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

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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.

Tinents/tes d’alcalde
Jordi Martínez Vallmitjana
Lourdes Vallès Reguant
Xavier Rota i Boada
Ada Agut i Domenèch
Dídac Solà Sánchez
Ivan Carreira Picamal
Domènec Paloma Sancho
Secretari
Vicenç Tur Martí
Interventor accidental
Sergi Garcia Ferrer
Assisteixen també a la sessió
Mercè Roquer Compte
Jordi López Guevara
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia:
1.- ACTES
2.- CONTRACTES
2.1.- Devolució garanties definitives del contracte de subministrament de vestuari laboral.
Exp. 2018/4716
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
5.- CONVENIS
5.1.- Conveni cessió ús nau Càtex Molí per decoració carrosses Reis 2021-2022. Exp.
2021/5318
5.2.- Conveni per la formació en pràctiques amb l'IES Santa Eulàlia de Terrassa en l'àmbit
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de control de so al Departament de Mitjans de Comunicació Exp. 2021/5724
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Justificació i pagament del 20% restant de la subvenció nominativa de l'entitat FIL
Àuria. Exp. 2020/2002
6.2.- Revocació parcial definitiva de la subvenció nominativa a l'Associació per la
Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Olesa de Montserrat, Campanya de teatre
escolar 2020-2021. Exp. 2021/0789
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Extinció de l'ús habitatge d'urgència i acollida. Ex. 2019/4240
8.2.- Correcció error material subvenció concurrència competitiva en matèria de Benestar
Social per la participació dels infants i joves a les activitats d’estiu 2021 (beques),
Justificació i pagament del 25% restant. Exp. 2021/2129
8.3.- Atorgament d'ajuts econòmics socials annex XIX. Exp.2021/5762
9.- URGÈNCIES
9.1.- Anul·lació A contracte servei públic Llars Infants. Exp.2021/1566
9.2.- Pròrroga contracte servei públic Llars Infants.Exp.2017/1501
9.3.- Projecte per l'enderroc de l'antic edifici de la Policia Local. C/A. Clavé, 191. Exp.
2021/6097
10.- PRECS I PREGUNTES
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1.- ACTES
2.- CONTRACTES
Punt 2.1. Devolució garanties definitives del contracte de subministrament de
vestuari laboral. Exp. 2018/4716
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2018/4716
Ctc.94-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària, de data 5 d’octubre de 2021, va
adjudicar el contracte de subministrament del vestuari laboral destinat al personal dels
diferents departaments i serveis de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, mitjançant la
celebració d’un Acord Marc, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada,
amb la distribució següent:

LOTS DEPARTAMENT

EMPRESA
ADJUDICATÀRIA

5

ESPORTS Uniformitat i calçat. Esports

6

SEGURETAT
CIUTADANA
CREA UNIFORMES, SL
Uniformitat. Policia Local

7

SEGURETAT CIUTADANA Calçat i
CREA UNIFORMES, SL
Accessoris. Policia Local

10

CULTURA I FESTES Uniformitat i
ARDECO’S SCP
calçat. Conserges

ESPORTS SAYAS 1988, SL
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En la mateixa Junta de Govern Local es van excloure els següents licitadors per no haver
acreditat totes les condiciones exigides en el plec de clàusules administratives que
regeixen aquest contracte, i d’acord amb la clàusula 17 del plec de clàusules
administratives de l’esmentat contracte les empreses van dipositar les garanties
definitives corresponents a cada Lot.
Lot

Empresa

1
1
3
3
4
4
8
9

FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL
ARDECO’S SCP
FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL
ARDECO’S SCP
ARDECO’S SCP
FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL
ESPORTS SAYAS 1988, SL
FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL

Import
garantia
definitiva
343,90€
343,90€
150,75€
150,75€
124,00€
124,00€
272,13€
122,74€
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En dates 4 i 12 de novembre d’enguany el cap de Contractació i la Tresorera accidental
emeten informes favorables per a tramitar la devolució de les garanties dipositades.
Vist allò que disposa l’article 65 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre la
devolució i cancel·lació de les garanties.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el retorn de les garanties definitives a favor de les empreses a sota
relacionades amb motiu del contracte de subministrament del vestuari laboral destinat al
personal dels diferents departaments i serveis de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
mitjançant la celebració d’un Acord Marc, per procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, atès que finalment no han sigut adjudicataris, amb el següent desglós:
Lot

Empresa

1
1
3
3
4
4
8
9

FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL
ARDECO’S SCP
FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL
ARDECO’S SCP
ARDECO’S SCP
FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL
ESPORTS SAYAS 1988, SL
FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL

Import
garantia
definitiva
343,90€
343,90€
150,75€
150,75€
124,00€
124,00€
272,13€
122,74€

Número
operació
320200004148
320200002129
320200004149
320200002130
320200003967
320200003641
320200004147
320200004150

La devolució ha de complir els requisits de la base 46a de les Bases d’Execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2021.
SEGON. Notificar aquest acord a les empreses següents: ARDECO’S SCP, FABRICATS I
MANIPULATS SIGNO, SL i ESPORTS SAYAS 1988, SL.”
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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.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
5.- CONVENIS
Punt 5.1. Conveni cessió ús nau Càtex Molí per decoració carrosses Reis 20212022. Exp. 2021/5318
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“Proposta de la Regidoria de Festes
Exp. 2021/5318
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat requereix un espai concret i de dimensions suficients
per tal de preparar i decorar les carrosses de Reis.
El citat espai ha de tenir unes mesures específiques i amb facilitat de mobilitat per poder
acollir totes les carrosses que són propietat del consistori.
L’empresa Inmobiliaria Catalana Textil SL és la titular i gestora de les instal·lacions del
polígon Càtex Molí d’Olesa de Montserrat. En aquest espai hi ha la Nau 10 que ofereix
les particulars necessitats de l’Ajuntament respecte a dimensions, contrastades
característiques i reuneix els requisits necessaris de dimensions i volum adequats per dur
a terme la decoració de les carrosses propietat del consistori.
L’empresa Inmobiliaria Catalana Textil SL cedeix gratuïtament l’ús temporal de la Nau
10 de Càtex Molí, sense contraprestació per part de l’Ajuntament, per a l’elaboració de les
carrosses per al bon desenvolupament de les celebracions de la Cavalcada de Reis.
A tal efecte, existeix la voluntat de formalitzar un conveni establint uns acords entre
ambdues parts.
La cessió d’ús temporal serà des de l’1 de desembre de 2021 al 10 de gener de 2022 de
la seva vigència.
Per tal de regular aquesta cessió d’ús temporal existeix la voluntat de signar un conveni
entre l’empresa Inmobiliaria Catalana Tèxtil SL i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Vist l’informe tècnic i l’informe jurídic de data 24 de novembre de 2021.
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En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar el conveni de cessió d’us temporal gratuïta amb l’empresa Inmobiliaria
Catalana Tèxtil SL, amb NIF B088XXXXX.
SEGON.- Aprovar les obligacions i els compromisos de l’Ajuntament:
- Utilitzar l’espai cedit única i exclusivament per a dur a terme la decoració i
instal·lacions elèctriques i de so, llum i altres a les carrosses, per a les
celebracions de la Cavalcada de Reis.
- L’ajuntament no podrà canviar el destí de l’espai cedit.
- Realitzar un ús diligent de l’espai objecte de la cessió.
- Vigència d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles
danys que es causin al local cedit sempre que siguin ocasionats per propietats,
empleats o persones que treballin en nom de l'Ajuntament durant el correcte
desenvolupament de la seva activitat.
- No podrà cedir a tercers l’espai objecte de la present cessió, ni total ni
parcialment, sense autorització expressa de Inmobiliaria catalana Textil SL. La
cessió sense la preceptiva autorització de Inmobiliaria catalana Textil SL
comportarà la immediata extinció del present comodat.
- L’Ajuntament d’Olesa no podrà fer còpies de les claus de les instal·lacions per a
terceres persones que no tinguin responsabilitat de gestió dins l’activitat.
- Qualsevol material, tècnic o no, necessari per la realització dels treballs de
decoració i adequació tècnica de les carrosses anirà a càrrec de l’Ajuntament
d’Olesa.
- Retornar l’ús de l’espai cedit a l’empresa a la finalització del conveni.
TERCER.- Facultar l’Alcalde per a la signatura del conveni.
QUART.- Notificar aquests acords a Inmobiliaria Catalana Tèxtil SL.(
CONVENI L’AJUNTAMENT
CATALANA TEXTIL SL

D’OLESA

DE

MONTSERRAT

I

L’INMOBILIARIA

REUNITS
D’una banda el Sr. Miquel Riera Rey, com Alcalde de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
assistit pel Secretària, Sr. Vicenç Tur Martí, conforme a les facultats que li atorga el RD
128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,
I per altra banda el Sr. Jaime Palou Martínez, amb DNI 46231896X, en el seu càrrec
d’administrador solidari de l’empresa Inmobiliaria Catalana Textil SL, amb CIF B08833519
domiciliada al Pg. del Progrés s/n - Recinte Industrial CATEX MOLÍ, d’Olesa de
Montserrat (Barcelona), en nom i representació de la qual actua, d’acord amb l’escriptura
d’adaptació d’estatuts i reelecció d’administradors presentada al Registre Mercantil de
Barcelona en data 16 de juny de 1998, diari/assentament 0724/1262 – 082126, Escriptura
de l’any 1998 –nº 2245.
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Totes les parts, reconeixent-se capacitat legal necessària per a l’atorgament del present
conveni i en la coincidència de les seves lliures i mútues voluntats,
MANIFESTEN


Que Inmobiliaria Catalana Textil S.L., és la titular i gestora de les instal·lacions
del polígon CATEX MOLÍ d’Olesa de Montserrat.



Que Inmobiliaria Catalana Textil S.L. vol col·laborar amb l’Ajuntament en el bon
desenvolupament d’una de les festes més tradicionals del municipi com és la de
Reis; facilitant que es puguin dur a terme i realitzar de manera correcta, les
tasques de decoració de les carrosses.



Que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat requereix d’un espai específic, diàfan i de
dimensions suficients, per a l’establiment de les carrosses de la seva propietat
durant el període en què es porta a terme la decoració i altres instal·lacions de so,
llum, etc.. de les mateixes per a la celebració de la Cavalcada de Reis.



Que l’empresa Inmobiliaria Catalana Textil SL és propietària de la Nau 10
ubicada en el polígon Càtex Molí que s’adequa a les necessitats que requereix
l’Ajuntament respecte a dimensions, característiques i reuneix les condicions
necessaris de dimensions i volum adequats per dur a terme la decoració de les
carrosses propietat del consistori.



Que l’empresa Inmobiliaria Catalana Textil SL vol cedir l’ús de la Nau 10 de
Càtex Molí de forma gratuïta a l’Ajuntament per tal de dur a terme la decoració i
altres instal·lacions (so, llum i tot allò relacionat amb la preparació) de les
carrosses per al bon desenvolupament de la celebració de la Cavalcada de Reis.

Que per aquests motius, ambdues parts, de comú acord, convenen formalitzar aquest
conveni d’acord amb els següents,
ACORDS
Primer.- Objecte del conveni
L’objecte del present conveni és la cessió gratuïta d’ús temporal de les instal·lacions de la
Nau 10, propietat de la Inmobiliaria Catalana Textil S.L., ubicada en el polígon Càtex
Molí, a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, d’acord amb les condicions establertes en el
present acord.
L’espai cedit es destina a la decoració de les carrosses de Reis dins la programació
municipal anualment establerta.
Segon.- Vigència del conveni
La durada del conveni s’estableix per un termini d’un any amb l’ús efectiu de l’espai des
de l’1 de desembre de 2021 al 10 de gener de 2022.
Tercer.- Contraprestació
El conveni és sense cost per l’Ajuntament, per tant no hi ha cap tipus de contraprestació.
Quart.- Espais objecte de cessió
La cessió a favor de l’Ajuntament d’Olesa es concreta en la nau 10 del polígon Càtex
Molí segons es descriu en el següent quadrant:
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Dies
De l’1 de desembre
de 2021 al 10 de
gener de 2022

Instal·lació

Horari

NAU 10 DE En horari d’obertura del polígon, i tot el dia
CÀTEX MOLÍ durant el dia de la celebració de la
cavalcada de Reis

Cinquè.- Obligacions de l’Ajuntament
Són obligacions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat:
-

Utilitzar l’espai cedit única i exclusivament per a dur a terme la decoració i
instal·lacions elèctriques i de so, llum i altres a les carrosses, per a la celebració
de la Cavalcada de Reis d’acord amb l’establert al quadrant descrit a l’ordinal
anterior.

-

L’espai cedit no es destinarà a una finalitat diferent per a la qual s’ha cedit.

-

Realitzar un ús diligent de l’espai objecte de la cessió.

-

Vigència d’una assegurança de responsabilitat civil per import de 2.500.000€ per
sinistre, 5.000.000€ per anualitat i 1.000.000€ per víctima R.C. Patronal que
cobreixi els possibles danys que es causin al local cedit, sempre que siguin
ocasionats per adjudicataris, empleats o persones que treballin en nom de
l'Ajuntament durant el correcte desenvolupament de la seva activitat.

-

No podrà cedir a tercers l’espai objecte de la present cessió, ni total ni
parcialment, sense autorització expressa de Inmobiliaria Catalana Textil SL. La
cessió sense la preceptiva autorització d’Inmobiliaria Catalana Textil SL
comportarà la immediata extinció del conveni.

-

L’Ajuntament d’Olesa no podrà fer còpies de les claus de les instal·lacions per a
terceres persones que no tinguin responsabilitat de gestió dins l’activitat.

-

Qualsevol material, tècnic o no, necessari per la realització dels treballs de
decoració i adequació tècnica de les carrosses anirà a càrrec de l’Ajuntament
d’Olesa.

-

Retornar l’ús de l’espai cedit a l’empresa a la finalització del conveni.

Sisè.- Drets de l’Ajuntament
Són drets de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat:
-

Utilitzar lliurement i sense cap obstaculització per part d’Inmobiliaria Catalana
Textil SL l’espai objecte de la present cessió.

Setè.- Obligacions de l’empresa
Són obligacions de l’empresa Inmobiliaria Catalana Textil SL:
-

Cedir l’ús temporal de l’espai i permetre la utilització lliure i sense obstacles a
l’Ajuntament, d’acord a les condicions establertes en el present comodat.
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-

Assumir el manteniment i funcionament del sistema d’alarma i seguretat de la Nau
10 de Càtex Molí.

-

Realitzar la neteja ordinària de les instal·lacions, segons hagi previst.

-

Cedir una còpia de la clau de la Nau i de la targeta d’accés al polígon.

Vuitè.- Drets de l’empresa
Son drets de la Inmobiliaria Catalana Textil SL:
-

Valorar discrecionalment les propostes de millora formulades per l’Ajuntament, així
com de les propostes de modificació del present conveni.

-

Inspeccionar les instal·lacions cedides a fi de vetllar pel compliment del conveni.

-

La Inmobiliaria Catalana Textil SL quedarà exclosa de tota responsabilitat en cas
de danys, desperfectes i robatoris d’aquell material que sigui propietat de
l’Ajuntament que puguin produir-se en l’espai descrit.

Novè.- Extinció de la cessió

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.

Són causes d’extinció de la cessió d’ús:
-

Incompliment obligacions previstes en el present conveni.

-

Desistiment unilateral per part de l’Ajuntament sense que generi el dret a cap
contraprestació.

-

Altres causes legalment previstes.

Desè.- Normativa aplicable de forma subsidiària.
Per tot allò no previst en aquest conveni s’atendrà al que disposi la normativa civil que
li sigui d’aplicació.
Onzè.- Jurisdicció competent.
La Jurisdicció Contenciosa-Administrativa serà la competent per a resoldre totes les
qüestions que s’hi originin entre les parts en el desenvolupament del conveni, atesa la
seva naturalesa administrativa
En prova de conformitat i per a què consti a efectes oportuns, ambdues parts signen el
present document, a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament indicats.”
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 5.2. Conveni per la formació en pràctiques amb l'IES Santa Eulàlia de Terrassa
en l'àmbit de control de so al Departament de Mitjans de Comunicació Exp.
2021/5724
“Proposta de la Regidoria de Mitjans de Comunicació
Exp. 2021/5724
Atès que l’IES Santa Eulalia de Terrassa imparteix un Cicle de Grau Mitjà de Vídeo
discjòquei i so.
Atès que l’alumne F.X.H.D., de l’esmentat centre, s’ha mostrat interessat en realitzar
pràctiques com a tècnic de so a l’emissora municipal Olesa Ràdio.
Atès que aquestes pràctiques es formalitzen mitjançant un conveni de col·laboració que
caldrà signar.
Atès que es preveu la realització d’aquestes pràctiques en un total de 383 hores,
repartides en 20 hores setmanals, 5 dies a la setmana, compromeses de dilluns a
divendres de 08.00 a 12.00 h.
Atès que aquestes pràctiques es realitzaran a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb
direcció Plaça Fèlix Figueras i Aragay, s/n, 08640 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.

Atès que aquest conveni començarà el dia 01/12/2021 fins al 29/04/2022.

Atès que el contingut amb les tasques a realitzar a les pràctiques es el següent:
1.- Instal·lació, muntatge, connexió, ajust i desmuntatge de sistemes de so en
produccions audiovisuals i d’espectacles.
2.- Captació, gravació, control, mescla i edició del so en produccions audiovisuals
i d’espectacles.
3.- Realització de l’animació musical en el programa de ràdio.
4.- Preparació, ajust, captació i edició d’imatges fixes i mòbils per a sessions
d’animació musical i visual.
Atès que aquest ajuntament 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. D’altra banda,
també s’han analitzat els beneficis que pels departaments té comptar amb alumnes de
pràctiques que aporten mirades i metodologies.
Vist l’informe tècnic de la Cap d’Informatius d’Olesa Ràdio Emissora Municipal de data
12/11/2021.
Vist l’informe jurídic emès pel Departament de Serveis Jurídics de l’Ajuntament d’Olesa
de data 18/11/2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració per la formació pràctica en centres de
treball per la realització de les pràctiques per l’alumne F.X.H.D., amb DNI nº
XXXXX038Q, per un total de 383 hores, a realitzar del dia 01/12/2021 fins al 29/04/2022.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració per la
formació pràctica en centres de treball.
TERCER.- Les obligacions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat son les següents:
1a.- La realització de les pràctiques no implica l’existència de relació laboral entre els/les
participants de pràctiques i l’empresa signant.
2a.- La relació de les pràctiques no implica contraprestació econòmica entre l’empresa
signant i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
3a.- L’Ajuntament, mitjançant l’empresa formadora, farà les accions de seguiment i
control que consideri oportunes per garantir la correcta realització de les pràctiques.

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.

4a.- La valoració del resultat de l’estada en pràctiques de l’estudiant l’han de fer
conjuntament l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, les empreses i institucions. Pel que fa
la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en aquest
contracte, és competència exclusiva de l’Ajuntament.
5a.- La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies d’un
contracte laboral entre els estudiants, les empreses o institucions.
CUART.- Notificar aquests acords a l’IES Santa Eulàlia, al departament de Comunicació
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a l’alumne interessat, a la URGH i als
representants legals dels treballadors.
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”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
6.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Justificació i pagament del 20% restant de la subvenció nominativa de
l'entitat FIL Àuria. Exp. 2020/2002
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2020/2002
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 09 de
juny de 2020, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Fundació Privada per la
Inclusió Laboral Àuria per un import de 52.357,60€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01 241 78000 del pressupost de l’exercici 2020.

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
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En la mateixa data es va aprovar la bestreta (O) per un import de 41.886,08€ a favor de
l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 80% de la subvenció concedida.
En data 28 de juny de 2021 l’entitat va presentar al registre municipal la justificació de la
despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera, excepte millor criteri, que aquesta s’ajusta al
contracte programa signat i altra legislació aplicable pel que s’ha informat favorablement
a fi i efecte de procedir a l’aprovació del pagament del 20% de la subvenció restant a
l’entitat (O), per un import de 10.471,52€ a càrrec a l’aplicació pressupostària 01 241
78000 del pressupost de l’exercici 2021.
Vist l’informe tècnic de data 12/11/2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat Fundació
Privada per la Inclusió Laboral Àuria per un import de 10.471,52€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01 241 78000 del pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 20% de la
subvenció atorgada.
TERCER.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
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QUART.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 6.2. Revocació parcial definitiva de la subvenció nominativa a l'Associació per
la Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Olesa de Montserrat, Campanya de
teatre escolar 2020-2021. Exp. 2021/0789

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2021/0789
En data 27/7/2021 es va aprovar per Junta de Govern Local la revocació parcial i el
reintegrament de la subvenció nominativa a l’entitat Associació per a la Promoció de
l’Espectacle infantil i Juvenil, per import de 246,37€ corresponent a la diferència entre la
quantitat percebuda en concepte de bestreta 4.500,00€ (75% de la subvenció atorgada) i
el valor total de la subvenció que havia de ser concedida, 4.253,63€.

La revocació de la part de la subvenció no sol·licitada per l’esmentada entitat pel projecte
“Campanya de teatre escolar 2020-2021 d’import de 1.746,37€.
Ates que en data 23/09/2021 l’entitat ha realitzat el reintegrament de 246,37 €.
Així mateix en data 22/11/2021 l’entitat ha realitzat l’ingrés de 2,48 € en concepte
d’interessos de demora.
Vist l’informe de la tècnica Cap d’Ensenyament de data 22/11/2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la revocació definitiva de la part de la subvenció no sol·licitada per
l’entitat Associació per la Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Olesa de Montserrat
pel projecte “Campanya de teatre escolar 2020-2021 per un import de 1.746,37€.

SEGON. Aprovar la liquidació dels interessos de demora a nom de l’entitat Associació
per a la Promoció de l’Espectacle infantil i Juvenil amb CIF G6093****,al concepte 11
39300. – INTERESSOS DE DEMORA, per import 2,48 €.
TERCER. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
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QUART. Notificar aquests acords a l’entitat interessada.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Extinció de l'ús habitatge d'urgència i acollida. Ex. 2019/4240

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.

“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2019/4240
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.
En data 05 de novembre de 2019 es va aprovar per Junta de Govern Local la cessió d’ús
de l’ esmentat habitatge a favor de la Sra. MK en caràcter d’urgència i provisionalitat.
La Sra. MK en data 13 de novembre 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:
PRIMER.- Donar per extingit l’ús de l’habitatge d’urgència i acollida a favor de la Sra. M.K
amb data 13 de novembre de 2021.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/5989

Codi Segur de Verificació: 2a718cd2-6ae9-4a88-bad5-7a7314f8b883
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2021_1767482
Data d'impressió: 20/12/2021 13:07:44
Pàgina 17 de 25

SIGNATURES

Ì2a718cd2-6ae9-4a88-bad5-7a7314f8b883*Î

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 15/12/2021 14:07
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 15/12/2021 20:26

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 8.2. Correcció error material subvenció concurrència competitiva en matèria
de Benestar Social per la participació dels infants i joves a les activitats d’estiu
2021 (beques), Justificació i pagament del 25% restant. Exp. 2021/2129

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.

“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/2129
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 20 de
juliol de 2021, l’atorgament i la disposició (AD) de les subvencions específiques en règim
de concurrència competitiva en matèria benestar social per a la concessió d’ajuts
econòmics per a la participació dels infants i joves a les activitats d’estiu 2021 per un
import total de 19.508,53€ amb càrrec a la partida 62 231 48000 - Benestar Social – Ajuts
socials del pressupost 2021.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
14.631,40€ a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
S’ha detectat que en la mecanització hi va haver un error de sumatori i l’import a concedir
corresponent al 75% de la subvenció concedida s’hauria d’haver aprovat per 14.631,42 €.
De conformitat amb allò que preveu l’article 109.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha de corregir
l’errada
material detectada.
Les entitats van presentar al registre municipal la justificació de la despesa de l’activitat
subvencionada dins el termini establert.
Vist l’informe emès per Tresoreria, i veient que cap família té deute amb Hisenda Local a
excepció de la família J.C.R.Q.
Vist l’informe tècnic de data 18 de novembre.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 15/12/2021 14:07
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 15/12/2021 20:26

PRIMER.- Rectificar el tercer i quart punt de l’acord aprovat per Junta de Govern Local de
data 20 de juliol de 2021 de la manera següent:
On diu:
TERCER. - Aprovar la Bestreta (O) per un import de 14.631,40€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 – Benestar Socials – Ajuts Socials del pressupost 2021,
corresponent al 75% de la subvenció.
QUART.- Aprovar l’ordre de pagament (P) i la realització del pagament (R) per un import
de 14.631,40€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48000 - Benestar Social –
Ajuts socials del pressupost 2021.
Ha de dir:
TERCER. - Aprovar la Bestreta (O) per un import de 14.631,42€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 – Benestar Socials – Ajuts Socials del pressupost 2021,
corresponent al 75% de la subvenció.

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.- Aprovar l’ordre de pagament (P) i la realització del pagament (R) per un import
de 14.631,42 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48000 - Benestar Social –
Ajuts socials del pressupost 2021.
SEGON.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
TERCER.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) en el marc de les
subvencions específiques en règim de concurrència competitiva en matèria de benestar
social per a la concessió d’ajuts econòmics per a la participació dels infants i joves a les
activitats d’estiu 2021, relacionades en l’annex I, per un import de 4.725,87€ amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 62 231 48000 – Benestar Social – SS – Ajuts Socials del
pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
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.
Punt 8.3. Atorgament d'ajuts econòmics socials annex XIX. Exp. 2021/5762
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/5762
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 15/12/2021 14:07
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 15/12/2021 20:26

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 9
d’abril de 2016 les Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics d’urgència
social.
Des de la Regidoria de Benestar Social s’atén als usuaris de l’annex adjunt.
L’equip tècnic de serveis socials informa que aquestes famílies tenen una situació
econòmica extremadament complicada.
Des de la Regidoria de Benestar Social s’ha de realitzar un ajut econòmic social de
caràcter urgent per tal de poder fer front a cobrir despeses de necessitats bàsiques.
S’informa favorablement l’atorgament d’aquests ajuts i que s’han tramitat seguint el
procediment i requisits establerts a les bases específiques per la concessió d’ajuts
econòmics d’urgència socials, que regulen les condicions per a la concessió dels ajuts
d’urgència social. S’informa que en aquest cas no és d’aplicació l’Ordenança reguladora
de subvencions, de conformitat amb l’article 4.e que exceptua aquest supòsit.
El pressupost municipal per a l’any 2021 preveu l’aplicació pressupostària 62 231 48000
per ajuts socials.

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.

En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Admetre les sol·licituds presentades que s’ajusten als requisits de les bases
reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics d’urgència social, segons el què
s’especifica en l’informe annex.
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) per un
import de 5.199,32 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48000 SERVEIS
SOCIALS-SS-AJUTS SOCIALS del pressupost de l’exercici 2021, corresponent al 100%
de l’ajut a favor de les persones relacionades en l’annex adjunt, amb número de RC
1705.
TERCER.- Aprovar l’ordre de pagament (P) i la realització del pagament (R) derivats de
l’acord anterior.
QUART.- Efectuar el pagament directament als endossataris que consten en l’annex.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria Municipal”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 15/12/2021 14:07
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 15/12/2021 20:26

9.- URGÈNCIES
Votació de les Urgències:
L’Alcalde, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovada per
UNANIMITAT de tots els membres presents
Votació: Majoria Simple.
Punt 9.1. Anul·lació A contracte servei públic Llars Infants. Exp.2021/1566
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2021/1566

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.

Ctc.125-21 La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 8 de juny de 2021, va
incoar l’expedient de contractació del servei públic de gestió integral de les Llars d’Infants
municipals TAITOM i LA BALDUFA, aprovant el quadre de característiques que forma part del
plec tipus, el plec de prescripcions tècniques i l’autorització (A) de la despesa amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 52 3231 22706 i amb la distribució següent:
LOT
1 Llar d’infants TAITOM
2 Llar d’infants LA BALDUFA
TOTAL

2021
99.581,55 €
99.326,93 €
198.908,48 €

2022
298.744,64 €
297.980,78 €
596.725,42 €

2023
199.163,09 €
198.653,85 €
397.816,94 €

En data 17 de juliol d’enguany, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ens notifica
la suspensió del procediment de contractació d’aquest expedient, d’acord amb el previst als
articles 49 i 56.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
En data 30 de novembre de 2021 la tècnica cap d’Ensenyament sol·licita l’anul·lació parcial
de l’autorització (A) de la despesa aprovada per Junta de Govern Local de data 8 de juny de
2021, corresponent als mesos de l’1 de desembre de 2021 al 31 d’agost de 2022.
Es realitza aquesta petició argumentant que atès que la prestació del servei de les llars
d’infants municipals és un servei públic adreçat a la petita infància (0 a 3 anys) i a les famílies
del municipi d’Olesa de Montserrat, per tant, és imprescindible la continuïtat d’aquest servei,
no es pot fer una pròrroga a l’expedient antic (2017/1501) donat que no hi ha crèdit disponible
actualment atesa la retenció practicada durant el mateix període, en virtut de la nova licitació
iniciada a l’expedient 2021/1566.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Anul·lar l’autorització (A\) de la despesa, aprovada per la Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 8 de juny de 2021, motivada per la suspensió del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic de l’esmentat procediment de contractació i la imperiosa
necessitat de la continuïtat de la prestació d’aquest servei, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 52 3231 22706 del pressupost municipal, amb la següent distribució:
Imports pròrroga 1/12/2021 a 31/8/2022
Total LOT 1 Taitom
216.194,97 €
Total LOT 2 Baldufa
163.493,18 €
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TOTAL

379.688,15 €

”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Votació de les Urgències:
L’Alcalde, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovada per
UNANIMITAT de tots els membres presents
Votació: Majoria Simple.

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.

Punt 9.2. Pròrroga contracte servei públic Llars Infants. Exp. 2017/1501
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2017/1501
Ctc.113-21. 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.
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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.
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.

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.

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.
La Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent de data 3 d´agost de 2021, va
aprovar la sisena modificació en relació al Lot 1, la quarta modificació en relació al Lot 2 i
la pròrroga de l’esmentat contracte.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 8 de juny de 2021, va aprovar la
incoació de l’expedient de contractació del servei públic de gestió integral de les Llars
d’Infants municipals TAITOM i LA BALDUFA d’Olesa de Montserrat, que es tramitarà
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb els articles
156.2 i concordants de la LCSP. La previsió d’inici d’aquest contracte era per a l’1 de
setembre de 2021.
En data 25 de juny de 2021, la Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de
Catalunya comunica per correu electrònic que ha interposat un recurs especial en matèria
de contractació contra els plecs que regeixen la nova contractació. Degut a aquesta
situació no va ser possible formalitzar el nou contracte de gestió a data 1 de setembre de
2021.
Atès que, a hores d’ara, el Tribunal Català de Contractes de Sector Públic no ha resolt el
recurs esmentat i que el proper dia 30 de novembre de 2021 finalitza la pròrroga sense
possibilitat de poder prorrogar més el contracte.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 05 d’octubre de 2021 va aprovar la
revisió dels preus del servei menjador de les llars d’infants TAITOM i LA BALDUFA per al
curs 2021/22.
Atès que el servei de les llars d’infants municipals es considera un servei essencial i que
cal dotar-lo d’estabilitat pel que fa a la gestió del servei educatiu al llarg de tot el curs
2021-2022.
En dates 4 i 5 de novembre d’enguany, la tècnica cap d’Ensenyament i el cap del
departament de Contractació emeten informes favorables per a procedir a la tramitació de
la quarta pròrroga de l’esmentat contracte.
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Es preveu, per tal d’assegurar aquesta pròrroga, l’anul·lació parcial de la (A) per un
import de 379.688,14€, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de
data 21 de juny de 2021 corresponent a l’expedient 2021/1566.
Vist el que estableixen els articles 29.4 i 288.a) de la Llei 9/2017, de contractes del Sector
Públic sobre la continuació de la prestació per part del contractista del servei fins que es
formalitzi el nou contracte i comenci l'execució, en tot cas per un període màxim de nou
mesos.
D’acord amb allò establert a l’article 235 apartat a) del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dens ens locals, el qual
estableix com a obligacions del contractista el fet de prestar el servei amb la continuïtat i
la regularitat que hagi acordat l’ens local contractant sense altres interrupcions que les
que es produirien si la gestió es prestés de forma directa. En cas d’extinció normal del
contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva
gestió.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER. Prorrogar 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, per un import de TRESCENTS SETANTA-NOU MIL SIS-CENTS VUTANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS (379.688,14€) 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, per un període de nou (9)
mesos comptats a partir de dia 1 de desembre de 2021 i fins el dia 31 d’agost de 2022.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la depesa per un import total de
TRES-CENTS SETANTA-NOU MIL SIS-CENTS VUTANTA-VUIT EUROS AMB
CATORZE CÈNTIMS (379.688,14€) import exempt d’IVA, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 52 3231 22706 i amb la següent distribució:
Lot 1: TAITOM
nº mesos
1
(desembre)
8
(gener-agost)

ANY
2021

TOTAL
24.021,66 €

MENSUAL
24.021,66 €

2022

192.173,31 €

24.021,66 €

216.194,97 €
Lot 2: BALDUFA
nº mesos
1
(desembre)
8
(gener-agost)

ANY
2021

TOTAL
18.165,90 €

MENSUAL
18.165,90 €

2022

145.327,27 €

18.165,90 €

163.493,17 €
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TERCER. Notificar aquest acte a l’empresa adjudicatària.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Votació de les Urgències:
L’Alcalde, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovada per
UNANIMITAT de tots els membres presents
Votació: Majoria Simple.
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Punt 9.3. Projecte per l'enderroc de l'antic edifici de la Policia Local. C/A. Clavé,
191. Exp. 2021/6097
“Proposta del Regidor de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/6097
Atès que en data 30 de novembre de 2021, Registre d’Entrada núm. E2021024211, es
presenta el projecte d’obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per títol: “Projecte
d’enderroc de l’antic edifici de la Policia Local ubicat al carrer Anselm Clavé, 191”
d'aquesta vila, redactat per la societat Wess Project, SL.
Vist l’informe favorable emès per el Cap de l’Àrea de de Territori i Sostenibilitat, en data
30 de novembre de 2021.
Atès que aquestes obres estan incloses dins dels ajuts que atorga el Consell Comarcal
dins del Programa de Suport per un nou impuls econòmic i social, i que la seva
adjudicació s'ha de realitzar el més aviat possible a fi de no perdre els ajuts, és per això
que la tramitació per urgència suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest
procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d'informació pública del projecte es
redueixi a quinze dies.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Declarar la urgència d'aquest procediment per les raons esmentades a la part
expositiva d'aquest acord, tal com preveu l'art. 33 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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SEGON. Aprovar inicialment el projecte d'obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per
títol: : “Projecte d’enderroc de l’antic edifici de la Policia Local ubicat al carrer Anselm
Clavé, 191” d’aquesta vila, amb un pressupost final de DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL
NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS. (229.997,25 €), IVA
inclòs.
TERCER. Exposar-lo al públic durant el termini de QUINZE (15) dies, mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’anuncis de la Corporació i a la Web
municipal, el qual podrà ser examinat i formular-se les al·legacions que es creguin
oportunes, entenent-se aprovat definitivament cas que no es presenti cap mena de
reclamació durant l'esmentat termini d'exposició pública.
QUART. Notificar el present acord al departament de Contractació d'aquest Ajuntament.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
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Votació: Majoria Simple.
10.- PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió de la
qual dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 18:53 hores de la
tarda.
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