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DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 17/02/2022 14:58
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 18/02/2022 09:22

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 1 de febrer de 2022
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:30 del dia 1 de febrer 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 18 de gener de 2022. Exp. 2022/000204
1.2.- Acta Sessió Ordinària de data 25 de gener de 2022. Exp. 2022/000340
2.- CONTRACTES
2.1.- Devolució garantía definitiva contracte Serveis SAFI. Exp.2016/2268
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
4.1.- Llicència senyalització placa gual. C. Sant Antoni, núm. 10. Exp. 2022/000237
5.- CONVENIS
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6.- SUBVENCIONS
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Quota 2022 del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Exp. 2022/000036
9.- URGÈNCIES
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
Punt 1.1. Acta Sessió Ordinària de data 18 de gener de 2022. Exp. 2022/000204
“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.

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

L’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 18 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.
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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.
Punt 1.2. Acta Sessió Ordinària de data 25 de gener de 2022. Exp. 2022/000340
“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.

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

L’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 25 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.
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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.
2.- CONTRACTES
Punt 2.1. Devolució garantia definitiva contracte Serveis SAFI. Exp.2016/2268
“Proposta de la Regidoria de Diversitat i Cooperació
Exp. 2016/2268
Ctc.1-22. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2017, va
adjudicar el contracte del Servei d’Acollida i de Foment de la Integració d’Olesa de
Montserrat (SAFI), a l’empresa 7 i TRIA, SA, mitjançant procediment obert, i d’acord amb
l’apartat I del quadre de característiques del plec tipus de l’esmentat contracte l’empresa
va dipositar una garantia definitiva per un import de TRES MIL SIS-CENTS NORANTADOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (3.692,15€).

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.

El contracte es va signar en data 17 d’octubre de 2017, amb un termini de dos anys a
comptar a partir del dia 1 de novembre e 2017, prorrogable dos anys més fins a un màxim
de quatre anys.
Per Decret de l’Alcaldia número 2019DECR001372 de data 9 de juliol de 2019 es va
aprovar la primera pròrroga de l’esmentat contracte, per un període d’un any, comprés
entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre 2020.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 10 de novembre de 2020, va
aprovar la segona pròrroga de l’esmentat contracte, per un període d’un any, comprés
entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 d’octubre 2021.
La Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent de data 26 d’octubre de 2021,
va donar compte del canvi de nom de l’empresa 7 i TRIA, SA amb NIF A61046017 a la de
7 i TRIA, SLU amb NIF B61046017 de l’esmentat contracte.
Per Decret de l’Alcaldia número 2021DECR002271 de data 29 d’octubre de 2021 es va
aprovar la tercera pròrroga forçosa de l’esmentat contracte, per un període de dos mesos,
novembre i desembre de 2021, moment en el que el servei va passar a ser internalitzat
per aquest Ajuntament.
En data 18 de gener de 2022, la Tresorera accidental i la tècnica de Diversitat i
Cooperació 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

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2022/000503

Codi Segur de Verificació: 39483fb1-d6d6-49f7-9ed0-acd0a16e43dc
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2022_1829532
Data d'impressió: 24/02/2022 15:23:18
Pàgina 5 de 8

SIGNATURES

ÍGPÈ3fb1-d6d6-49f7-9ed0-acd0a16e43dcCÎ

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 17/02/2022 14:58
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 18/02/2022 09:22

ACORD:
PRIMER. Aprovar el retorn de la garantia número 320170002616 per un import de TRES
MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (3.692,15€) a favor
de l’empresa 7 i TRIA, SA dipositada amb motiu del contracte del Servei d’Acollida i de
Foment de la Integració d’Olesa de Montserrat (SAFI).
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 7 i TRIA, 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
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.

3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
Punt 4.1. Llicència senyalització placa gual. C. Sant Antoni, núm. 10. Exp.
2022/000237
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina urbanística
Exp. 2022/000237
Atès que en data 10 de gener de 2022, amb registre d'entrada núm. E2022000324, el sr.
ANDRÉS DURÁN GONZÁLEZ, amb DNI XX.XXX.162-X, va sol·licitar llicència per
senyalitzar un gual permanent al carrer Sant Antoni, núm. 10, baixos d'aquesta vila,
amb referència cadastral 8000005DF0080S1001PI, local que té una porta d'entrada de
2,50 metres d’amplada i capacitat per a 2 vehicles.
Vista la documentació presentada per la persona interessada, i vists l’informe favorable
del Servei de Planejament i Urbanisme 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.- Concedir al sr. ANDRÉS DURÁN GONZÁLEZ, amb DNI XX.XXX.162-X,
llicència per senyalitzar un gual permanent al carrer Sant Antoni, núm. 10, baixos
d'aquesta vila, amb referència cadastral 8000005DF0080S1001PI, local que té una porta
d'entrada de 2,50 metres d’amplada i capacitat per a 2 vehicles.
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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.
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 €.

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.

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
6.- SUBVENCIONS
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Quota 2022 del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Exp. 2022/000036
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2022/000036
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Atès que en data 15 de juliol de 2002 va signar-se el conveni d’adhesió de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat al Consorci de Turisme del Baix Llobregat (NIF: P-0800077-J).
Com a membre de ple dret el 8 d’abril de 2002.
Atès que els estatuts del Consorci en el seu article 10 diuen que es competència del
Consell Plenari aprovar el pressupost anual així com la plantilla del personal.
Atès que l’article 21 dels Estatuts del Consorci de Turisme les entitats consorciades, així
com aquelles que s’adhereixin o puguin adherir-se en el futur, garantiran el finançament
del Consorci dins de les consignacions pressupostaries corresponents, realitzant
anualment una aportació econòmica.
Atès que el 22 de novembre de 2021 es va aprovar pel Consell Plenari del Consorci de
Turisme el pressupost d’enguany, amb l’aportació de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
per un import de 3.772 euros (tres mil set-cents setanta-dos euros).
Atès que en el pressupost municipal existeix l’aplicació pressupostària 12 432 46700
Promoció Econòmica-Turisme-Consorci Turisme Baix Llobregat.
Atès que el Servei de Promoció Econòmica d'aquest Ajuntament valora els avantatges
que suposa pel servei comptar amb xarxes d'informació i intercanvi d'experiències que
aporta el Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

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

Vist l’informe tècnic de data 03/01/2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de l’ajuntament d’Olesa de Montserrat, per la
quantitat de 3.772,00 euros. (tres mil set-cents setanta-dos euros), corresponents a la
quota de l’any 2022 del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
SEGON. Aprovar l’autorització, la disposició, i el reconeixement de l’obligació (ADO) per
l’import de 3.772,00 euros. (tres mil set-cents setanta-dos euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 12 432 46700 Promoció Econòmica -Turisme-Consorci Turisme Baix
Llobregat, a favor del Consorci de Turisme amb NIF: P-0800077-J.
TERCER. Notificar el present acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
QUART. Comunicar aquest acte a intervenció i a la Tresoreria 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.
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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.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 17/02/2022 14:58
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 18/02/2022 09:22

9.- URGÈNCIES
10.- PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió de la
qual dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 18:43 hores de la
tarda.
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