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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 18 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 18 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 11 de gener de 2022. Exp. 2022/000092
2.- CONTRACTES
2.1.- Declaració desert contracte servei retirada vehicles. Exp.2021/4808
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
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5.- CONVENIS
6.- SUBVENCIONS
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Donar per extingit l’ús de l’habitatge d’urgència i acollida a favor de la Sra. D.E. Exp.
2019/3167
8.2.- Atorgament ajuts econòmics 4t trimestre FGC .Exp.2021/6446
9.- URGÈNCIES
9.1.- Conveni de col·laboració amb la Sra. PAULA SEGURA SOLDADO (Cafeteria LA
KFE) en el marc del Projecte TEU de la Generalitat de Catalunya. Exp. 2020/4799
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES

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 1.1. Acta Sessió Ordinària de data 11 de gener de 2022. Exp. 2022/000092
“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
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ACORD
PRIMER Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la Sessió Ordinària de data 11 de
gener de 2022, 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.”
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

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 2.1. Declaració desert contracte servei retirada vehicles. Exp.2021/4808
“Proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana
Exp. 2021/4808
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23 de novembre de 2021, va
incoar l’expedient de contractació, el quadre de característiques del plec tipus el plec de
prescripcions tècniques del contracte per al servei de retirada de vehicles de la via
pública i trasllat a un dipòsit municipal o al lloc on indiqui la Policia Local, tramitat pel
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
En data 29 de desembre de 2021, va finalitzar el termini de presentació de pliques per a
l’objecte de l’esmentada licitació.
En data 11 de gener d’enguany s’emet certificat on s’indica que, mitjançant l’eina SOBRE
DIGITAL, no s’ha presentat cap empresa dins el termini establert en els Plecs i en
l’Anunci de licitació i per tant, es declara el procediment desert.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Declarar desert el procediment de concurrència competitiva per a l’adjudicació
del contracte per al servei de retirada de vehicles de la via pública i trasllat a un dipòsit
municipal o al lloc on indiqui la Policia Local, d’acord amb l’article 150 de la LCSP.
SEGON. Anul·lar l’autorització (A\) de la despesa per un import total de CENT
CINQUANTA-NOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-
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QUATRE CÈNTIMS (159.361,84€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32 132 22704 i
amb el següent detall:
Període
1 abril – 31 desembre 2022
1 gener – 31 desembre 2023
1 gener – 31 març 2024
Total

Import
53.120,61€
79.680,92€
26.560,31€
159.361,84€

TERCER. Publicar aquesta Resolució a l’anunci de licitació del perfil del contractant de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya.”
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
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Votació: Majoria Simple.
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
5.- CONVENIS
6.- SUBVENCIONS
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Donar per extingit l’ús de l’habitatge d’urgència i acollida a favor de la Sra.
D.E. Exp. 2019/3167
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2019/3167
L’Ajuntament disposa d’un pis de propietat municipal situat al Carrer Grup santa Oliva, 5
9.2.
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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 30 de juliol 2019 es va aprovar per Junta de Govern Local la cessió d’ús de l’
esmentat habitatge a favor de la Sra. DE en caràcter d’urgència i provisionalitat.
La Sra. DE en data 29 de desembre 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. D.E
amb data 29 de desembre de 2021.

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.

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. Atorgament ajuts econòmics 4t trimestre FGC .Exp.2021/6446
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2021/6446
Des de la Regidoria de Serveis Socials es faciliten targetes de tren als usuaris.
Des de la Regidoria de Serveis Socials s’ha de realitzar la liquidació de Targetes als
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) corresponent als mesos de octubre a
desembre de 2021.
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, aprovades i publicades el BOP número 022014005910 del
17 de març de 2014, que regulen els ajuts en concepte de transport; 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.
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En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Concedir els ajuts socials en espècie als usuaris de l’annex adjunt per import
de 3.258,45 €.
SEGON.- Comunicar aquests acords a la Tresoreria Municipal i als Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya”
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

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 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. Conveni de col·laboració amb la Sra. PAULA SEGURA SOLDADO
(Cafeteria LA KFE) en el marc del Projecte TEU de la Generalitat de Catalunya. Exp.
2020/4799
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2020/4799

Que en data 23/1/2017 es va signar el conveni de col·laboració amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat per al “Projecte TEU”, per als centres públics INS. Daniel
Blanxart i INS. Creu de Saba, en el marc de les mesures especifiques d’atenció a
la diversitat dels alumnes d’educació secundària obligatòria del municipi. En la
mateixa data es van signar els convenis de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i la institució
Fundació Escolàpies, la qual és titular del centre Escolàpies Olesa de Montserrat,
i el Sr. Jordi Povill Ubach, titular de l’Escola Povill, i en data 18/1/2017 també es
va signar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i la institució Daina- Isard, SCCL, la qual
és titular del centre escolar Cooperativa Daina-Isard, per al “Projecte TEU”.
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Que els convenis de col·laboració amb els centres educatius han estat vigents
durant els cursos 2016-2017, 2017-2018, 2018-19 i 2019-20. Que tant el
departament d’Ensenyament, l’Ajuntament i els centres educatius, valoren
positivament el funcionament d’aquest projecte d’atenció a la diversitat i van
manifestar l’interès en donar continuïtat a les actuacions previstes mitjançant una
pròrroga dels convenis existents per als cursos 2020-2021, 2021-22 i 2022-2023.
En data 22/12/2020 per JGL, es van aprovar les prorrogues corresponents als
convenis mencionats, mitjançant addendes que va fer arribar el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat.
L’objectiu principal del “Projecte TEU” és donar suport als alumnes de tercer i/o
quart curs de l’ESO dels centres escolars públics i concertats de la vila que
presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme
acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i
adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva inclusió escolar,
social i laboral. El projecte consisteix en la realització d’activitats formatives en
entitats /institucions exteriors als centres escolar, per un període no superior al 40
% de l’horari escolar setmanal, per tal de proporcionar a l’alumnat susceptible de
participar en aquest projecte, un entorn educatiu ajustat als seus interessos i
necessitats a fi de que pugui tenir experiències d’èxit, afavorint la millora de la
seva autoestima i l’ interès per continuar la seva formació.
Que segons estableix la clàusula cinquena dels convenis, l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a les instal·lacions
adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica. Per aquesta raó es
formalitzarà un document de col·laboració per part de l’Ajuntament amb cada una
de les entitats que col·laboren d’acord amb el model corresponent. Aquestes
activitats són part integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els alumnes
continuaran escolaritzats a tots els efectes als seus centres educatius.
L’Ajuntament col·laborarà amb el centre docent en què l’alumnat està escolaritzat
en la realització d’activitats educatives específiques.
Que les activitats formatives fora del lloc de treball es realitzen a diferents
departaments de l’Ajuntament i a d’altres entitats i centres de treball que s’han
anat afegit al llarg del funcionament del projecte d’aquestes cursos, en funció dels
interessos dels alumnes i la col·laboració dels departaments de l’Ajuntament i
centres de treball externs.
Que en funció del perfil d’alumnes és possible ampliar els llocs de realització de
les activitats formatives per la qual cosa l’Ajuntament podrà realitzar altres acords
de col·laboració que constaran com annex als convenis.
Atès que hi ha alumnes amb interès per les activitats comercials i que els centres
col·laboradors que tenim acords de col·laboració en aquests moments no ofereixen
aquest tipus d’activitat, per aquest motiu s’ha buscat un nou centre col·laborador en
l’àmbit del comerç, en concret una botiga de roba que pugui col·laborar amb el projecte
arribant a un acord per oferir places per alumnes del projecte TEU.
Per aquest motiu es proposa l’aprovació del document de col·laboració annex al conveni
que figuren a l’expedient, per oferir places formatives a alumnes del projecte TEU en
conveni amb la Generalitat de Catalunya, següent:
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2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 08/02/2022 19:55

Document de col·laboració amb la Sra. PAULA SEGURA SOLDADO (Cafeteria LA
KFE) d’Olesa de Montserrat.

Vist l’informe de la Tècnica Cap d’Ensenyament, de data 29 de desembre de 2021.
Vist l’informe jurídic, de data 17 de gener de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Acceptar la col·laboració de la Sra. PAULA SEGURA SOLDADO (Cafeteria LA
KFE) facilitant la realització de les activitats d’aplicació pràctica detallades en el projecte
TEU, en les seves instal·lacions, formalitzant document de col·laboració, annex als
convenis.
SEGON. Facultar l’alcalde per a la signatura dels esmentats documents de col·laboració.

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.

TERCER. Notificar aquests acords a la Sra. PAULA SEGURA SOLDADO (Cafeteria LA
KFE), a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, a l’Institut Creu de Saba, al Daina Isard
Cooperativa d’Ensenyament, a l’Escola Povill i a les Escolàpies Olesa.
ANNEX
DOCUMENT DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE
MONTSERRAT, I PAULA SEGURA SOLDADO (LA KFE), PER AL PROJECTE TEU,
EN EL MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
DELS ALUMNES DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI.

REUNITS:
PER L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT
El senyor Miquel Riera Rey, alcalde d’Olesa de Montserrat, en virtut de les facultats
atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, assistit per Vicenç Tur
Martí, Secretari accidental de la Corporació que dona fer de l’acte.
PER la cafeteria LA KFE
La Sra. PAULA SEGURA SOLDADO amb DNI núm. 39407668C, en nom i representació
de la cafeteria LA KFE, al C/ Passeig del Progrés número 19 d’Olesa de Montserrat.
EXPOSEN:
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
tenen signats uns convenis de col·laboració amb els Instituts Daniel Blanxart i Pedrals i
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Creu de Saba, així com amb els centres concertats Escolàpies Olesa, Cooperativa
d’Ensenyament Daina Isard i l’Escola Povill, per a l’atenció educativa a la diversitat, de
l’alumnat d’Educació Secundària del municipi, que participi en el projecte TEU en el marc
de les mesures específiques d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Els esmentats convenis
van ser aprovats per la Junta de Govern Local en data 20/12/2016 i han estat vigents
durant els cursos 2016-17 i 2017-18, 2018-19 i 2019-20 i es va aprovar per JGL en data
22/12/2020 una pròrroga d’aquestes convenis existents mitjançant addendes als convenis
existents i per als cursos 2020-21, 2021-22 i 2022-23.
Segons estableix la clàusula 5a del conveni, així com els articles 18.5 i 18.7) l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a instal·lacions
adients on dur a terme les activitats d’aplicació pràctica, fora del centre educatiu,
previstes al programa de diversificació curricular en que l’alumne participa (Decret
187/2015, de 25 d’agost, d’adequació dels ensenyaments de l’educació secundària
obligatòria).
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ACORDEN:
Amb aquest finalitat PAULA SEGURA SOLDADO, accepta col·laborar en el projecte de
diversificació curricular Projecte TEU oferint places als alumnes dels centres que
participen dels Convenis entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al Projecte de diversificació curricular: Projecte TEU, que són l’Institut
Daniel Blanxart i Pedrals, l’Institut Creu de Saba, la coop. Daina Isard, l’Escola Povill i
Escolàpies Olesa, facilitant la realització de les activitats d’aplicació pràctica detallades en
el projecte TEU en les seves instal·lacions, per la qual cosa es formalitza aquest acord de
col·laboració, annex al conveni.
PRIMER.- Per cada alumne que realitzi les pràctiques formatives en aquest centre de
treball, es formalitzarà un acord amb les dades de l’alumne, així com els dies i horaris de
les pràctiques, i també s’adjuntarà com annex als convenis marc i addendes i que no
implica contraprestació econòmica de cap mena.
SEGON.- La realització d’aquestes activitats per part dels alumnes, en cap cas constituirà
relació laboral ni professional de cap mena amb PAULA SEGURA SOLDADO (cafeteria
LA KFE), per la qual cosa els sotasignats declaren que l’exercici de les activitats
formatives no comporta per part de l’alumne/a, incorporació al lloc de treball, sinó
continuació de la seva formació educativa, subjecta a avaluació.
TERCER.- PAULA SEGURA SOLDADO es compromet a complir la normativa vigent en
matèria de riscos laborals i de protecció de dades de caràcter personal, concretament el
què preveu la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
QUART.- PAULA SEGURA SOLDADO es compromet a donar compliment a la normativa
vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15
de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei
d’Enjudiciament Civil.
CINQUÈ.- Aquest acord de col·laboració tindrà vigència mentre no sigui denunciat o
resolt per les parts, o per altra de les causes de resolució anticipada previstes i segons la
legislació vigent.
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SISÈ.- El present acord té naturalesa administrativa i es regirà en la seva interpretació i
desenvolupament per l’ordenament jurídic administratiu amb especial submissió de les
parts a la jurisdicció contenciós-administrativa.
El representant legal de
l’Ajuntament

El Secretari accidental de
la corporació que dona
fe de l’acte

El representant legal de
l’empresa

Miquel Riera Rey

Vicenç Tur Martí

Paula Segura Soldado
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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.
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.
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