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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 25 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 25 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
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
Domènec Paloma Sancho
Secretari
Vicenç Tur Martí
Interventor accidental
Sergi Garcia Ferrer
Assisteixen també a la sessió
Mercè Roquer Compte
Jordi López Guevara
Excusa la seva assistència
Xavier Rota i Boada
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 garantía definitiva contracte mixt subministrament i serveis motius
lluminosos. Exp.2017/0510
2.2.- Devolució garantía definitiva contracte subministrament paviment asfàltic.
Exp.2018/2187
3.- HISENDA
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4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
4.1.- Llicència alta gual permanente C. Colon 44 Exp. 2021/5851
4.2.- Llicència alta gual permanente C. Miquel Coll i Alentorn 11B Dret Exp. 2021/6213
5.- CONVENIS
5.1.- Conveni Fem Xarxa, Fem Empresa. Exp. 2022/000144
6.- SUBVENCIONS
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Actualització dels imports del Conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
2022. Exp. 2019/4313
8.2.- Cessió d'us d'habitatge municipal per JC.M.P Exp.2022/000192
9.- URGÈNCIES
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
2.- CONTRACTES
Punt 2.1. Devolució garantia definitiva contracte mixt subministrament i serveis
motius lluminosos. Exp. 2017/0510

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 Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments
Exp. 2017/0510
La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària urgent, de data 5 d’octubre de 2017
va adjudicar el contracte mixt de subministrament i serveis, en modalitat d’arrendament,
de motius lluminosos (llums) per a les festes de Nadal, a l’empresa Ximenez Catalunya,
SLU, i d’acord amb l’apartat J del quadre de característiques del plec tipus del contracte
l’empresa va dipositar una garantia definitiva per un import de MIL SET-CENTS
VUITANTA-DOS EUROS (1.782,00€).
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 1 d’octubre de 2019 va aprovar la
primera pròrroga de l’esmentat contracte per un període d’un any a comptar a partir del
16 d’octubre de 2019.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12 de maig de 2020 va aprovar la
segona pròrroga de l’esmentat contracte per un període d’un any a comptar a partir del 16
d’octubre de 2020.
En dates 28 de desembre de 2021 i 10 de gener de 2022 el cap del Servei de
Manteniment de la Ciutat i la Tresorera accidental emeten informes favorables per a
tramitar la devolució de la garantia dipositada.
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:
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PRIMER. Aprovar el retorn de la garantia número 320170002525 per un import de MIL
SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS (1.782,00€) a favor de l’empresa Ximenez
Catalunya SLU, dipositada amb motiu del contracte mixt de subministrament i serveis, en
modalitat d’arrendament, de motius lluminosos (llums) per a les festes de Nadal.
La devolució ha de complir els requisits de la base 46a de les Bases d’Execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2022.
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa Ximenez Catalunya SLU.”
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.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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Punt 2.2. Devolució garantia definitiva contracte subministrament paviment asfàltic.
Exp.2018/2187
“Proposta de la Regidoria de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments
Exp. 2018/2187
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 27 de novembre de 2018 va
adjudicar el contracte de subministrament per al manteniment de paviment d’aglomerat
asfàltic, a l’empresa Asfaltos Augusta, SL, i d’acord amb l’apartat L del quadre de
característiques del plec tipus del contracte l’empresa va dipositar una garantia definitiva
per un import de CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS (5.991,73€).
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 17 de novembre de 2020 va
aprovar la pròrroga de l’esmentat contracte per un període d’un any.
En dates 12 de novembre i 28 de desembre de 2021 la Tresorera accidental i el cap del
Servei de Manteniment de la Ciutat emeten informes favorables per a tramitar la
devolució de la garantia dipositada.
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 la garantia número 320180003586 per un import de CINC
MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (5.991,73€)
a favor de l’empresa Asfaltos Augusta SL, dipositada amb motiu del contracte de
subministrament per al manteniment de paviment d’aglomerat asfàltic.
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La devolució ha de complir els requisits de la base 46a de les Bases d’Execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2022.
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa Asfaltos Augusta, SL.”
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

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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Punt 4.1. Llicència alta gual permanent C. Colon 44 Exp. 2021/5851
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina urbanística
Exp. 2021/5851
Atès que en data 16 de novembre de 2021, amb registre d'entrada núm. E2021023327, la
sra. M. LUISA CANO VENTURA, amb DNI XX.XXX.385-Z, va sol·licitar llicència per
senyalitzar un gual permanent al carrer Colon, núm. 44 d'aquesta vila, amb referència
cadastral 8196803DG0989N0001KI, local que té una porta d'entrada de 5,00 metres
d’amplada i capacitat per a 1 vehicle.
Vista la documentació presentada per la persona interessada, i vistos els informes
favorables del Cap en funcions de la Policia Local de data 24 de novembre de 2021 i del
Servei de Planejament i Urbanisme de data 11 de gener de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Concedir a la sra. M. LUISA CANO VENTURA, amb DNI XX.XXX.385-Z,
llicència per senyalitzar un gual permanent al carrer Colon, núm. 44 d'aquesta vila, amb
referència cadastral 8196803DG0989N0001KI, local que té una porta d'entrada de 5,00
metres d’amplada i capacitat per a 1 vehicle.
SEGON.- Indicar a la persona interessada que la liquidació de la taxa per entrada i
sortida de vehicles a través de les voreres, li serà degudament notificada per part de
l'ORGT de la Diputació de Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple
municipal de data 20 de desembre de 2017.
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TERCER.- Advertir que en el moment que es vulgui formalitzar la baixa del gual
permanent que se us concedeix en aquest acord, caldrà retornar la placa de gual
permanent a aquest Ajuntament i procedir a la reposició de la vorada al seu estat original
de forma que aquesta no tingui cap rebaix que possibiliti l'entrada i sortida de vehicles al
local.
QUART.- Indicar que la taxa per entrada i sortida de vehicles a través de la vorera
corresponent a aquest local no es donarà de baixa fins que en el seu dia no es compleixin
les condicions indicades al punt tercer d'aquest acord.
CINQUÈ. Comunicar que pot passar a recollir la placa de gual del referit local, previ el
pagament de drets de concessió de plaques que segons l’ordenança fiscal vigent té un
import de 29,59 €.
SISÈ.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”

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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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 4.2. Llicència alta gual permanent C. Miquel Coll i Alentorn 11B Dret Exp.
2021/6213
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/6213
Atès que en data 7 de desembre de 2021, amb registre d'entrada núm. E2021024656, el
sr. ANTONIO PRIETO GÁLVEZ, amb DNI XX.XXX.078-N, va sol·licitar llicència per
senyalitzar un gual permanent al carrer Miquel Coll i Alentorn, núm. 11B, local dret
d'aquesta vila, amb referència cadastral 7102703DF0070S0020QL, local que té una porta
d'entrada de 2,80 metres d’amplada i capacitat per a 1 vehicle.
Vista la documentació presentada per la persona interessada, i vistos els informes
favorables del Cap en funcions de la Policia Local de data 20 de desembre de 2021 i del
Servei de Planejament i Urbanisme de data 11 de gener de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Concedir al sr. ANTONIO PRIETO GÁLVEZ, amb DNI XX.XXX.078-N, llicència
per senyalitzar un gual permanent al carrer Miquel Coll i Alentorn, núm. 11B, local dret
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d'aquesta vila, amb referència cadastral 7102703DF0070S0020QL, local que té una porta
d'entrada de 2,80 metres d’amplada i capacitat per a 1 vehicle.
SEGON.- Indicar a la persona interessada que la liquidació de la taxa per entrada i
sortida de vehicles a través de les voreres, li serà degudament notificada per part de
l'ORGT de la Diputació de Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple
municipal de data 20 de desembre de 2017.
TERCER.- Advertir que en el moment que es vulgui formalitzar la baixa del gual
permanent que se us concedeix en aquest acord, caldrà retornar la placa de gual
permanent a aquest Ajuntament i procedir a la reposició de la vorada al seu estat original
de forma que aquesta no tingui cap rebaix que possibiliti l'entrada i sortida de vehicles al
local.
QUART.- Indicar que la taxa per entrada i sortida de vehicles a través de la vorera
corresponent a aquest local no es donarà de baixa fins que en el seu dia no es compleixin
les condicions indicades al punt tercer d'aquest acord.

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.

CINQUÈ. Comunicar que pot passar a recollir la placa de gual del referit local, previ el
pagament de drets de concessió de plaques que segons l’ordenança fiscal vigent té un
import de 29,59 €.
SISÈ.- Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria Municipal i a
l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
5.- CONVENIS
Punt 5.1. Conveni Fem Xarxa, Fem Empresa. Exp. 2022/000144
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2022/000144
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS D’ABRERA,
CASTELLVÍ DE ROSANES, COLLBATÓ, ESPARREGUERA, OLESA DE
MOMNTSERRAT, SANT ANDREU DE LA BARCA I SANT ESTEVE SESROVIRES PER
A DUR A TERME UN PROJECTE SUPRAMUNICIPAL EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ
DELS CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESES
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Atès que des de l’any 1994 els ajuntaments d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Martorell,
Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires i Sant Andreu de la Barca han treballat en
xarxa amb l’objectiu d’informar, orientar i recolzar les persones que volen iniciar el seu
projecte empresarial. En aquest treball històric hem de destacar l’acció de reconeixement
a l’emprenedoria amb l’execució conjunta de vuit edicions de concursos d’iniciatives
empresarials al territori del Baix Llobregat Nord.
Atès que la Diputació de Barcelona per tal de reforçar, alinear tots els actors i els
recursos existents al territori convoca l’ajut al finançament dels Centres Locals de Serveis
a les Empreses amb el requisit d’actuació en un àmbit territorial d’una població
potencialment emprenedora de 16 a 64 anys igual o superior a 16.500 persones, i un
nombre d'empreses igual o superior a 2.250 per a comarques metropolitanes, i 11.250
persones i 975 empreses per a comarques no metropolitanes. Aquesta cooperació ha de
permetre optimitzar els recursos de suport a les persones emprenedores i potenciar el
territori i agrupacions d’entitats locals.
Atès que la voluntat de les parts és potenciar el territori, unificar recursos per
l’emprenedoria i l’empresa, formalitzar el treball en xarxa i sol·licitar l’ajut econòmic de la
convocatòria de la Diputació de Barcelona com agrupació d’entitats locals, essent
l’Ajuntament de Martorell l’entitat promotora i executora del projecte i els altres
ajuntaments les entitats adherides.
Atès que és objecte del conveni regular la col·laboració entre els ajuntaments per tal de
desenvolupar el projecte de serveis dels Centres Locals de Serveis a les Empreses.
Atès que és l’Ajuntament de Martorell qui demana com entitat promotora del projecte
supramunicipal un ajut econòmic a la Diputació de Barcelona.
Atès que els ajuntaments signants facilitaran la documentació necessària a l’Ajuntament
de Martorell amb la finalitat d’aconseguir els objectius del projecte supramunicipal dels
CLSE i justificar-los davant de la Diputació de Barcelona. Tanmateix les parts es
comprometen a donar-se la informació necessària per dur a terme el projecte
supramunicipal, facilitant-se els mitjans logístics, d’operativa i treballs necessaris per al
seguiment, desenvolupament de les accions i justificació econòmica de les mateixes.
Atès que l’Ajuntament de Martorell com a promotor d’aquest projecte ens ha fet arribar el
10/12/2021 per correu electrònic la proposta d’aprovació del conveni i donat que cal
acreditar la supramunicipalitat a la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona.
Atès que es conformarà una comissió de seguiment, integrada per un representant de
cadascuna de les entitats signatàries, que tindrà entre d’altres les funcions d’estudiar i
aprovar les accions concretes i realitzar una memòria final que detalli els treballs
realitzats.
Atès que la durada que es proposa és des de la signatura del conveni fins al 31 de març
del 2024.
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Vist l’informe tècnic de data 18 de gener de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració, annex a aquest acord, entre l’Ajuntament
d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat,
Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires per dur a terme aquest projecte
supramunicipal en l’àmbit d’actuació dels centres locals de serveis a les empreses.
SEGON. Les obligacions de l’Ajuntament són :
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Difondre les seves activitats entre els habitants de llurs municipis i derivaran els
potencials usuaris en funció de les seves necessitats i en relació al projecte
supramunicipal. Alhora les activitats a executar es realitzaran en l’àmbit territorial dels
municipis participants en el projecte, fent ús de les seves pròpies instal·lacions i recursos
tècnics i humans.
Facilitar la documentació necessària a l’Ajuntament de Martorell amb la finalitat
d’aconseguir els objectius del projecte supramunicipal dels CLSE i justificar-los davant de
la Diputació de Barcelona. Tanmateix les parts es comprometen a donar-se la informació
necessària per dur a terme el projecte supramunicipal, facilitant-se els mitjans logístics,
d’operativa i treballs necessaris per al seguiment, desenvolupament de les accions i
justificació econòmica de les mateixes.
Donat que la sol·licitud d’ajut econòmic a la Diputació de Barcelona es tramitarà per
l’Ajuntament de Martorell, haurà d’esser aquest el que justifiqui econòmicament les
actuacions del projecte supramunicipal amb la col·laboració esmentada a l’antecedent
anterior.
Participar a la Comissió de seguiment
cadascuna de les entitats signatàries.

que estarà integrada per un representant de

La Comissió tindrà les funcions següents:
-Estudiar i aprovar les accions concretes a realitzar i marcar les pautes de
desenvolupament del projecte.
-Realitzar una memòria final que detalli els treballs realitzats, els seus resultats, i una
relació de despeses directes i indirectes.
La Comissió es reunirà amb la periodicitat que estableixin els seus membres i, com a
mínim, un cop al mes.
Les parts signants es comprometen a realitzar els seus millors esforços per tal d’ampliar
en el futur la col·laboració que s’estableix mitjançant el present conveni, per tal de
contribuir a potenciar i difondre els seus respectius objectius envers el foment de
l’emprenedoria i consolidació d’empreses.
Seran causa d’extinció del present conveni:
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-L’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni, sense
perjudici de les responsabilitats en que es pugui incórrer.
-El transcurs del termini previst.
-Les causes generals que contempla la legislació vigent.
TERCER. Indicar que aquest conveni no suposa cap despesa econòmica per part de
l’Ajuntament.
QUART. Facultar a l’alcalde, assistit pel secretari municipal, per la signatura d’aquest
conveni.
CINQUÈ. Notificar aquest acte a l’Ajuntament d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató,
Esparreguera, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires i a la Diputació
de Barcelona.
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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS D’ABRERA, CASTELLVI DE ROSANES,
COLLBATÓ, ESPARREGUERA, MARTORELL, OLESA DE MONTSERRAT, SANT ANDREU DE LA BARCA I
SANT ESTEVE SESROVIRES PER DUR A TERME UN PROJECTE SUPRAMUNICIPAL EN L’ÀMBIT
D’ACTUACIÓ DELS CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESES.
Martorell, gener de 2022
REUNITS:
D’una part el Sr. Jesús Naharro Rodríguez, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament d’Abrera, que
actua en representació d’aquest, degudament facultat per a aquest acte per acord de Junta de
Govern Local de data 1 de febrer amb l’assistència del Sr. César Romero García, secretari de la
Corporació, per l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
D’altra part el Sr. Adrià Camino Fideu, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes que actua en representació d’aquest, degudament facultat per a aquest acte per acord
de Junta de Govern Local de data 17 de gener amb l’assistència de la Sra. Isabel Arcobé Curcó,
secretària-interventora de la Corporació, per l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
D’altra part el Sr. Miquel Solà i Navarro, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Collbató, que
actua en representació d’aquest, degudament facultat per a aquest acte per acord de Junta de
Govern Local de data 24 de gener amb l’assistència de la Sr. Jordi Esteban Español, secretari de la
Corporació, per l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
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D’altra part el Sr. Eduard Rivas Mateo, Ajuntament d’Esparreguera, en qualitat d’Alcalde
d’Esparreguera, que actua en representació d’aquest, degudament facultat per a aquest acte per
acord de Ple de data 16 de febrer amb l’assistència del Sr. Francesc Fernández Ferran, secretari de
la Corporació, per l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
D’una part, el Sr. Xavier Fonollosa i Comes, alcalde de l’Ajuntament de Martorell, que actua en
representació d’aquest, degudament facultat per aquest acte per acord de Junta de Govern Local
de data 22 de gener amb l’assistència del Sr. Jaume Tramunt i Monsonet, secretari de la
Corporació, per l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
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D’altra, el Sr. Miquel Riera Rey, alcalde de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que actua en
representació d’aquest, degudament facultada per aquest acte per acord de Junta de Govern
Local de data 25 de gener amb l’assistència del Sr. Vicenç Tur Martí, secretari de la Corporació,
per l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local.
D’altra part, la Sra. Ana Maria Alba Aguilera, en qualitat d’alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca que actua en representació d’aquest, degudament facultada per a aquest acte
per acord de Ple de data 27 de gener, amb l’assistència de la Sra. Begoña Gil Hernández,
secretària accidental de la Corporació, per l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
I d’altra el Sr. Enric Carbonell i Jorba, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires, que actua en representació d’aquest, degudament facultat per a aquest acte per acord
de Junta de Govern Local de data 26 de gener amb l’assistència del Sr. Ricard Rosich Palet,
secretari de la Corporació, per l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
INTERVENEN:
Els alcaldes intervenen en nom i representació dels seus respectius ajuntaments, en exercici de les
facultats que els confereix l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal per tal de formalitzar el
present conveni de col·laboració i exposen
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
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I.- Des de l’any 1994 els ajuntaments d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de
Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires han treballat en xarxa amb l’objectiu
d’informar, orientar i recolzar les persones que volen iniciar el seu projecte empresarial. En
aquest treball històric hem de destacar l’acció de reconeixement a l’emprenedoria amb l’execució
conjunta de nou edicions de concursos d’iniciatives empresarials al territori del Baix Llobregat
Nord. També és històric que els emprenedors de la població de Castellví de Rosanes són atesos als
Centres de Serveis Locals dels municipis esmentats i en aquesta línea de treball aquesta entitat
forma part del conveni des de 2017.
II.- La Diputació de Barcelona per tal de reforçar, alinear tots els actors i els recursos existents al
territori convoca l’ajut al finançament dels Centres Locals de Serveis a les Empreses amb el
requisit d’actuació en un àmbit territorial d’una població potencialment emprenedora de 16 a 64
anys igual o superior a 16.500 persones, i un nombre d'empreses igual o superior a 2.250 per a
comarques metropolitanes, i 11.250 persones i 975 empreses per a comarques no
metropolitanes. Aquesta cooperació ha de permetre optimitzar els recursos de suport a les
persones emprenedores i potenciar el territori i agrupacions d’entitats locals.
III.- La voluntat de les parts és potenciar el territori, unificar recursos per l’emprenedoria i
l’empresa, formalitzar el treball en xarxa i sol·licitar l’ajut econòmic de la convocatòria de la
Diputació de Barcelona com agrupació d’entitats locals, essent l’Ajuntament de Martorell l’entitat
promotora i executora del projecte i els altres ajuntaments les entitats adherides.

Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni.
L’objecte del present conveni és regular la col·laboració entre els ajuntaments d’Abrera, Castellví
de Rosanes,Collbató, Esparreguera, Martorell,Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant
Esteve Sesrovires per tal de desenvolupar el projecte supramunicipal de serveis dels Centres
Locals de Serveis a les Empreses, atès l’interès comú existent de totes les parts per fomentar
l’emprenedoria i la consolidació del teixit empresarial.
Segon.- Compromisos de les parts.
L’Ajuntament de Martorell demanarà com entitat promotora del projecte supramunicipal de
suport als Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) un ajut econòmic a la Diputació de
Barcelona.
Les parts signants difondran les seves activitats entre els habitants de llurs municipis i derivaran
els potencials usuaris en funció de les seves necessitats i en relació al projecte supramunicipal.
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Alhora les activitats a executar es realitzaran en l’àmbit territorial dels municipis participants en el
projecte, fent ús de les seves pròpies instal·lacions i recursos tècnics i humans.
Els ajuntaments signants facilitaran la documentació necessària a l’Ajuntament de Martorell amb
la finalitat d’aconseguir els objectius del projecte supramunicipal dels CLSE i justificar-los davant
de la Diputació de Barcelona. Tanmateix les parts es comprometen a donar-se la informació
necessària per dur a terme el projecte supramunicipal, facilitant-se els mitjans logístics,
d’operativa i treballs necessaris per al seguiment, desenvolupament de les accions i justificació
econòmica de les mateixes.
Tercer.- Finançament del Pla de Treball
Donat que la sol·licitud d’ajut econòmic a la Diputació de Barcelona es tramitarà per l’Ajuntament
de Martorell, haurà d’esser aquest el que justifiqui econòmicament les actuacions del projecte
supramunicipal amb la col·laboració esmentada a l’antecedent anterior.
Quart.- Comissió de seguiment
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La Comissió de seguiment estarà integrada per un representant de cadascuna de les entitats
signatàries.
La Comissió tindrà les funcions següents:
-Estudiar i aprovar les accions concretes a realitzar i marcar les pautes de desenvolupament del
projecte.
-Realitzar una memòria final que detalli els treballs realitzats, els seus resultats, i una relació de
despeses directes i indirectes.
La Comissió es reunirà amb la periodicitat que estableixin els seus membres i, com a mínim, un
cop al mes.
Cinquè.-Ampliació de col·laboració
Les parts signants es comprometen a realitzar els seus millors esforços per tal d’ampliar en el
futur la col·laboració que s’estableix mitjançant el present conveni, per tal de contribuir a
potenciar i difondre els seus respectius objectius envers el foment de l’emprenedoria i
consolidació d’empreses
Sisè.- Modificació del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació amb la
matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els acords orals i escrits
que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
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Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes les
parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Setè.- Dades personals
Les parts s’obliguen a guardar secret professional i absoluta discreció respecte de la informació i
les dades personals que puguin conèixer per raó del present conveni, abstenint-se de realitzar
accions, derivar o transmetre qualsevol informació d’aquestes dades. L’incompliment d’aquesta
obligació suposarà la transgressió del principi de bona fe.
El deure de secret perdurarà també un cop closa aquesta relació de col·laboració.
Vuitè.- Durada del conveni
Aquest conveni de col·laboració tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins el 31 de
març de 2024.
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Novè.- Causes de resolució del conveni
Seran causa d’extinció del present conveni:
-L’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni, sense perjudici de
les responsabilitats en que es pugui incórrer.
-El transcurs del termini previst
-Les causes generals que contempla la legislació vigent
Desè.- Naturalesa del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i, per allò previst a la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Onzè.-Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en
darrera instància els conflictes i les incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen vuit exemplars del present conveni,
en el lloc i la data al capdamunt indicats.”
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
6.- SUBVENCIONS
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Actualització dels imports del Conveni amb l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya 2022. Exp. 2019/4313
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“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2019/4313
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprobar en data 3 de desembre de 2019 el
conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge per a la cessió de la
gestió de l’ús de dos habitatges, propietat de l’Institut Català del Sòl i administrats per
l’Agència per a que sigui l’Ajuntament qui faci la gestió de l’administració per possibilitar
l’accés a un habitatge públic a aquelles persones o unitats familiars del municipi amb
especials necessitats d’atenció.
L'objecte del conveni són els habitatges següents que están en perfecte estat i són
apropiats per a la finalitat i objecte de la cessió:
1.- Grup Santa Oliva, Bl. 1, 1r 1a (ref. 08-0035-0001)
2.- Grup Santa Oliva, Bl. 1, 1r 4a (ref. 08-0035-0004)
En data 25 de novembre de 2021 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ens ha fet arribar
l’acualització dels imports de les previsions de les repercusions per l’any 2022, referent
als habitatges situats al cr. Grup Santa Oliva bl.1.
Adreça

Cessió

Serveis

Repercussions
Fiscals/IBI

Repercussions
Fiscals/Taxes

G. Santa Oliva Bl.1, 1r 1a
G. Santa Oliva Bl.1, 1r 4a

271,89€
271,89€

19,35€
7,43€

16,13€
16,13€

9,43€
9,43€

Total
Mensual
2022
316,80€
304,88€

La despesa anual per l’any 2022 és de 7.460,16€.
Vist l’informe tècnic de data 03 de gener de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 08/02/2022 18:03
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 08/02/2022 19:55

ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la Autorització i Disposició (AD) per un import total de 7.460,16€ amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 22699 – Benestar Social - Despeses Diverses
per a l’exercici 2022 a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb CIF número
Q0801820B.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
TERCER.- Comunicar-ho al departament de Tresoreria.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
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Punt 8.2. Cessió d'us d'habitatge municipal per JC.M.P Exp.2022/000192
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2022/000192
Atès que l’Ajuntament disposa d’un pis de propietat municipal situat al C/ Lluis Puigjaner
24 baixos 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
L’esmentat pis es va rehabilitar per a poder destinar-lo a habitatge d’urgència i acollida
per a un màxim de vuit 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.
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’ús de l’habitatge municipal situat al C/ Lluis Puigjaner 24
baixos a favor del Sr. JC.M.P amb data 10 de gener del 2022 en caràcter d’urgència i
provisionalitat.
SEGON. La durada de la cessió d’us de l’habitatge es mantindrà mentre la situació social
que l’ha provocada es mantingui però en cap cas aquesta serà superior als quatre anys.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 08/02/2022 18:03
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 08/02/2022 19:55

TERCER. Aprovar la signatura del 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 el Sr. JC.M.P.
manifesta ser coneixedor de la situació per la qual se li atorga en caràcter d’urgència.
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.
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
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 18:44 hores de la
tarda.
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