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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 11 de gener de 2022
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:30 del dia 11 de gener de 2022, 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
1.1.- Acta Sessió Ordinària de data 28 de desembre de 2021. Exp. 2021/6482
2.- CONTRACTES
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
5.- CONVENIS
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6.- SUBVENCIONS
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
9.- URGÈNCIES
9.1.- Contracte LOPD del servei d’informació, atenció i assessorament en l’àmbit de
diversitat sexual i de gènere. Exp. 2021/4800
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
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Punt 1.1. Acta Sessió Ordinària de data 28 de desembre de 2021. Exp. 2021/6482
“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.
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 28 de
desembre 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.”
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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.
2.- CONTRACTES
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
5.- CONVENIS
6.- SUBVENCIONS
7.- PERSONAL
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8.- ALTRES ASSUMPTES
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. Contracte LOPD del servei d’informació, atenció i assessorament en
l’àmbit de diversitat sexual i de gènere. Exp. 2021/4800
“Proposta de la Regidoria de Gènere, feminismes i LGTBIQ+
Exp. 2021/4800

En data 28 de desembre de 2021 es va adjudicar a través d’Acord de la Junta de Govern
Local d’Olesa de Montserrat el contracte de serveis d’informació, atenció i assessorament
en l’àmbit de diversitat sexual i de gènere (Exp. 2021/4800) a l’empresa SURT.
FUNDACIÓ DE DONES. FUNDACIÓ PRIVADA per un termini de 2 anys a comptar des
del dia 1 de gener de 2022.
Per a poder prestar el servei objecte del contracte identificat és necessari que
l’adjudicatari tingui accés a determinades dades de caràcter personal.
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L’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i Garantia dels Drets Digitals, estableix que no es considerarà comunicació de
dades l’accés d’un tercer a les dades quan aquest accés sigui necessari per la prestació
d’un servei al responsable del tractament, sempre que es compleixi allò establert al
Reglament UE 2016/679.
L’article 28 Reglament UE 2016/679 estableix que el tractament per part de l’encarregat
es regirà per un contracte o acte jurídic que vinculi l’encarregat respecte del responsable i
estableixi l’objecte, la duració, la naturalesa i finalitat del tractament, el tipus de dades
personals i categories d’interessats, les obligacions i drets del responsable del tractament
i les obligacions de l’encarregat del tractament.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER.- Aprovar el document CONTRACTE adjunt a aquest acord, en compliment de
l’article 33 LOPD i la normativa de desplegament continguda al Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, per
a incloure com a document annex a l’expedient 2021/4800 del contracte de serveis
d’informació, atenció i assessorament en l’àmbit de diversitat sexual i de gènere.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del document esmentat a l’acord primer.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
10.- PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió de la
qual dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 19:00 hores de la
tarda.
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