competitiva que hagin
quedat sense plaça i compleixin els requisits i les condicions establertes per
accedir a la plaça que es transmet.
b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com els
casos d’incapacitat permanent total en relació amb l’exercici de la venda no
sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions
anàlogues degudament acreditades.
c) Per mort de la persona titular. En aquest supòsit, l’autorització pot ser
transmesa d’acord amb les disposicions testamentàries i successòries. El
successor o successora ha de comunicar a l’ajuntament, en el termini de dos
mesos, la mort del titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol
successori, i presentar una sol·licitud perquè se li transmeti l’autorització. Si
concorren diversos beneficiaris del causant, s’ha d’acompanyar la sol·licitud
amb un escrit on consti la renúncia expressa del dret de la resta a favor del
sol·licitant de l’autorització.
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Endemés, tal i com estableix la Ordenança del mercat de venda no sedentària d’Olesa de
Montserrat, a l’article 8 “Requisits per a l’obtenció de l’autorització per exercir la venda no
sedentària, es considera imprescindible per atorgar la llicència d’activitat de venda no
sedentària :
- Si es tracta de persona jurídic, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita
en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’exercici
de venta no sedentària.
- Si es tracta de comerciants extracomunitaris, possessió dels permisos de
residència i treball que estableix la normativa específica vigent.
- Estar donats/des d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les
obligacions fiscals inherents a l’exercici de venda no sedentària, tant estatals com
autonòmics.
- Estar donat/da d’alta, la persona titular i les contractades, al règim de la
Seguretat Social que correspongui i estar al corrent de les obligacions amb
aquesta.
- Complir amb els requisits que estableixen les reglamentacions específiques a
aplicar als productes que tinguin a la venda.
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- Disposar d’assegurança de Responsabilitat Civil per una cobertura mínima de
300.000 €
- Si es tracta de cooperativa, acreditació conforme totes les persones sòcies estan
adscrites al mateix règim de la Seguretat Social d’acord amb el que s’estableixi en
els estatuts socials de la cooperativa.
Atès que la recaptació està delegada en l’ORGT les operacions comptables derivades es
comptabilitzaran amb el comunicat semestral de l’ORGT corresponent.
Vist l’informe tècnic de la tècnica de Promoció econòmica de data 2 d’agot de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Atorgar l’autorització per a exercir la venda no sedentària a Olesa de
Montserrat objecte de traspàs a la senyora Sotera Santiago Torres de la parada número
1, amb efectes 1 de juliol de 2021, pel període restant de l’autorització, fins el 31 de gener
de 2027.
SEGON. Requerir a la senyora Sotera Santiago Torres d’acord amb l’article 8 de la
Ordenança del mercat de venda no sedentària d’Olesa de Montserrat, la Pòlissa de
responsabilitat civil individual o col·lectiva del Mercat, per una cobertura mínima de
300.000€
TERCER. Requerir a la senyora Sotera Santiago Torres, perquè presenti la declaració
responsable tal com es regula a l’article 10 de la Ordenança del mercat de venda no
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sedentària d’Olesa de Montserrat, on es manifesti el compliment dels requisits establerts
a l’article 8 i a més: estar en possessió de la documentació que ho acrediti a partir de
l’inici de l’activitat, el compromís de mantenir el seu compliment durant el termini de
vigència de l’autorització, i, que autoritza a l’Ajuntament perquè pugui adreçar-se a les
administracions competents per tal de comprovar el compliment de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social, així com també per consultar telemàticament els
registres i arxius d’altres administracions i entitats públiques.
QUART. Informar que en cas de NO aportar la documentació referida en els punts
SEGON I TERCER s’incoarà el pertinent expedient sancionador en base als articles 26 i
27 de la vigent Ordenança del mercat de venda no sedentària d’Olesa de Montserrat, que
pot conduir a la revocació de l’autorització, i per tant, la pèrdua del dret a l’exercici de
l’activitat.
CINQUÈ.- Establir la quota a liquidar en un total de 276,48 euros, corresponent a
l’aplicació de l’Ordenança fiscal número 12, segons la tarifa 1a, per parada de venda fixa,
que correspon a un import de 46’08 € per metre lineal de parada.
SISÈ. Notificar el present acte als interessats i al Organisme de Gestió Tributària.
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SETÈ. Comunicar aquest acte als departaments de Tresoreria i Planejament Urbanístic.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 4.2. Llicència construcció nau industrial c/la Fou núm. 6-8. Exp. 2019/4292.
“Proposta de l’Alcaldia.
Exp. 2019/4292: Atès que la societat RS METAL GAMES, S.L., amb NIF B62270954, va
sol·licitar en data 28 d’octubre de 2019, llicència d’obres consistents en la construcció
d’una nau industrial aïllada de 7.500,32 m2 de superfície al carrer de la Fou núm. 6-8
(parcel·les resultants núm. 20, 21, 22 i 23 del Pla Parcial SUPi.2 la Flora-Fou d’aquesta
vila.
Atès que s’ha hagut de requerir a la societat sol·licitant de la llicència que es completés la
documentació inicialment presentada per poder completar el tràmit de la llicència, i que
s’ha aportat la documentació mínima necessària per poder emetre els informes
pertinents.
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Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vistos els informes favorable de l'arquitecte municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en dates 27 i 28 de juliol d’enguany, respectivament.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
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ACORD:
PRIMER. Concedir a la societat RS METAL GAMES, S.L., amb NIF B62270954, la
llicència per a efectuar les d’obres consistents en la construcció d’una nau industrial
aïllada de 7.500,32 m2, de superfície, al carrer de la Fou núm. 6-8, parcel·les resultants
núm. 20, 21, 22 i 23 del Pla Parcial SUPi.2 la Flora-Fou d’aquesta vila, amb estricta
subjecció al projecte presentat, amb núm. de visat B549555 del Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya i les altres condicions que consten a l'expedient. El termini per a
l’inici de les obres es fixa en un any, i el seu acabament en tres anys, comptats a partir de
la data de notificació d’aquest acord.
SEGON. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:








Abans de l’inici de les obres caldrà presentar la següent documentació:
o Projecte Executiu signat per tècnic competent i visat pel Col·legi
professional corresponent.
o Estudi Geotècnic en cas de no estar incorporat al Projecte
Executiu.
o Full d’acceptació de residus per part de Gestor autoritzat, signat
pel Promotor i el Gestor.
o Designació de la empresa constructora
Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres,
mitjançant la presentació de la documentació corresponent al registre general de
l'Ajuntament.
S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat,
jardinera, reg, enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns
públics. No obstant això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre
aquests haurà de ser reparat.
No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis
públics existents continguts a l'obra.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 15/09/2021 09:24
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Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats
per a cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i
la legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels
vianants i del trànsit rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització
amb intensitat suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de
presentar elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o
ensopegades.
No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes
específics per efectuar l'obra.

TERCER. Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser
sol·licitades expressament per part de la persona interessada.
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QUART. En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ. L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
SISÈ. Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal de data 20 de
desembre de 2017.
SETÈ. Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una declaració
del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren oportuns, als
efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de
la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ. Notificar el present acord a la societat interessada.
NOVÈ. Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal i a l’Organisme de Gestió
Tributària Local de la Diputació de Barcelona.”
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 4.3. Llicència ampliació alta gual permanent C. Miquel Coll i Alentorn 3 Exp.
2021/3736
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/3736
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Atès que en data 28 de juny de 2021, amb registre d'entrada núm. E2021013924, la
FUNDACIÓ AGRÍCOLA OLESANA FP, amb CIF G-60678786, va sol·licitar ampliació de
llicència per senyalitzar un gual permanent al carrer Miquel Coll i Alentorn, núm. 3
d'aquesta vila, local que té una porta d'entrada de 4,20 metres d’amplada.
Vista la documentació presentada per la persona interessada, i vistos els informes
favorables de la Policia Local de data 27 de juliol de 2021 i del Servei de Planejament i
Urbanisme de data 2 d’agost de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Concedir a la FUNDACIÓ AGRÍCOLA OLESANA FP, amb CIF G-60678786,
ampliació de llicència per senyalitzar un gual permanent al carrer Miquel Coll i Alentorn,
núm. 3 d'aquesta vila, local que té una porta d'entrada de 4,20 metres d’amplada.
SEGON. Indicar a la persona interessada que la liquidació de la taxa per entrada i sortida
de vehicles a través de les voreres, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de
la Diputació de Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal
de data 20 de desembre de 2017.
TERCER. Advertir que en el moment que es vulgui formalitzar la baixa del gual
permanent que se us concedeix en aquest acord, caldrà retornar la placa de gual
permanent a aquest Ajuntament i procedir a la reposició de la vorada al seu estat original
de forma que aquesta no tingui cap rebaix que possibiliti l'entrada i sortida de vehicles al
local.
QUART. Indicar que la taxa per entrada i sortida de vehicles a través de la vorera
corresponent a aquest local no es donarà de baixa fins que en el seu dia no es compleixin
les condicions indicades al punt tercer d'aquest acord.
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CINQUÈ. Notificar el present acord a la persona interessada i a l'Organisme de
Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
SISÈ. Comunicar 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.
5.0.- CONVENIS
Punt 5.1. Conveni per la formació en pràctiques amb el Centre d'alt Rendiment en
l'àmbit esportiu al departament d'Esports. Exp. 2021/2706
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“Proposta del Regidor d’Esports
Expedient: 2020/2706
Atès que l’INSTITUT CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU DE SANT CUGAT,
C.A.M. situat a la població de Sant Cugat, imparteix el CFGS de Condicionament Físic al
qual assisteixen alumnes de la comarca. Aquests estudis faculten per l’obtenció del títol
de Tècnic Superior en Condicionament Físic i el pla d’estudis preveu una assignatura que
implica que els estudiants han de fer unes hores de pràctiques a centres de treball.
Atès que la Sra. CRISTINA ALMARAZ MASJUAN, mestra tutora del cicle formatiu
mencionat, s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament i en concret amb el Departament de
d’Esports perquè hi ha un alumne resident a Olesa de Montserrat que està interessat en
fer les pràctiques dels seus estudis en l’àmbit del serveis relacionats amb l’esport.
Atès que l’assignatura curricular és la de “Formació en Centres de treball (FCT)” amb una
durada de 383 hores.
Atès que el Departament d’Esports de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha analitzat
l’interès de tenir alumnes en pràctiques, així com la repercussió educativa i formativa dels
aprenentatges assolits pels alumnes, coneixements que es reconeixen tant en l’àmbit
acadèmic com en el laboral, facilitant la incorporació al mercat laboral i/o la continuïtat del
seu itinerari formatiu, per la qual cosa valora positivament la possibilitat d’incorporar un
alumne de pràctiques en el Departament i en concret en l’àmbit esportiu, serveis que
depenen del Departament d’Esports.
Atès que l’alumne ALBERT RIBAS REYES amb DNI 77751265H, està matriculat
actualment a l’INSTITUT CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU DE SANT CUGAT,
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C.A.M. en els estudis de CFGS de Condicionament Físic i ha manifestat el seu interès en
fer pràctiques al Departament d’Esports (gimnàs i piscina).
Atès que una vegada valorat positivament per totes les parts la conveniència de la
realització de les pràctiques en el departament d’Esports, s’activa la tramitació del
conveni corresponent que les regula.
Atès que el tutor del centre de treball serà Dionisio Garcia Caballero i la responsable serà
la tècnica del departament d’Esports, Jeanne Badal Fernández.
Per la validesa d’aquestes pràctiques cal que el centre col·laborador formalitzi amb
l’Institut un conveni de col·laboració que caldrà aprovar i signar.
Atès que la tutora de pràctiques de l’INSTITUT CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU
DE SANT CUGAT, C.A.M. Sra. Cristina Almaraz Masjuan tramita la documentació que
consisteix:
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El Pla d’Activitats a realitzar per part de l’alumne (acordat entre el/la tutor/a de
pràctiques del centre educatiu i el/la del centre de treball.
L’esborrany de conveni per la seva aprovació per l’Ajuntament i posterior signatura
per totes les parts.

Vist la proposta de conveni de les pràctiques del cicle formatiu: 383 hores, a realitzar del
13 de setembre de 2021 al 4 de febrer de 2022 en horari de 17:00 a 21:00 hores de
dilluns a divendres i el Pla d’Activitats acordat.
Vist l’informe tècnic del Cap del departament d’Esports.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar l’acord de col·laboració entre el Departament d’Esports de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat, el centre docent El centre docent l’INSTITUT CENTRE D’ALT
RENDIMENT ESPORTIU DE SANT CUGAT, C.A.M. i l´alumne ALBERT RIBAS REYES
amb DNI 77751265H, per a la formació en pràctiques en el període comprés entre el 13
de setembre de 2021 al 4 de febrer de 2022, d’acord amb el document annex adjunt.
SEGON. L’acord de col·laboració posarà de manifest:
 Les condicions de les pràctiques.
 Les tasques de la tutora de l’INSTITUT CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU
DE SANT CUGAT, C.A.M. Sra. Cristina Almaraz Masjuan.
 Les tasques del tutor extern, el Sr. Dionisio Garcia Caballero.
 Les obligacions de l’estudiant.
 Les obligacions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
 El Pla d’activitats acordat entre les parts que acompanya el conveni.
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Durada i calendari de les Pràctiques:
383 hores, a realitzar del 13 de setembre de 2021 al 4 de febrer de 2022 en horari
de 17:00 a 21:00 hores de dilluns a divendres.



La cobertura de l’alumne per les assegurances previstes per la formació en centres
de treball de que disposa el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.




El vincle entre les entitats i l’alumne, definint-lo com a no laboral i només acadèmic
La protecció de dades personals s’ha de desenvolupar seguint la Llei 3/2018 i tota
la normativa que li sigui d’aplicació.



La normativa reguladora del conveni de pràctiques.



Els criteris d’extinció del conveni de col·laboració.



Les obligacions i compromisos tant pel jove que realitzarà les pràctiques com per
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en aplicació de les mesures de seguretat i
higiene enfront de la COVID-19 establertes per les autoritats sanitàries
corresponents i en aplicació del Pla de Contingència del propi Ajuntament.

TERCER. Aquesta realització de les pràctiques acadèmiques externes no suposa cap
cost econòmic per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
QUART. Notificar aquest acte a l’INSTITUT CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU
DE SANT CUGAT, C.A.M. centre públic del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i a l’alumne ALBERT RIBAS REYES.
CINQUÈ. Comunicar aquest acte al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat.
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”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
6.0.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Subvenció nominativa amb l'Assoc. Cultural La Festa dels Miquelets any
2021. Exp. 2021/1991
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2021/1991

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la voluntat que les entitats d’Olesa continuïn
organitzant i promovent activitats en matèria cultural.
L’entitat Associació Cultural La Festa dels Miquelets, amb CIF número G66007428, ha
sol·licitat a l’Ajuntament que li sigui concedida una subvenció per a l’execució del projecte
“Miquelets 2021”.
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 Municipal
el 24 de 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 nominativa donat que existeixen en el pressupost municipal per a l’any
2021 a la partida 51 334 48901 CULTURA-PC-CONVENI MIQUELETS dotada amb un
crèdit de 10.000,00 €.
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
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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 la Hisenda Local
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el conveni regulador de la subvenció per a l’any 2021.
SEGON. Facultar a l’alcalde, assistit pel secretari municipal, per a la signatura d’aquest
conveni.
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TERCER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat
Associació Cultural La Festa dels Miquelets d’Olesa de Montserrat, amb CIF G66007428,
per un import total de 10.000,00 €, destinada a la realització de les activitats descrites en
l’objecte del conveni.
QUART.- Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) per un import de 10.000,00 € a favor de
l’entitat Associació Cultural La Festa dels Miquelets d’Olesa de Montserrat, amb CIF
G58199811, amb càrrec a la partida 51 334 48901 CULTURA-PC-CONVENI
MIQUELETS del pressupost municipal per a l’any 2021.
CINQUÈ.- Aprovar la Bestreta (O) per un import de 7.500,00 € a favor de l’entitat
Associació Cultural La Festa dels Miquelets d’Olesa de Montserrat, amb CIF G66007428,
amb càrrec a la partida 51 334 48901 CULTURA-PC-CONVENI MIQUELETS del
pressupost municipal per a l’any 2021, corresponents al 75% de la subvenció concedida.
SISÈ.- Aprovar el reconeixement de l’obligació (O) per un import de 7.500,00 € amb
càrrec a la partida 51 334 48901 CULTURA-PC-CONVENI MIQUELETS del pressupost
municipal per a l’any 2021.
SETÈ.- 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.
VUITÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
NOVÈ.- Notificar aquest acord a l’entitat Associació Cultural La Festa dels Miquelets
d’Olesa de Montserrat.
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CONVENI PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL LA FESTA DELS
MIQUELETS D’OLESA DE MONTSERRAT
Departament: Cultura
Exp. 2021/1991
REUNITS
D’una banda, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (en endavant, Ajuntament), representat
per Miquel Riera Rey, Alcalde, assistit pel secretari de la corporació, Vicenç Tur Martí.
De l’altra, l’Associació Cultural La Festa dels Miquelets (en endavant, entitat) amb CIF
número G66007428, representada per Adrià Carreras Camprubí, amb NIF número
39386700M, en el seu càrrec de president de l’entitat.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la voluntat d’organitzar i promoure activitats i
serveis en l’àmbit cultural per garantir el manteniment i difusió de la cultura i les
tradicions. Igualment, l’Ajuntament té el propòsit de promoure activitats culturals
adreçades a la ciutadania, donant suport a entitats o serveis d’àmbit municipal, i volent
ser un instrument estable d’ajut i col·laboració.
II. La Festa ha crescut i s’ha consolidat a la vila amb un fort arrelament i participació
popular que constitueix un focus d’atracció turística i cultural. L’entitat realitza l’activitat
de recreació històrica on s’escenifiquen, amb rigor, els fets ocorreguts a Olesa de
Montserrat en el transcurs de la Guerra de Successió (1705-1714), de gran rellevància
per a la història del nostre país i, en particular, del nostre municipi. La Festa ha crescut
en els últims anys en nombre de participants, fidelitat històrica, activitats i durada
sorgint nous projectes i iniciatives com les visites teatralitzades, creació del “sometent”
per a la recreació de la unitat armada formada per població del propi municipi i s’han
anat generant personatges clau en el desenvolupament de la festa (batlle, nunci,
agutzil, entre d’altres).
III. El pressupost municipal per al 2021 preveu una subvenció nominativa a l’Associació
Cultural La Festa dels Miquelets d’Olesa.
IV. La situació de crisi sanitària, provocada per la COVID-19, afecta tots els àmbits i fa
necessari que l’Ajuntament articuli diversos mecanismes per pal·liar els efectes de la
pandèmia en sectors culturals de la nostra vila, a través de les entitats.
V. És voluntat d’ambdues dur a terme aquest conveni per articular l’atorgament de la
subvenció nominativa prevista en el pressupost municipal per a l’any 2021.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest
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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 l’Associació Cultural
La Festa dels Miquelets per a l’execució del projecte “Miquelets 2021”, que respon als
següents objectius específics del Pla Estratègic de subvencions
1.- Possibilitar que l'entitat pugui fer les activitats previstes
2.- Facilitar que Olesa sigui un referent cultural
3.- Promoure les tradicions culturals de la nostra vila
4.- Promocionar la cultura d'Olesa

Les activitats incloses són:
 Presentació de la Festa
 Xerrada/conferència temàtica
 Fira d’artesania d’ambientació barroca
 Campament de recreació
 Batalla i captura del capitán María
 Acte institucional i ofrena al memorial 158
 Concert tradicional
 Rutes guiades sobre l’Olesa del segle XVIII
 Campament d’estiu
Cal tenir en compte la situació d’alerta sanitària en la que ens trobem i que farà que els
actes s’adaptin i s’adeqüin a la realitat de cada moment d’aquest any 2021. Les activitats
incloses en la sol·licitud es duran a terme en el moment en que sigui possible a nivell
sanitari, i en qualsevol dels casos les despeses a les quals fa front la subvenció s'hauran
d’haver produït igualment.
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 de concedir 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 10.000,00 € per a la realització de les activitats descrites en l’objecte del
present conveni, amb càrrec a la partida 51 334 48901 CULTURA –PC- CONVENI
MIQUELETS 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.
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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.
1. El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de 2022.
2. Aquesta justificació serà presentada 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:
Per a 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).
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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)
a) S’haurà de justificar el cost del projecte.
b) S’haurà d’indicar el cost total del projecte.
c) 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 cultural al nostre municipi, 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.
3- Per a l’acceptació de les justificacions caldrà que la despesa hagi estat pagada amb
anterioritat a l’acabament del període d’execució.
VUITÈ.- Forma de pagament
1. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació per part de l’entitat
beneficiària.
2. 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
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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.
3. D’acord amb l’article 34.5 de la Llei General de Subvencions, a l’efectuar qualsevol
pagament, es farà prèvia valoració del compliment del/la beneficiari/ària 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’adjuntada
en la sol·licitud no ha exhaurit el termini de sis mesos de validesa.
En tots els casos, quant l’entitat sigui deutora amb l’Ajuntament es podrà efectuar la
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes pendents.
NOVÈ.- Obligacions de l’entitat beneficiària:

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

L’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 també, 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 l’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 €.
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
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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.
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. De cap manera, 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.
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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 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.
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.
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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 porta a terme l’activitat.
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.
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DOTZÈ.- 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 de la 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
De conformitat amb allò establert en el pacte 7è (punt 2.e) del present conveni (pagament
de la totalitat de la despesa subvencionable [100%]), la subvenció atorgada serà
incompatible amb cap altra que es pugui concedir per altres administracions o ens públics
o privats per aquesta mateixa despesa subvencionable.
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.
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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 vagi 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
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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
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.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part
de les quantitats percebudes, així com també 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.
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’article
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; el que adoptessin acords que fessin possibles els
incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix, seran responsables,
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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, aprovat per RD 887/2006.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni”
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 6.2. Subvenció nominativa amb l'Associació La Passió d'Olesa any 2021. Exp.
2021/2330
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2021/2330
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la voluntat d’organitzar i promoure activitats en
matèria Cultura.
L’entitat Associació La Passió d’Olesa, amb CIF G08779365, ha sol·licitat a l’Ajuntament
que li sigui concedida una subvenció pel projecte “Coorganització de diverses activitats
culturals, actes i manifestacions populars i festives d’interès cultural”.
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
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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 51 334 48952 CULTURA-PC-CONVENI AMB LA PASSIÓ D’OLESA, dotada
amb un crèdit de 21.000,00 €.
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.
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L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de la Hisenda Local
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar el conveni regulador de la subvenció per a l’any 2021.
SEGON.- Facultar a l’alcalde, assistit per la secretari municipal, per a la signatura
d’aquest conveni.
TERCER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat
Associació La Passió d’Olesa, amb CIF G08779365, per un import total de 21.000,00 €
destinada a la realització de les activitats descrites en l’objecte del conveni.
QUART.- Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) per un import de 21.000,00 € a favor de
l’entitat Associació La Passió d’Olesa, amb CIF G08779365, amb càrrec a la partida 51
334 48952 – CULTURA-PC-CONVENI AMB LA PASSIÓ D’OLESA del pressupost
municipal per a l’any 2021.
CINQUÈ.- Aprovar la Bestreta (O) per un import de 15.750,00 € a favor de l’entitat
Associació La Passió d’Olesa, amb CIF G08779365, amb càrrec a la partida 51 334
48952 – CULTURA-PC-CONVENI AMB LA PASSIÓ D’OLESA 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
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concedida i la finalitat de la subvenció, al Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones, a través de la seva tramesa a la BDNS.
VUITÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipals
NOVÈ.- Notificar aquest acord a l’entitat Associació La Passió d’Olesa.

CONVENI PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA
A L’ASSOCIACIÓ LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT
Departament: Cultura
Exp. 2021/2330
REUNITS
D’una banda, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (en endavant, Ajuntament) representat
per Miquel Riera Rey, Alcalde, assistit pel secretari de la corporació, Vicenç Tur Martí.
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De l’altra, l’Associació la Passió d’Olesa de Montserrat (en endavant, entitat) amb CIF
número G08779365, representada per Pere Quer Aiguadé, amb NIF número 77625973F,
en el seu càrrec de president de l’entitat.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
VI.L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la voluntat d’organitzar i promoure activitats i
serveis en l’àmbit cultural per garantir el manteniment i difusió de la cultura i les
tradicions. Igualment, l’Ajuntament té el propòsit de promoure activitats culturals
adreçades a la ciutadania, donant suport a entitats o serveis d’àmbit municipal, i volent
ser un instrument estable d’ajut i col·laboració.
VII.L’entitat disposa d’instal·lacions pròpies de grans dimensions i les gestiona directament,
n’assumeix totes les despeses de manteniment i disposa del personal tècnic, recursos
humans i personal col·laborador voluntari per a la seva gestió i té, per tant, capacitat per
executar les diverses activitats en bones condicions i ha sol·licitat l’atorgament d’una
subvenció per a dur a terme el projecte “Coorganització de diverses activitats culturals,
actes i manifestacions populars i festives d’interès cultural”.
VIII. El pressupost municipal pel 2021 preveu la subvenció nominativa a l’Associació La
Passió d’Olesa de Montserrat.
IX. La situació de crisi sanitària, provocada per la COVID-19, afecta tots els àmbits i fa
necessari que l’Ajuntament articuli diversos mecanismes per pal·liar els efectes de la
pandèmia en sectors culturals de la nostra vila, a través de les entitats.
X. És voluntat d’ambdues parts celebrar el present conveni per articular l’atorgament de la
subvenció nominativa prevista al pressupost municipal per l’any 2021.
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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 l’Associació La Passió
d’Olesa de Montserrat per a l’execució del projecte “Coorganització d’activitats culturals,
actes i manifestacions populars i festives d’interès cultural”, que respon als següents
objectius específics del Pla Estratègic de subvencions:
1.- Possibilitar que l'entitat pugui fer les activitats previstes
2.- Facilitar que olesa sigui un referent cultural
3.- Promoure les tradicions culturals de la nostra vila
4.- Promocionar la cultura d'Olesa
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Les activitats incloses són:
 Reserva Nit de Reis (en cas de pluja)


Campanya de teatre escolar



Campanya de teatre escolar



Cantaxics



Concert Sardanes Festa Major



Actuació Esbart Olesà



Homenatge a la Gent Gran (AVO)



Patge Viu-Viu



EFO’87



Altres activitats a concretar



Participació en les activitats que s’organitzen en el municipi

Cal tenir en compte la situació d’alerta sanitària en la que ens trobem i que farà que els
actes s’adaptin i s’adeqüin a la realitat de cada moment d’aquest any 2021. Les activitats
incloses en la sol·licitud es duran a terme en el moment en que sigui possible a nivell
sanitari, i en qualsevol dels casos les despeses a les quals fa front la subvenció s'hauran
d’haver produït igualment.
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.
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QUART.- Import de la subvenció
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es compromet a concedir, directament, una
subvenció de 21.000,00 € per a la realització de les activitats descrites en l’objecte del
present conveni, amb càrrec a la partida 51 334 48952 – CULTURA –PC- CONVENI AMB
LA PASSIÓ D’OLESA 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.
3. El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any 2022.
4. 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:
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Per subvencions d’import superior a 10.000,00 €
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa i del seu pagament 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)
f) S’haurà de justificar el cost total del projecte presentat.
g) S’haurà d’indicar el cost total del projecte.
h) Els documents justificatius per presentar seran factures, que hauran de complir amb
els requisits establerts en el punt DESÈ del present conveni.
i) Quan la subvenció tingui per objecte l’adquisició d’un immoble, s’exigirà còpia de la
corresponent escriptura.
j) Un detall d’altres ingressos o subvenciones que han finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
k) Tenint en compte que la subvenció atorgada permetrà el manteniment de l’activitat
cultural a la nostra localitat, 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.
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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.
2. En qualsevol cas la sol·licitud de pagament anticipat (bestreta) haurà de sol·licitar-se
expressament en el moment de sol·licitud de la subvenció, d’acord amb el model
normalitzat núm. 10 o aquell que, de manera específica, es dissenyi per altres
casuístiques.
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3. D’acord amb l’article 34.5 de la Llei General de Subvencions, a l’efectuar qualsevol
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:
9. 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.
10. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social, o acreditar la seva exempció.
11. 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.
12. 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
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diverses despeses que l’integren.
13. 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 €.
14. 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.
15. Caldrà disposar de les assegurances preceptives legalment establertes per l’objecte
de la subvenció sol·licitada, complimentant el model normalitzat núm.8.
16. 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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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:
j)

Número

k)

Data d’expedició.

l)

Nom i cognoms, o denominació social completa, tant de l’obligat a expedir
factura com dels destinatari de les obligacions.

m)

Número d’identificació fiscal

n)

Domicili, tant de l’obligat a expedir factura como del destinatari de les
operacions.

o)

Descripció de les operacions, consignant-se les dades necessàries per la
determinació de la base imposable.

p)

El tipus impositiu aplicat.
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q)

La quota tributària

r)

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:
h)

Número

i)

Data d’expedició

j)

La data en que s’han efectuat las operacions si és diferent a la data d’expedició

k)

Número d’identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o denominació social
completa de l’obligat a la seva expedició.

l)

La identificació del tipus de béns entregats o serveis prestats

m)

El tipus impositiu aplicat i, opcionalment, també l’expressió IVA inclòs

n)

La contraprestació total.

En cap cas són despeses subvencionables:
d)

Els interessos deutors dels comptes bancaris.

e)

Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

f)

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.
Donat que la prestació es fa de manera directa per l’entitat, es consideraran
subvencionables i com a despeses directes l’aigua, la llum, la neteja, la calefacció, els
recursos humans i la resta de costos que siguin necessaris per posar el teatre a
disposició de l’Ajuntament per dur a terme les activitats previstes.
ONZÈ .- Deficiències en la justificació
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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
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:
d)
Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
e)
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.
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f)
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
De conformitat amb allò establert en el pacte 7è (punt 2.f) del present conveni (pagament
de la totalitat de la despesa subvencionable [100%]), la subvenció atorgada serà
incompatible amb cap altra que es pugui concedir per altres administracions o ens públics
o privats per aquesta mateixa despesa subvencionable.
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
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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.
.- 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 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
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Seran els identificats com a beneficiaris/àries que hagin rebut subvenció.
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, aprovat per RD 887/2006.

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni”
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 6.3. Atorgament Subvencions Concurrència Competitiva en matèria d'Esports.
Exp. 2021/0583
“Proposta de la Regidoria ESPORTS
Exp. 2021/0583
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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.
Amb data 29 de desembre 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 ESPORTS per l’any 2021.
Amb la mateixa data i Junta de Govern Local s’aprova obrir la convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva específiques en matèria ESPORTS
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, entitats 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
27 de juliol de 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
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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 53 341 48950 ESPORTS-FE-ALTRES TRANSFERÈNCIES
del pressupost 2021 s’ha previst un pressupost màxim de 75.000 € 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.
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SEGON.- Aprovar l’atorgament i la disposició (D) per un import total de 75.000 € amb
càrrec a la partida 53 341 48950 ESPORTS-FE-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost 2021, en el marc de les subvencions específiques en règim de concurrència
competitiva en matèria ESPORTS relacionades a l’acta de la reunió de la comissió
avaluadora, tal i com segueix:
ENTITAT

NIF

IMPORT
A
ATORGAR

CLUB FÚTBOL SALA OLESA

G59521856

6.756,69 €

CLUB ESPORTIU FUTBOL OLESA (CEFO 87 )

G60420254

5.250,00 €

CLUB ESCACS D'OLESA

G59638270

1.400,00 €

CLUB PETANCA ACER OLESA

G59822353

1.000,00 €

UNIÓ CICLISTA OLESANA

G60351772

2.986,69 €

CLUB ESPORTIU OLESA PATÍ (COP)

G62879101

4.480,00 €

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLESA (CPA)

G65379026

5.747,07 €

SOCIETAT UNIÓ DE PESCADORS ESPORTIUS D'OLESA

G59037481

3.000,00 €

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA D’OLESA (UEC)

G58199811

1.000,00 €

CLUB TWIRLING OLESA DE MONTSERRAT

G66530957

2.000,00 €

CLUB GIMNÀSTICA OLESA

G66364662

4.193,81 €

CLUB TENNIS OLESA

G58879081

7.455,64 €

CLUB TIR ARC OLESA

G59815894

5.000,00 €

CLUB ATLETISME OLESA (CAO)

G59860189

6.135,38 €

NOU BÀSQUET OLESA

G66054826

6.057,72 €

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR DAINA ISARD

G65388316

6.000,00 €

COL·LECTIU DE PESCADORS JOVES SANT BERNAT

G60567419

1.000,00 €

SOCIETAT DE CAÇADORS D'OLESA DE MONTSERRAT

G58677592

3.000,00 €

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/4241

Codi Segur de Verificació: dee0e448-0434-42e1-8f4b-f05f7638545d
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1670335
Data d'impressió: 16/09/2021 11:06:14
Pàgina 49 de 66

SIGNATURES

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

Ìdee0e448-0434-42e1-8f4b-f05fÇlFVÈ5d!Î

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 15/09/2021 09:24
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 15/09/2021 14:43

CLUB TENNIS TAULA OLESA

G58640467

537,00 €

CLUB FUTBOL OLESA DE MONTSERRAT

G58092115

1.000,00 €

ASSOCIACIÓ VETERANS ATLÈTIC OLESANA

G62170931

1.000,00 €

TOTAL

75.000,00 €

TERCER.- Aprovar la Bestreta (O) per un import de 56.250,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 53 341 48950 ESPORTS-FE-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost 2021, corresponent al 75% de la subvenció, distribuïts de la següent manera:
ENTITAT

NIF

IMPORT
OBLIGACIÓ

CLUB FÚTBOL SALA OLESA

G59521856

5.067,52 €

CLUB ESPORTIU FUTBOL OLESA (CEFO 87 )

G60420254

3.937,50 €

CLUB ESCACS D'OLESA

G59638270

1.050,00 €

CLUB PETANCA ACER OLESA

G59822353

750,00 €

UNIÓ CICLISTA OLESANA

G60351772

2.240,02 €

CLUB ESPORTIU OLESA PATÍ (COP)

G62879101

3.360,00 €

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLESA (CPA)

G65379026

4.310,29 €

SOCIETAT UNIÓ DE PESCADORS ESPORTIUS D'OLESA G59037481

2.250,00 €

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA D’OLESA (UEC) G58199811

750,00 €

CLUB TWIRLING OLESA DE MONTSERRAT

G66530957

1.500,00 €

CLUB GIMNÀSTICA OLESA

G66364662

3.145,36 €

CLUB TENNIS OLESA

G58879081

5.591,73 €

CLUB TIR ARC OLESA

G59815894

3.750,00 €

CLUB ATLETISME OLESA (CAO)

G59860189

4.601,54 €

NOU BÀSQUET OLESA

G66054826

4.543,29 €

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR DAINA ISARD

G65388316

4.500,00 €

COL·LECTIU DE PESCADORS JOVES SANT BERNAT

G60567419

750,00 €

SOCIETAT DE CAÇADORS D'OLESA DE MONTSERRAT

G58677592

2.250,00 €

CLUB TENNIS TAULA OLESA

G58640467

402,75 €

CLUB FUTBOL OLESA DE MONTSERRAT

G58092115

750,00 €

ASSOCIACIÓ VETERANS ATLÈTIC OLESANA

G62170931

750,00 €

TOTAL

56.250,00 €

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 aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
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.
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Votació: Majoria Simple.
7.0.- PERSONAL
Punt 7.1. Bases i convocatòria procés selectiu Intervenció. Exp. 2021/4237
“Proposta de la Regidoria de Recursos Humans
Exp. 2021/4237
Inf-36721 / Ra220-21
Elaborades les bases específiques reguladores del procés de selecció pel sistema de
lliure designació, per cobrir, per mobilitat funcionarial en comissió de serveis, el lloc de
treball d’INTERVENCIÓ accidental, atès que el lloc de treball es troba vacant i dotat
pressupostàriament, i que la cobertura provisional del qual és urgent i inajornable, de
conformitat amb el què preveuen els articles 81 i 84 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, sobre la mobilitat funcionarial, d’acord amb el que estableixen els articles 185 a
188 del Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol, que regulen els diversos supòsits en què es pot disposar una
comissió de serveis.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar les Bases generals i específiques i la convocatòria del procés de
selecció de personal per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General
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d’Administració Local per proveir, pel sistema de lliure designació per mobilitat
funcionarial en comissió de serveis, el lloc de treball d’Interventor/a, de la plantilla de
personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que figuren com a annex
SEGON. Publicar les bases i la convocatòria al BOPB i al DOGC i seguir els tràmits
corresponents fins la cobertura interina del lloc de treball.
TERCER. Comunicar aquest acord a la Junta de Personal.

PROCÉS SELECTIU 21-COMSER10
Primera.- Objecte de la convocatòria
És objecte de les presents bases regular el procediment per la designació de la persona
que es proposarà a la Direcció General d’Administració Local per ocupar en COMISSIÓ
DE SERVEIS el lloc de treball d’Intervenció accidental de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, atès que el lloc de treball es troba vacant i dotat pressupostàriament, i que la
cobertura provisional del qual és urgent i inajornable, d'acord amb les determinacions i
entre el personal que reuneixi els requisits que s'indiquen a continuació.
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Descripció del lloc de treball:
Denominació: Intervenció
Subescala: Intervenció-Tresoreria
Grup de classificació: A1
Nivell de destí: 28
Complement específic anual: 33.768,42 €
La provisió d’aquest lloc resulta necessària i urgent ja que no ha estat possible la seva
provisió per funcionari d’habilitació de caràcter nacional, d’acord amb els procediments
establerts en el Reial Decret 128/2018, de 16 de març pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Li corresponen, amb caràcter general, les funcions descrites a l’article 4 del Reial decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Durada: La durada de la comissió de serveis serà inicialment de 6 mesos, sense perjudici
que es pugui prorrogar d’acord amb la normativa vigent.
Segona.- Requisits dels participants
Les persones que concorrin a aquesta convocatòria han de reunir els requisits següents:
a) Tenir la condició de funcionari de carrera, en situació de servei actiu en qualsevol
administració, dels cossos o escales classificats en el subgrup A1, d’acord amb el
previst en el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
b) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.
c) No estar separats mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per
a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per l’accés al cos o escala de
funcionaris.

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/4241

Codi Segur de Verificació: dee0e448-0434-42e1-8f4b-f05f7638545d
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1670335
Data d'impressió: 16/09/2021 11:06:14
Pàgina 52 de 66

SIGNATURES

Ìdee0e448-0434-42e1-8f4b-f05fÇlFVÈ5d!Î

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 15/09/2021 09:24
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 15/09/2021 14:43

d) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a
la legislació vigent en la matèria.
e) Posseir la capacitat funcional per a realitzar l’acompliment de les tasques pròpies del
lloc de treball.
f) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals
i escrits (certificat nivell C1 de català) de la Secretaria de Política Lingüística o alguna
de les titulacions equivalents.
Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de
llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua
catalana de nivell corresponent, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es
qualificarà d'apte o no apte.
Aquests requisits s’han de reunir l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds,
excepció feta de l’acreditació documental del coneixement de la llengua catalana, que es
pot aportar fins el moment de realització de la prova esmentada al paràgraf h) de la
present base.
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Tercera. Presentació de sol·licituds
3.1 Els aspirants que desitgin prendre part en la convocatòria hauran de fer-ho constar
mitjançant instància (ajustada al model oficial i normalitzat) facilitada en el Registre
General d'aquest Ajuntament i a la pàgina web municipal. Les instàncies es presentaran
en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de
conformitat amb la legislació vigent.
3.2. Els aspirants podran també presentar-se per qualsevol dels mitjans admesos per
l'article 16. 4. b), c), d) i e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
En cas de presentar la instancia per correu ordinari (no missatgeria), els aspirants hauran
de comunicar al Departament de Recursos Humans, abans de finalitzar el termini, la
presentació de la instancia a l'oficina de Correus, mitjançant un correu electrònic a
l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat en què s'identifiqui
l'aspirant i el procediment de selecció al que es concorre i el numero de certificat de la
remesa. Serà vàlid el correu electrònic si existeix constància de la transmissió i recepció,
de les seves dades i s'identifica fidedignament al remitent i al destinatari.
No obstant, transcorreguts 3 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació
d'instàncies sense que s'hagués rebut la instància, no serà admesa en cap cas.
El contingut del correu electrònic s'ajustarà al model següent:
Nom de l'aspirant: (...)
Procediment de selecció : (...)
Presentada la instància el dia: (...)
Entitat de presentació:(...)
Certificat número: (...)
Les instàncies hauran d'anar acompanyades de:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o del document acreditatiu de la identitat.
b) Drets d'examen: La taxa per participar en el procés selectiu és de 23,15 €.
Pels aspirants que optin per presentar les sol·licituds presencialment en el Registre
General de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, en el moment de presentar-les se'ls
facilitarà un document de liquidació de la taxa amb el que hauran de fer efectiu el
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pagament de la manera que s'indica en el mateix. La manca d'aquesta documentació
determinarà l'exclusió de l'aspirant.
Pels aspirants que optin per presentar les sol·licituds per altres mitjans establerts de
conformitat amb la legislació vigent, hauran d'indicar expressament una direcció de
correu electrònic en la seva instància, als efectes de poder notificar-los el
corresponent document de liquidació de la taxa. La manca d'aquesta documentació
determinarà l'exclusió de l'aspirant.
c) Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria.
d) Acreditació del nivell de suficiència (C1) de llengua catalana. En cas que no es
puguin acreditar els coneixements de llengua, s’haurà de realitzar la prova de
coneixements prevista en l’apartat h) de la base primera.
e) Currículum vitae de l’aspirant, en el que hauran de fer constar els llocs de treball
ocupats fins al moment de la presentació, especificant tipus de tasca, càrrec, temps
etc. acompanyat de l’informe de vida laboral que confirmi les dades incloses al
Currículum vitae.
f) Relació dels mèrits que s’aportin al procés selectiu i justificants acreditatius

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.

Els serveis prestats en l’administració corresponent s’acreditaran mitjançant la
certificació de l’administració corresponent amb indicació de la categoria professional,
funcions i període de temps
Els estudis, cursos, cursets i jornades i seminaris que s’al·leguen com a mèrits
hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials o homologats, indicant el centre
emissor dels mateixos, així com les hores de durada.
Tots els documents es poden presentar mitjançant fotocòpies, que només seran
degudament compulsades als aspirants que finalment superin totes les proves.
3.3 Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la
sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà
responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la
comunicació al departament de Recursos Humans de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
de qualsevol canvi de les mateixes.
3.4 Seran causa d'exclusió i de no admissió l'extemporaneïtat en la presentació de la
sol·licitud, l'incompliment dels requisits formals del formulari adequat normalitzat per
l'Ajuntament, la manca de pagament o el pagament incomplet de la taxa i l'incompliment
de l'establert en l'apartat 2 d'aquesta base.
3.5 Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, així
com la publicitat d'aquestes dades, d'acord amb la normativa vigent. En cas de no
consentir el tractament de les seves dades personals ho hauran d'assenyalar
expressament en la casella corresponent existent a l'efecte en el formulari
3.6 El termini per a la presentació d'instàncies comptarà fins a deu dies naturals a partir
de l'endemà de la data de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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Quarta. Admissió dels aspirants
4.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el/la President/a de la Corporació o
l'autoritat delegada dictarà una resolució en el termini màxim d'un mes, en el qual
declararà aprovada la llista provisional d'admesos/es i d'exclosos/es, que es farà pública
a la Web municipal i al Tauler d'anuncis de la Corporació. Es concedirà un termini de 10
dies hàbils des de la publicació a la Web municipal i al Tauler d'anuncis de la Corporació,
per tal que els candidats puguin presentar esmenes o al·legacions a la resolució
d’exclusió del procés de selecció.
4.2 La llista provisional d'aspirants admesos i exclosos es considerarà automàticament
elevada a definitiva si no es presenten reclamacions. Les reclamacions que es puguin
presentar es resoldran dins del termini dels 30 dies següents a comptar des de la
presentació de les mateixes, i seran estimades o desestimades, si s'escau, en una nova
resolució per la qual s'aprova la llista definitiva, la qual s'exposarà al Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i a la web municipal. La notificació d'aquesta resolució determinarà els
terminis a efectes de possibles impugnacions i recursos, d'acord amb el que disposi la
normativa vigent.
4.3 La resta d'anuncis es farà al Tauler d'anuncis de la Corporació i a la web municipal o,
si escau, d'alguna altra forma fefaent que acrediti que els aspirants els coneixen.
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Cinquena. Comissió de valoració
5.1 La comissió de valoració estarà format pels següents titulars i els seus suplents:
President:
- El Secretari de la Corporació o persona en qui delegui.
Vocals:
- El Cap del departament de Recursos Humans o persona en qui delegui
- El Cap d’Àrea de Serveis a les Persones o persona en qui delegui.
5.2 L'abstenció i la recusació dels membres de la Comissió de selecció s'han d'ajustar al
que preveu la normativa vigent.
5.3 La Comissió de selecció no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de la
majoria dels seus membres, siguin titulars o suplents, entre els que es trobarà el
President/a.
5.4 Les decisions de la Comissió de selecció s'adoptaran per majoria de vots dels
presents, resolent, en cas d'empat, el vot del que actuï com a President/a.
5.5 En el cas que les persones aspirants no puguin acreditar el nivell de coneixement de
català exigit per a la plaça i a l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny,
sobre l'acreditació del coneixement del català i aranès en els processos de selecció de
personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya,
l'òrgan competent en matèria de política lingüística, a petició de la corporació, nomenarà
una persona per tal que assessori a la Comissió en l’elaboració i valoració de la prova de
coneixements de llengua catalana.
5.6 Els membres de la Comissió de selecció hauran d'observar l'oportuna confidencialitat
i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les
reunions que es celebrin.
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Sisena. Adjudicació
La Comissió de Selecció emetrà un informe d'idoneïtat fonamentat en criteris de mèrits i
capacitat discrecionalment apreciats, en base a:
- Experiència desenvolupant llocs de treball similar o igual al convocat.
-

Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a
desenvolupar en el lloc de treball.

-

Les competències professionals per a la gestió i direcció d’equips de treball.

-

Capacitat analítica i de pressa de decisions.

-

La capacitat de treball de forma autònoma i també en equip.

-

Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.

Es podrà realitzar una entrevista curricular i/o competencial en el cas que es consideri
oportú per verificar el perfil professional de les persones candidates. Es podrà preguntar
sobre casos pràctics i temes tècnics , si així es considera.
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Així mateix, si l’òrgan de selecció ho considera oportú, es podrà establir la realització d’un
test de competències professionals per completar la valoració competencial de les
persones aspirants.
En el cas que l’avaluació resulti positiva, l’òrgan selectiu podrà elevar una proposta
motivada en favor d'un/a dels candidats o candidates, que serà elevat a l'òrgan
competent per tal de cobrir el lloc de treball pel sistema de comissió de serveis.
Setena. Cessament
La persona nomenada cessarà en prendre possessió l’interventor/a que hagi estat
nomenat/da amb caràcter definitiu de resultes del concurs ordinari o unitari convocat a
l’efecte per als funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, o
que hagi estat nomenat amb caràcter provisional o per acumulació per la Direcció
General d’Administració Local, en la forma prevista en el Reial Decret 128/2018.”
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 7.2. Bases i convocatòria PS 1 plaça conserge escola Ferrà i Esteve. Exp.
2021/4203
“Proposta de la Regidoria de Recursos Humans
Exp. 2021/4203
Ra218-21 / In-36221
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Elaborades les bases específiques reguladores del procés selectiu per proveir en
propietat UNA plaça/es de CONSERGE ESCOLA, classe personal d'oficis, categoria
d'operari/ària, del grup de classificació AP, de la plantilla de personal laboral de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, inclosa/es en l’oferta d’ocupació pública de l’any
2017 i en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament, que
es regirà per les bases generals exposades al DOGC núm. 8144, de data 29 de maig de
2020.
Les esmentades bases s’han realitzat de conformitat a les disposicions establertes al
Reial decret legislatiu 5/2015, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a la resta de normes i acords de
caràcter general o singular que siguin d’aplicació en els seus àmbits respectius.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER. Aprovar les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per proveir
en propietat UNA plaça/es de CONSERGE ESCOLA, classe personal d'oficis, categoria
d'operari/ària, del grup de classificació AP, de la plantilla de personal laboral de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que figuren com a annex.
SEGON. Publicar les bases i la convocatòria al BOPB i al DOGC i seguir els tràmits
corresponents fins la cobertura definitiva de les places convocades.
TERCER. Exposar les bases i la convocatòria a la Seu Electrònica de la pàgina web
municipal.
QUART. Comunicar aquest acord al Comitè d’empresa.

PROCÉS SELECTIU 21-C/PAMO17-14
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir en propietat UNA
plaça de CONSERGE ESCOLA (Ferrà i Esteve), classe personal d’oficis, categoria
d’operari/ària, del grup de classificació AP (agrupacions professionals) de la plantilla de
personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, inclosa dins del Pla d’Actuació en
Matèria d’Ocupació 2017, com a estabilització de l’ocupació temporal, publicat en el
DOGC núm. 7412 de data 14/07/2017, que es regirà per les bases generals exposades al
DOGC Núm. 8144, de data 29/05/2020 i les següents bases específiques:
Primera.- Requisits específics
A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els/les aspirants
hauran de:
a) Estar en possessió com a mínim del títol de certificat d’escolaritat o equivalent.
b) Estar en possessió del certificat de nivell bàsic (A2) de la Junta permanent del
Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el
moment de presentar la instància
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Segona.- Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases
generals vuitena i següents.
2.1. Fase d’oposició
Consistirà en la realització de les següents proves de caràcter obligatori i eliminatori:
Prova 1.Teòrica. Coneixements
Consistirà a respondre per escrit, en el termini màxim de 30 minuts un qüestionari que
constarà de 20 preguntes amb respostes alternatives relacionades amb el contingut del
temari de l’annex 1.
La valoració d’aquesta prova serà entre 0 i 10 punts, quedant eliminada la persona
aspirant amb una puntuació inferior als 5 punts La valoració de cada resposta correcta
serà de 0,50 punts, i la de cada resposta incorrecta de –0,10 punts.

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.

Prova 2. Pràctica. Coneixements professionals.
Consistirà en la realització d’una prova pràctica, que podrà ser escrita, relacionada amb
les tasques pròpies del lloc de treball, encaminada a valorar els coneixements i
competències dels candidats en relació al lloc de treball.
Aquesta prova es puntuarà de 0 a 10 punts, quedant eliminat l’aspirant que no arribi al
mínim de 5 punts
Prova 3. Entrevista competencial
Les persones aspirants que hagin superat les proves anteriors, seran cridades per a la
realització d’una entrevista per avaluar la experiència teòrica i pràctica i les aptituds de les
persones aspirants en el desenvolupament de l’activitat pròpia del lloc de treball. Es
valorarà:
- L’experiència professional en tasques similars a les desenvolupades al lloc de treball.
- La capacitat de treball de forma autònoma i en equip.
- La capacitat analítica dels assumptes del seu àmbit i la presa de decisions.
- La capacitat d’iniciativa.
- Les aptituds personals per a desenvolupar una activitat en contacte amb la
població.
La valoració serà entre 0 i 5 punts.
2.2 Fase de concurs
Aquesta fase és aplicable a les persones aspirants que superin la fase d'oposició i
consistirà en valorar determinades condicions de formació, mèrits i nivells d’experiència,
adients amb les característiques de la plaça que es cobreix, sempre que siguin al·legats i
acreditats documentalment per les persones aspirants, d’acord amb el barem següent:
A) Per experiència professional en funcions equiparables a les del lloc a proveir, fins a un
màxim de 8 punts, a raó de:
 0,50 punts per semestre treballat o fracció proporcional a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat.
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0,20 punts per semestre treballat o fracció proporcional a altres administracions
públiques.
0,10 punts per semestre treballat o fracció proporcional en el sector privat.

L’experiència es pot acreditar amb l’informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a
la finalització del termini de presentació d’instàncies. I, a més:
 L’experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s’ha
d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de
l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L’antiguitat i els serveis prestats en
aquesta administració no caldrà que s’acreditin documentalment i s’admetran i
valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones
aspirants.
 L’experiència professional a l’empresa privada o com a treballador autònom s’ha
d’acreditar mitjançant certificació de l’empresa que indiqui els serveis prestats, la
categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i
l’experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.
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B) Per cursos i activitats formatives, adients amb la plaça a proveir, fins a un màxim de 2
punts:
De durada entre 12 i 40 hores, 0,20 punts per curs o activitat
De 41 a 100 hores, 0,40 punts per curs o activitat.
De 101 a 200 hores, 0,60 punts per curs o activitat.
De més de 200 hores, 0,75 punt per curs o activitat.
L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia compulsada de la certificació,
amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en
hores o en crèdits. En el supòsit que no s’especifiqui la duració en hores o crèdits,
quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà
aplicant la puntuació mínima establerta.
C) Per titulacions acadèmiques superiors a l’exigida per la plaça a proveir, que sigui
rellevant i/o estigui relacionada amb les tasques pròpies del lloc, fins a un màxim de 1,5
punts.
2.3 Període de pràctiques
Els/les aspirants hauran de superar un període de practiques d’una durada de 2 mesos.
Aquells que anteriorment i sense solució de continuïtat, hagin ocupat llocs de treball de
les mateixes característiques per mitjà de contracte temporal, se’ls computarà el temps
treballat a efectes de compliment del període de prova.
Tercera. Borsa de treball
Els/les aspirants que superin les proves selectives passaran a formar part de la borsa de
treball que servirà per cobrir les necessitats de personal no permanent mentre aquesta
continuï vigent. Els/les integrants de la borsa de treball podran ser cridats d'acord amb
l'ordre de preferència establert i segons les necessitats que es produeixin, i podran ser
nomenats amb caràcter no permanent segons les necessitats del servei i els requisits dels
llocs de treball.
L’ordre de preferència vindrà determinat per la puntuació total assolida al procés.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ANNEX I.- TEMARI MATÈRIES COMUNES
1)

La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals. Drets i
deures fonamentals.
2) El municipi. Elements. L’organització municipal: òrgans i competències.
3) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial.
4)
Ús i cura de les instal·lacions públiques: la custòdia i vigilància de les
instal·lacions, manteniment, conservació i seguretat en el centre de treball.
5)
Nocions bàsiques sobre el funcionament de les instal·lacions d’electricitat, gas,
aigua, calefacció, aire condicionat i sistemes d’alarma.
6)
Resolució de conflictes al centre escolar: protocol d’actuació.
7)
Funcions de consergeria d’un equipament públic.
8)
Primers auxilis. Actuacions en casos d’emergència.
9)
Nocions bàsiques de seguretat i higiene en el treball. Prevenció de riscos laborals en
relació a les funcions de conserge.
10)
Atenció al públic. Principals usuaris/demandes. Canals d’atenció i informació a la
ciutadania.”
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
8.0.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Aprovació definitiva projecte reparcel·lació part del polígon 2 del Pla
Parcial SUPi.1 Can Singla. Exp. 2010/0114
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2010/0114
Atès que en data 22 de febrer de 2019, amb registre d’entrada núm. E2019002721, la
Comunitat de Propietaris del Polígon 2 del Pla Parcial SUPi.1 “Can Singla”, va presentar
projecte de reparcel·lació d’una part del polígon 2 del referit Pla Parcial.
Atès que en data 13 de gener de 2014, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es va aprovat
definitivament el projecte de reparcel·lació d’una part del polígon 2 del Pla Parcial SUPi.1
Can Singla, en el qual es recollien les prescripcions de la modificació puntual núm. 18 del
Pla General d’Ordenació Urbana, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona en data 4 de novembre de 2010.
Atès que en posterioritat al dia 13 de gener de 2014, es va aprovar la modificació puntual
núm. 25 del Pla General d’Ordenació Urbana, la qual afectava l’àmbit de l’edificació dels
departaments 3-1 a 5-2 del referit polígon 2, que va ser aprovada definitivament en data
22 de juliol de 2015, i per tant calia adaptar el projecte de reparcel·lació aprovat a les
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seves prescripcions.
Atès que l’objecte del document presentat en data 22 de febrer de 2019, que modifica el
projecte de reparcel·lació aprovat en data 13 de gener de 2014, és recollir les previsions
contemplades en la modificació puntual núm. 25, abans esmentada.
Aquest projecte de reparcel·lació té per objectiu mantenir la qualificació de la zona Classe
2 del Pla Parcial d’aquest sector, que preveu la construcció d’edificis industrials aïllats, si
bé es defineix una subzona específica en la que es fixen els paràmetres adequats que
possibiliten admetre diferents activitats compartides en un mateix edifici industrial,
defineix les condicions a complir pel conjunt edificat i per cadascun dels establiments que
en formin part, les mesures correctores adients per a l’acompliment de les condicions
mínimes que es fixen en la modificació, i alhora s’efectua un ajust de límits i es garanteix
l’accés a vial públic o privat de cadascun dels establiments que formen el conjunt
d’establiments industrials.
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La delimitació del polígon d’actuació abasta l’àmbit d’una única finca privada, inscrita al
Registre de la Propietat amb núm. de finca registral ordinària 15.030, que en trobar-se
actualment edificada, ha estat dividida en règim de propietat horitzontal, formant una
comunitat de propietaris integrada per tres subcomunitats que corresponen a les tres
fases de construcció i que han donat lloc a una sèrie de departaments o naus i a unes
places d’aparcament.
Atès que en l’apartat 12 del document presentat es recull la cessió a aquest Ajuntament,
on descriu que s’inclou, juntament amb la cessió del sòl qualificat com a zona verda
pública i la porció de sòl no urbanitzable, la cessió de la vialitat interior com a vialitat
pública de superfície 3.682,00 m2, ja que és imprescindible per a la connexió del sector
industrial amb la rotonda que dona accés a la carretera BV-1201 i que constitueix l’accés
a les 51 naus i locals que preveu el planejament, així com també la cessió de la zona
destinada a aparcament públic de superfície 1.161,60 m2.
Així mateix, en l’apartat 8 del document també es recull que els propietaris del sector
assumiran el pagament de la indemnització corresponent al 10% d’aprofitament urbanístic
que s’estableix en 18.847,43 €, segons informe de valoració econòmica elaborat per
BJASS ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P., que figura com a annex al projecte de
reparcel·lació.
Atès que en data 30 de desembre de 2019, es va aprovar inicialment el referit projecte de
reparcel·lació i condicionar la seva aprovació definitiva a què per part dels propietaris del
sector afectat pel projecte, s’hagi dipositat prèviament en aquest Ajuntament, la quantitat
de 18.847,43 €, corresponent al pagament de la indemnització del 10% d’aprofitament
urbanístic del sector, i obrir un termini d’informació pública per un termini d’un mes a
comptar des de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris
de major difusió de la província, i a la seu electrònica de la pàgina web municipal.
Atès que el referit anunci es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de data 22 de
gener de 2020, al diari el Punt de data 31 de gener de 2020 i a la seu electrònica de la
pàgina web municipal, en data 23 de gener de 2020, i que durant el termini d’informació
pública no s’ha presentat cap al·legació contra l’acord d’aprovació inicial del projecte.
Atès que per part de la Tresoreria Municipal s’ha emès en data 20 de juliol d’enguany,
document comptable en el qual queda acreditat que s’ha efectuat, amb escreix, el dipòsit
de la quantitat de 18.847,43 €, corresponent al pagament de la indemnització del 10%
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d’aprofitament urbanístic del sector, que era la condició fixada en l’acord d’aprovació
inicial de l’esmentat projecte de reparcel·lació.
Vist el que disposa l’article 119.2.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació d’una part del polígon 2 del
Pla Parcial SUPi.1 Can Singla d’aquesta vila, presentat per la Comunitat de Propietaris
del Polígon 2 de l’esmentat Pla Parcial, en data 22 de febrer de 2019.
SEGON. Aprovar el compte de liquidació provisional contemplat al projecte de
reparcel·lació, en el qual figura que les despeses generades pel projecte de reparcel·lació
aniran a càrrec dels propietaris del sector.
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TERCER. Comptabilitzar els ingressos obtinguts pel pagament de la indemnització del
10% d’aprofitament urbanístic del sector, valorat en 18.847,43 €, segons consta a
l’apartat 8 “justificació de la proposta” del projecte, que han estat abonades pels
propietaris del sector, al pressupost municipal.
QUART. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis, a un dels diaris de major difusió de la
província, i a la seu electrònica de la pàgina web municipal.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a totes les persones propietàries, titulars de drets reals,
arrendatàries, i a totes les persones interessades en la part del polígon 2 del Pla Parcial
SUPi.1 “Can Singla”, objecte del projecte de reparcel·lació.
SISÈ. Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització d’aquest acord, i per adoptar les
disposicions necessàries i signar els documents que siguin necessaris per a l’execució
d’aquest acord.
SETÈ. Sol·licitar al Registre de la Propietat i al cadastre la inscripció del projecte de
reparcel·lació, una vegada l’acord d’aprovació definitiva sigui ferm en via administrativa.”
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. Concessió premis Sant Jordi 2021. Exp. 2021/0541
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2021/0541
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Que en relació al 29è Premi Sant Jordi infantil i juvenil de conte i narració breu en català,
organitzat per aquest departament, i que en data 23/2/2021 es van aprovar les bases, la
dotació econòmica i l’autorització de la despesa dels diferents premis que van quedar
establerts de la forma següent:
S’atorga un 1r i un 2n premi per cada grup d’edat (5 grups) i també per les escoles
participants. Que per aquesta edició aquests premis es van establir amb les dotacions
següents:
1r. Premi 65,00 €, categories, A), B), C), D) i E).
2n Premi 40,00 €, categories, A), B), C), D) i E).
Escoles participants 100,00 € (màxim 9 escoles)
Atès que els guanyadors de cada categoria i les escoles participants al Premi St. Jordi,
reben un xec regal pels imports anteriors, per tal que el puguin bescanviar per llibres, a
les dues llibreries d’Olesa: Papereria Llibreria Núria, SL i Literator (Ricard Cossin).
Una vegada aprovades les bases, les escoles hi van participar segons determinaven
aquestes bases i es van presentar un total de 101 contes finalistes. En data 8/4/2021 es
va reunir el jurat determinat a aquest efecte i va emetre veredicte, segons consta a l’acta
que figura a l’expedient.
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Les escoles participants han estat les següents:
Escola

Import atorgat

Escola Josep Ferrà i Esteva

Val regal per 100 €

Escola Mare de Déu de Montserrat

Val regal per 100 €

Escola Sant Bernat

Val regal per 100 €

Escola Puigventós

Val regal per 100 €

Escola Daina- Isard

Val regal per 100 €

Escolàpies Olesa

Val regal per 100 €

Escola Povill

Val regal per 100 €

Institut Daniel Blanxart

Val regal per 100 €

IMPORT TOTAL

800 €

El jurat va decidir atorgar els següents premis:
categoria premi

Nom de

Títol

l’autor/a

Import delNom
premi

(beneficiari)
A

1r premi

J.C.S.

A

2n premi V.J.A

DNI

representant representant
legal

legal

El domador de mosques

65 €

E.C.P.

XXXXX374X

La bruixa encantada

40 €

D.A:G

XXXXX489S
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B

1r premi

Les Aventures de l’Ada, el gra d’arròs

65 €

D.V.R

XXXXX736T

B

2n premi M.G.C.

El robot que no podia caminar

40 €

T.C.T

XXXXX490X

C

1r premi

Ser únics

65 €

S.R.B

XXXXX763V

C

2n premi B.D.P.

La llibreta i el boli

40 €

P.D.C.

XXXXX468G

D

1r premi

La mudança de l’Iker

65 €

D

2n premi I.B.H

Notes que bateguen

40 €

S.B.H.

XXXXX985K

E

1r premi

El que et diu el mirall

65 €

P.D.C.

XXXXX468G

E

2n premi I.S.L.

Per si algun dia em necessites

40 €

A.L.L.

XXXXX464M

IMPORT TOTAL...................................

525 €

C.S.V

S.C.R.

M.O.M.

M.D.P.

Que fins el dia de l’acte públic del lliurament del Premi St. Jordi, el mateix dia 23 d’abril,
no es fa públic el nom dels guanyadors motiu pel qual no es pot disposar prèviament de
les dades, així com del formulari d’acceptació del premi.
Que a l’expedient consten els documents amb les dades del beneficiaris.
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Els beneficiaris tenen des del 16/5/2021 fins el 17/6/2021 per bescanviar els vals regal
pel seu import en llibres, i una vegada passat aquest temps les llibreries ens facturaran
l’import corresponent als val regal bescanviats.
En relació al 1r premi de la categoria D no s’ha pogut localitzat als pares/tutors legals de
M.O.M. i per aquest motiu restem a l’espera de la documentació corresponent, quedant la
seva aprovació per a posterior aprovació.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la concessió dels premis del 29è PREMI SANT JORDI INFANTIL I
JUVENIL DE CONTE I NARRACIÓ BREU EN CATALÀ ANY 2021, segons les relacions
següents:

ESCOLA

IMPORT ATORGAT

Escola Josep Ferrà i Esteva

Val regal per 100 €

Escola Mare de Déu de Montserrat

Val regal per 100 €

Escola Sant Bernat

Val regal per 100 €

Escola Puigventós

Val regal per 100 €

Escola Daina- Isard

Val regal per 100 €

Escolàpies Olesa

Val regal per 100 €

Escola Povill

Val regal per 100 €

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/4241

Codi Segur de Verificació: dee0e448-0434-42e1-8f4b-f05f7638545d
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1670335
Data d'impressió: 16/09/2021 11:06:14
Pàgina 64 de 66

SIGNATURES

Ìdee0e448-0434-42e1-8f4b-f05fÇlFVÈ5d!Î

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 15/09/2021 09:24
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 15/09/2021 14:43

Institut Daniel Blanxart

Val regal per 100 €

IMPORT TOTAL

800 €

Premis alumnes:
categoria

premi

Nom de

Títol

Import del premi Nom

l’autor/a

representantrepresentant

(beneficiari)
A

1r premi

A

J.C.S.

DNI

legal

legal

El domador de mosques

Val regal per 65 € E.C.P.

XXXXX374X

2n premi V.J.A

La bruixa encantada

Val regal per 40 € D.A:G

XXXXX489S

B

1r premi

Les Aventures de l’Ada, el Val regal per 65 € D.V.R

XXXXX736T

B

2n premi M.G.C.

C.S.V

gra d’arròs
El robot que no podia

Val regal per 40 € T.C.T

XXXXX490X

Ser únics

Val regal per 65 € S.R.B

XXXXX763V
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caminar
C

1r premi

S.C.R.

C

2n premi B.D.P.

La llibreta i el boli

Val regal per 40 € P.D.C.

XXXXX468G

D

2n premi I.B.H.

Notes que bateguen

Val regal per 40 € S.B.H

XXXXX985K

E

1r premi

El que et diu el mirall

Val regal per 65 € P.D.C.

XXXXX468G

E

2n premi I.S.L.

Per si algun dia em

Val regal per 40 € A.L.L.

XXXXX464M

M.D.P.

necessites
IMPORT TOTAL

460 €

SEGON. 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, al
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, a través de la seva tramesa a la
BDNS.
TERCER. Notificar aquest acte a la Papereria Llibreria Núria, SL i Literator (Ricard
Cossin) i a les persones 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.
Votació: Majoria Simple.
Punt 8.3. Pagament conveni SEAP de l'any 2020 amb el Consell Comarcal. Exp.
2020/4580
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“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2020/4580
En data 1 de desembre de 2020 per Junta de Govern Local es va aprovar l’Adhesió al
Conveni de col·laboració regulador del finançament de l’equip del Bon tracte a les
persones grans amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat i a les persones en situació
de fragilitat amb patiment emocional per l’exercici de 2020.
En l’aprovació d’aquest conveni també es va aprovar el reconeixement de l’autorització i
disposició per l’any 2020 tal i com consta:
ANY 2020

3.500,00 €

Vist l’informe tècnic de data 20 de juliol.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar la despesa que deriva del Conveni de Col·laboració regulador del
finançament de l’equip del bon tracte a les persones grans amb el Consell Comarcal del
Baix Llobregat i a les persones en situació de fragilitat amb patiment emocional amb
càrrec a l’AD número 22020/20221
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’Obligació (O) per l’any 2020 d’import TRES MIL
CINC-CENTS EUROS (3.500,00 €) a l’aplicació pressupostària 62 231 48950 – SS Altres transferències del pressupost 2021.
TERCER.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
QUART.- Comunicar-ho al departament de Tresoreria.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 8.4. Rectificació Annex X Ajuts econòmics socials. Exp.2021/2965
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/2965
La Junta de Govern Local el dia 22 de Juny de 2021, va aprovar l’expedient d’Ajuts
econòmics Social Annex X.
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Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques on s’estableix que les administracions públiques podran, rectificar
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Atès que s’ha detectat un error material en el primer punt de la part dispositiva de l’acord
aprovat per Junta de Govern Local de data 14 d’abril d’enguany, en referència al procediment
de tramitació.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Rectificar el punt primer de la part dispositiva, aprovat per Junta de Govern Local
de data 22 de Juny de 2021, de la següent manera:
On diu:
PRIMER. Admetre les sol·licituds presentades que s’ajusten als requisits de la present
convocatòria, segons el què s’especifica en l’informe annex X.
Es va aprovar l’ajut a nom de D.H.G per import de 646,80 €
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Ha de dir:
PRIMER. Admetre les sol·licituds presentades que s’ajusten als requisits de la present
convocatòria, segons el què s’especifica en l’informe annex X.
Modificar l’ajut a nom de D.H.G per import de 621,30 €”
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.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió de la
qual dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 19:00 hores de la
tarda.
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