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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 04/11/2021 08:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 04/11/2021 13:35

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 19 d´octubre de 2021
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:30 del dia 19 d´octubre de 2021, es reuneixen en primera convocatòria, prèvia citació i
per la celebració de sessió ordinària a la que fa referència l’article 78.1 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els senyors relacionats a
continuació:
Alcalde president
Il·lm. Sr. Miguel Riera Rey
Tinents/tes d’alcalde

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

Jordi Martínez Vallmitjana
Lourdes Vallès Reguant
Ada Agut i Domenèch
Dídac Solà Sánchez
Ivan Carreira Picamal
Secretari
Vicenç Tur Martí
Assisteixen també a la sessió
Jordi López Guevara
Excusa la seva assistència
Xavier Rota i Boada
Domènec Paloma Sancho
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia:
1.- ACTES
1.1.- Acta Sessió Ordinària de data 5 d'octubre de 2021. Exp. 2021/4953
2.- CONTRACTES
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
5.- CONVENIS
5.1.- Conveni de formació en pràctiques amb l'IES Daniel Blanxart i Pedrals en l'àmbit de
sistemes microinformàtics i xarxes al departament d'Ensenyament de l'alumne Aitor
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Guayerbas. Exp. 2021/5093
5.2.- Conveni de formació en pràctiques amb l'IES Daniel Blanxart i Pedrals en l'àmbit de
sistemes microinformàtics i xarxes al departament d'Ensenyament de l'alumne Raul Souto.
Exp. 2021/5100
6.- SUBVENCIONS
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Liquidació definitiva de l'any 2020 del projecte intermunicipal del Taller Ocupacional
Can Comelles (TOCC). Exp. 2020/4385
8.2.- Baixa pis municipal per RK.Exp.2021/2868
8.3.- Cessió d'ús habitatge municipal. Exp.2021/4940
8.4.- Ajuts econòmics sobre l'assistència a les llars d'infants municipals de setembre a
desembre del curs 2021/22. Exp. 2021/4948
8.5.- Quota 2021 Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC). Exp. 2021/4288
8.6.- Pagament segona part de l’aportació a la campanya de control de mosquits per a
l’exercici 2021. Exp. 2021/1714
9.- URGÈNCIES

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic 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.

10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
Punt 1.1. Acta Sessió Ordinària de data 5 d'octubre de 2021. Exp. 2021/4953
“L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. disposa que de cada
sessió s'estendrà acta pel secretari de la corporació o, si s'escau, de l'òrgan
corresponent, fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms del
president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els
acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions
emeses.
L’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la secretari/a estendrà acta.
L’acta és un document públic, solemne i autèntic redactat pel/la Secretari/a de la
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.
Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada
per l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures
de l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.
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L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes.
Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i és
per això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a la Comissió
Informativa General l’adopció del següent
ACORD
PRIMER Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la Sessió Ordinària de data 5
d’octubre de 2021, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.
SEGON.- Trametre l’acta aprovada al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, al Ministerio de Hacienda y Función pública i procedir a la seva publicació.”

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

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
2.- CONTRACTES
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
5.- CONVENIS
La Sra. Lourdes Vallès absenta de la sessió
Punt 5.1. Conveni de formació en pràctiques amb l'IES Daniel Blanxart i Pedrals en
l'àmbit de sistemes microinformàtics i xarxes al departament d'Ensenyament de
l'alumne Aitor Guayerbas. Exp. 2021/5093
“Proposta de la regidoria d’Ensenyament
Exp. 2021/5093
L’Institut Daniel Blanxart i Pedrals situat a la població d’Olesa de Montserrat, imparteix el
CFGM de SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (IC10) al qual assisteixen
alumnes de la comarca. El pla d’estudis preveu una assignatura que implica que els
estudiants han de fer unes hores de pràctiques a centres de treball.
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Que el Sr. Joel Gomà Oliva, mestre tutor del cicle formatiu mencionat, s’ha posat en
contacte amb l’Ajuntament perquè hi ha una alumne interessat en fer les pràctiques en
aquest Ajuntament.
L’assignatura curricular és la de “Formació en Centres de treball (FCT)” amb una durada
de 350 hores.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha analitzat l’interès de tenir alumnes en pràctiques,
així com la repercussió educativa i formativa dels aprenentatges assolits pels alumnes,
coneixements que es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral, 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.
L’alumne Aitor Guayerbas García amb DNI núm. Xxxx354 F, està matriculat actualment a
l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, en els estudis de 2n. Curs de CFGM de SISTEMES
MICROINFORMÀTICS I XARXES (IC10) i ha manifestat el seu interès en fer pràctiques a
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Una vegada valorat positivament per totes les parts la conveniència de la realització de
les pràctiques, s’activa la tramitació del conveni corresponent que les regula.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
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apareix a la capçalera.

El tutor del centre de treball serà el Sr. Francisco Sancho Cano.
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.
El tutor de pràctiques de l’INS, Joel Gomà Oliva tramita la documentació que consisteix:



El Pla d’Activitats a realitzar per part de l’alumne.
L’esborrany de conveni per la seva aprovació per l’Ajuntament i posterior signatura
per totes les parts.

Vista la proposta de durada de les pràctiques del cicle formatiu: de 350 hores, a realitzar
entre el 13 d’octubre de 2021 i el 24 de febrer de 2022, i el Pla d’Activitats acordat.
Vist l’informe tècnic de data 8 d’octubre de 2021.
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 l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, el
centre docent Institut Daniel Blanxart i Pedrals i l’alumne Aitor Guayerbas García amb
DNI núm. Xxxx354 F, per a la formació en pràctiques en el període comprés entre 13
d’octubre de 2021 i el 24 de febrer de 2022, i el Pla d’Activitats, d’acord amb els
documents annexos adjunts.
SEGON.- El conveni posa de manifest:


Les condicions de les pràctiques.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 04/11/2021 08:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 04/11/2021 13:35

Les tasques del tutor de l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals el Sr. Joel Gomà Oliva
Les tasques del tutor extern, el Sr. Francisco Sancho Cano.
Les obligacions de l’estudiant.
Les obligacions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
El Pla d’activitats acordat entre les parts que acompanya el conveni.
La cobertura de l’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 no suposa cap cost
econòmic per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

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

QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’acord de col·laboració per la
formació pràctica en centres de treball.
CINQUÈ.- Notificar aquest acte a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, i a l’alumne Aitor
Guayerbas García.
SISÈ. Comunicar aquest acte al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat
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”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

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

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 5.2. Conveni de formació en pràctiques amb l'IES Daniel Blanxart i Pedrals en
l'àmbit de sistemes microinformàtics i xarxes al departament d'Ensenyament de
l'alumne Raul Souto. Exp. 2021/5100
“Proposta de la regidoria d’Ensenyament
Exp. 2021/5100
L’Institut Daniel Blanxart i Pedrals situat a la població d’Olesa de Montserrat, imparteix el
CFGM de SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (IC10) al qual assisteixen
alumnes de la comarca. El pla d’estudis preveu una assignatura que implica que els
estudiants han de fer unes hores de pràctiques a centres de treball.
Que el Sr. Joel Gomà Oliva, mestre tutor del cicle formatiu mencionat, s’ha posat en
contacte amb l’Ajuntament perquè hi ha una alumne interessat en fer les pràctiques en
aquest Ajuntament.
L’assignatura curricular és la de “Formació en Centres de treball (FCT)” amb una durada
de 350 hores.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha analitzat l’interès de tenir alumnes en pràctiques,
així com la repercussió educativa i formativa dels aprenentatges assolits pels alumnes,
coneixements que es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral, 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.
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L’alumne Raul Souto Miragall amb DNI núm. XXXX460 B, està matriculat actualment a
l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, en els estudis de 2n. Curs de CFGM de SISTEMES
MICROINFORMÀTICS I XARXES (IC10) i ha manifestat el seu interès en fer pràctiques a
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Una vegada valorat positivament per totes les parts la conveniència de la realització de
les pràctiques, s’activa la tramitació del conveni corresponent que les regula.
El tutor del centre de treball serà el Sr. Francisco Sancho Cano.
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.
El tutor de pràctiques de l’INS, Joel Gomà Oliva tramita la documentació que consisteix:



El Pla d’Activitats a realitzar per part de l’alumne.
L’esborrany de conveni per la seva aprovació per l’Ajuntament i posterior signatura
per totes les parts.

Vista la proposta de durada de les pràctiques del cicle formatiu: de 350 hores, a realitzar
entre el 13 d’octubre de 2021 i el 24 de febrer de 2022, i el Pla d’Activitats acordat.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic 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.

Vist l’informe tècnic de data 8 d’octubre de 2021.
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 l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, el
centre docent Institut Daniel Blanxart i Pedrals i l’alumne Raul Souto Miragall amb DNI
núm. Xxxx460 B, per a la formació en pràctiques en el període comprés entre 13
d’octubre de 2021 i el 24 de febrer de 2022, i el Pla d’Activitats, d’acord amb els
documents annexos adjunts.
SEGON.- El conveni posa de manifest:













Les condicions de les pràctiques.
Les tasques del tutor de l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals el Sr. Joel Gomà Oliva
Les tasques del tutor extern, el Sr. Francisco Sancho Cano.
Les obligacions de l’estudiant.
Les obligacions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
El Pla d’activitats acordat entre les parts que acompanya el conveni.
La cobertura de l’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
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higiene enfront de la COVID-19 establertes per les autoritats sanitàries
corresponents i en aplicació del Pla de Contingència del propi Ajuntament.
TERCER.- Aquesta realització de les pràctiques acadèmiques no suposa cap cost
econòmic per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’acord de col·laboració per la
formació pràctica en centres de treball.
CINQUÈ.- Notificar aquest acte a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, i a l’alumne Raul
Souto Miragall.
SISÈ. Comunicar aquest acte al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat
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”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

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

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
La Sra. Lourdes Vallès s’incorpora a la sessió
6.- SUBVENCIONS
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Liquidació definitiva de l'any 2020 del projecte intermunicipal del Taller
Ocupacional Can Comelles (TOCC). Exp. 2020/4385
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2020/4385
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té signat un conveni de col·laboració destinat a
garantir l’acolliment de persones amb discapacitat psíquica al Taller Ocupacional Can
Comelles d’Esparreguera per als municipis de d’Abrera, Collbató, Olesa de Montserrat,
Sant Andreu de la Barca, Esparreguera i Sant Esteve Sesrovires que va ser aprovat en
data 18 d’octubre de 2004.
Aquest conveni regula les aportacions econòmiques que cada municipi ha de fer pel
manteniment del Taller Ocupacional, la liquidació és presentada a la resta de municipis
per l’Ajuntament d’Esparreguera. (NIF: P0807500-D)
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La liquidació va en funció del nombre d’usuaris atesos de cada municipi. El nombre
d’usuaris atesos d’Olesa de Montserrat durant l’any 2020 fou de:
17 usuaris x 12 mesos
En data 03 de novembre de 2020 es va aprovar per Junta de Govern Local el primer
pagament de la liquidació del TOCC de l’any 2020 per un import de 26.747,94€
En la mateixa data es va aprovar per Junta de Govern Local la Autorització i Disposició
(AD) per import total de 65.227,20.€ corresponent a l’any 2020, i també es va aprovar la
obligació (O) per un import de 26.747,94€, per tant queda una AD restant de 38.479,26€.
Per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat la liquidació definitiva de l’exercici 2020 del
conveni de col·laboració ha estat de 38.055,15€, tenint en compte que s’ha fet el primer
pagament a compte del 2020 per un import 26.747,94€ s’ha de procedir a fer la liquidació
del 2020 per un import de 11.307,21€ corresponent al conveni
2020:
Conveni
Primer Pagament 2020
Liquidació Definitiva 2020 (O)

38.055,15€
-26.747,94€
11.307,21€
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Vist l’informe tècnic de data 04 d’octubre.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la Obligació de la despesa (O) per un import de 11.307,21€ a
l’aplicació pressupostària 62 231 46200 – Benestar Social – SS – Ajuntament
d’Esparreguera, TOCC del pressupost municipal del 2021 a favor de l’Ajuntament
d’Esparreguera amb CIF número P0807500-D corresponent a la liquidació definitiva
2020.
SEGON.- Anular l’autorització i disposició (AD\) del saldo restant per l’import de
27.172,05€ amb número d’operació comptable 22020/16726.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Esparreguera.
QUART.- Comunicar aquests acords 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.
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Punt 8.2. Baixa pis municipal per RK. Exp.2021/2868
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/2868
Aquest Ajuntament disposa d’un pis de propietat municipal situat al Cr Grup Santa Oliva,
bl 1 1º4ª que està en procés de ser reconegut com un Servei d’habitatge d’urgència i
acollida amb la categoria d’establiment municipal amb una capacitat de cinc places.
En data 01 de Juny de 2021 es va aprovar per Junta de Govern Local la cessió d’ús de l’
esmentat habitatge a favor del Sr. RK en caràcter d’urgència i provisionalitat.
El Sr. R.K en data 22 de setembre de 2021 deixa d’ocupar aquest habitatge d’urgència i
acollida.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER. Donar per extingida la cessió d’ús de l’habitatge d’urgència i acollida a favor del
Sr. R.K. amb data 22 de setembre de 2021.
SEGON. Notificar aquests acords a la Secretaria i a Habitatge d’aquest Ajuntament”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 8.3. Cessió d'ús habitatge municipal. Exp.2021/4940
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/4940
L’Ajuntament disposa d’un pis de propietat municipal situat al Carrer Grup santa Oliva, 5
9.1.
L’esmentat pis es va rehabilitar per a poder destinar-lo a habitatge d’urgència i acollida
per a un màxim de cinc persones amb necessitats econòmiques greus i manca de suport
familiar que comptessin amb pla de treball per part dels professionals dels serveis socials.
Es valora com adient que el pis sigui reconegut com un Servei d’habitatge d’urgència i
acollida amb la categoria d’establiment municipal.
L’elaboració del projecte de creació de servei és un procés llarg i que s’està tramitant.
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Actualment tenim a una persona amb necessitat urgent d’habitatge i que reuneix el perfil
d’usuari previst i que compta amb el seguiment d’un professional del servei.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la cessió d’us de l’habitatge la Sra. C.M.M. en caràcter d’urgència i
provisionalitat.
SEGON. Aprovar que la durada del període de cessió d’us de l’habitatge va relacionada
als canvis de situació que van provocar l’entrada en l’habitatge de l’usuari atès i que en
cap cas aquesta cessió serà superior als quatre anys.
TERCER. Signar el model de contracte assistencial, aprovat per Junta de Govern Local
en data 10 de novembre de 2016, document on queda reflectida la provisionalitat del
recurs, supeditada a l’aprovació del Projecte d’establiment i on la Sra. C.M.M. manifesta
ser coneixedora de la situació per la qual entra en caràcter d’urgència.
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QUART. Comunicar aquests acords al departament d’Habitatge.”
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. Ajuts econòmics sobre l'assistència a les llars d'infants municipals de
setembre a desembre del curs 2021/22. Exp. 2021/4948
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/4948
Des del Departament de serveis socials s’atenen casos de famílies que necessitarien
portar els seus fills a la llar per a poder facilitar la seva criança i estimulació.
En aquests moments, on són moltes les famílies que per temes econòmics no poden
portar els seus fills a les llars, des de serveis socials ens preocupen especialment els
menors d’aquells nuclis familiars on, a banda de temes econòmics s’hi sumen factors de
risc com ara són les dificultats per a tenir-ne cura i que comporten la intervenció de
serveis especialitzats de salut o socials.
Donat que es té coneixement que les llars de titularitat municipal disposen de places
vacants.
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Donat que es disposa d’unes Bases Especifiques per a la Concessió d’ajuts econòmics
municipals d’urgència social on es contempla la possibilitat de donar ajut econòmic en
concepte de suport a l’escolarització. En aquestes bases es delimiten un límits en l’import
de les mateixes que de forma excepcional poden ser ampliats per motius degudament
justificats com es el cas de l’assistència a la llar durant el curs escolar 2021 – 2022
Desde l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat s’atén als usuaris de l’Annex adjunt.
Vist l’informe tècnic de data 04 d’octubre.
Es disposa d’una retenció de crèdit prèvia número RC-1702 d’import 6.200,00€, la
diferència s’imputarà per vinculació jurídica per import de 2.748,00€.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
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PRIMER.- Concedir els ajuts econòmics pels usuaris que consten en l’Annex 1, per un
import total de 8.948,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48000 –
Benestar Social – Ajuts Socials, del pressupost municipal per l’any 2021.
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de la obligació (ADO) amb
càrrec a la partida 62 231 48000 del pressupost municipal del 2021 per un import de
8.948,00€ a favor de les persones relacionades en l’Annex.
TERCER.- Fer el pagament directament a l’endossatari que consta a l’Annex, un cop
s’hagi acreditat al departament de Serveis Socials per part de les Llars d’Infants
l’assistència dels alumnes becats.
QUART.- Notificar aquests acords a les llars d’infants Taitom i Baldufa.
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords als departaments de Tresoreria i Ensenyament.”
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 8.5. Quota 2021 Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC). Exp. 2021/4288
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/4288
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té signat un conveni de col·laboració destinat a
garantir l’acolliment de persones amb discapacitat psíquica al Taller Ocupacional Can
Comelles d’Esparreguera per als municipis de d’Abrera, Collbató, Olesa de Montserrat,

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/5184

Codi Segur de Verificació: 1fffcd4c-7682-4e0c-8347-94d40fa7c5bf
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2021_1724775
Data d'impressió: 10/11/2021 09:40:19
Pàgina 18 de 20

SIGNATURES

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic 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.

Ì1fffcd4c-7682-4e0c-8347-94d40fa7c5bf9Î

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 04/11/2021 08:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 04/11/2021 13:35

Sant Andreu de la Barca, Esparreguera i Sant Esteve Sesrovires que va ser aprovat en
data 18 d’octubre de 2004.
Aquest conveni regula les aportacions econòmiques que cada municipi ha de fer pel
manteniment del Taller Ocupacional, la liquidació és presentada a la resta de municipis
per l’Ajuntament d’Esparreguera. (NIF: P0807500-D)
De forma anual es tramita un primer pagament corresponent a l’any en curs que
representa el 50% de la liquidació definitiva de l’any anterior.
La liquidació va en funció del nombre d’usuaris atesos de cada municipi. El nombre
d’usuaris atesos d’Olesa de Montserrat durant l’any 2019 fou de:
17 usuaris x 12 mesos
En data 20 de juliol de 2021 l’Ajuntament d’Esparreguera va aprovar pels seus òrgans de
govern la liquidació de l’any 2020 a fi de poder fer el primer pagament 2021.
El conveni recull la manera en que s’han de fer les liquidacions:
 L’Ajuntament d’Esparreguera aprova la liquidació del TOCC de l’any 2020. Per
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat el cost del TOCC pel 2020 era de TRENTAVUIT MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (38.055,15€)
 Un cop feta l’aprovació i segons regula el conveni l’Ajuntament d’Olesa ha de
procedir a fer el primer pagament a compte de l’any 2021, essent aquest, el
50% de la liquidació definitiva de l’any 2020 DINOU MIL VINT-I-SET AMB
CINQUANTA SET CÈNTIMS (19.027,57€)
 Cal fer la previsió per la liquidació total del TOCC 2021 ( el segon pagament
2021 es concretarà quan es presenti la liquidació definitiva) per un import de
DINOU MIL VINT-I-SET AMB CINQUANTA VUIT CÈNTIMS (19.027,58€)
La quantitat total és:
Primer pagament 2021

19.027,57€

Previsió liquidació 2021

19.027,58€

TOTAL

38.055,15€

La previsió per l’any 2021 del primer pagament i la proposta de liquidació 2021
ascendeixen a TRENTA VUIT MIL CINQUANTA CINC AMB QUINZE CÈNTIMS
(38.055,15€)
Hi ha una retenció de crèdit preventiva número RC-9326.
Vist l’informe tècnic de data 04 d’octubre.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la quota per l’any 2021 del manteniment del Taller Ocupacional Can
Comelles.
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SEGON.- Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) per l’any 2021 per un import de
38.055,15€ a l’aplicació pressupostària 62 231 46200 – Benestar Social – SS –
Ajuntament d’Esparreguera, TOCC del pressupost municipal per a l’any 2021 a favor de
l’Ajuntament d’Esparreguera, amb número de RC-9326.
TERCER.- Aprovar la Obligació de la despesa (O) per import de 19.027,57€ corresponent
al primer pagament de la liquidació del TOCC de l’any 2021, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 46200 - Benestar Social – SS – Ajuntament d’Esparreguera,
TOCC del pressupost municipal 2021 a favor de l’Ajuntament d’Esparreguera.
QUART.- Comunicar aquests acords al departament de Tresoreria.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’Ajuntament d’Esparreguera.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.

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

Votació: Majoria Simple.
Punt 8.6. Pagament segona part de l’aportació a la campanya de control de
mosquits per a l’exercici 2021. Exp. 2021/1714
“Proposta de la Regidoria de Salut Pública
Exp. 2021/1714
La Junta de Govern Local d’Olesa de Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 27
de abril de 2021, adoptà, entre d’altres, els següents acords relatius el conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat per a la realització de les activitats de control de mosquits durant l’any 2020,
que es transcriu literalment a continuació:
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Olesa de Montserrat
i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització de la campanya de control de
mosquits de l’exercici 2021-2024 en el municipi d’Olesa de Montserrat.
(...)
“TERCER.- Els compromisos de l´Ajuntament són els següents:
- L'Ajuntament es compromet a aportar com a participació en l'esmentada campanya per
l’exercici 2021 la quantitat de 7.500 euros, amb càrrec a la partida pressupostària número
61 311 48901 Salut Pública-PSP- Subv. Consell Comarcal Control Mosquits. La partida
pressupostària del Consell Comarcal serà la 46200-Transferència Municipis del Servei de
Control de Mosquits. Aquesta quantitat es refereix al contingut mínim de la campanya
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segons es recull en el projecte de la mateixa i està calculada en base a criteris de
població, superfície i presència de focus de cria de mosquits de cadascun dels municipis
participants.
Aquesta aportació haurà de fer-se efectiva en dos parts iguals, la primera de les quals
haurà de fer-se efectiva a l’aprovació i signatura d’aquest conveni i la segona abans del
mes de desembre de 2021.”
S´acredita del compliment dels requisits i els compromisos establerts en les clàusules del
conveni vigent per realitzar el pagament de la despesa del restant de l’autorització i la
disposició de la despesa, per un import de tres mil set-cents cinquanta euros (3.750€)
S’acredita l’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit és adequat i suficient a la
naturalesa de la despesa.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic 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.

ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (Fase O), per un import
de tres mil set-cents cinquanta euros (3.750€) en concepte de ” Segona part de
l’aportació a la campanya de control de mosquits per a l’exercici 2021” amb càrrec a
l´aplicació pressupostària 61 311 48901 SALUT PÚBLICA-PSP- SUBV. CONVENI
CONSELL COMARCAL CONTROL MOSQUITS i a favor del CONSELL COMARCAL
DEL BAIX LLOBREGAT, amb NIF P5800011H.
SEGON.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
TERCER.- Comunicar aquests acords al Departament d’Intervenció i al Departament de
Tresoreria.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
9.- URGÈNCIES
10.- PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió de la
qual dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 18:49 hores de la
tarda.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

