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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 15 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 15 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
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 1 de febrer de 2022. Exp. 2022/000503
1.2.- Acta Sessió Ordinària de data 8 de febrer de 2022. Exp. 2022/000645
2.- CONTRACTES
2.1.- Incoació expedient i QC contracte mixt subministrament i serveis per control de la
població de coloms. Exp.2021/4633
2.2.- Adjudicació contracte subministrament maquinària de fitnes. Exp.2021/2286
2.3.- Devolució garanties contracte serveis esportius. Exp.2019/3331
2.4.- Procediment contradictori contracte serveis activitats piscina. Exp.2020/4961.
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
4.1.- Llicència senyalització placa gual. Passatge Angelines, núm. 10. Exp. 2022/000236
4.2.- Llicència senyalització placa gual. C. Priorat, núm. 23. Exp. 2022/000348.
4.3.- Llicència senyalització placa gual. Passatge Angelines, núm. 8. Exp. 2022/000684
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4.4.- Concessió Llicència obra major exp. 2021/0522
4.5.- Concessió llicència obra major exp. 2021/0547.
5.- CONVENIS
5.1.- Conveni per la formació en pràctiques amb l'IES Daniel Blanxart i Pedrals en l'àmbit
de sistemes microinformàtics i xarxes al departament d'Ensenyament, alumne Joan
Zacarias. Exp. 2022/000421
5.2.- Conveni per la formació en pràctiques amb l'IES Daniel Blanxart i Pedrals en l'àmbit
de sistemes microinformàtics i xarxes al departament d'Ensenyament, alumne Stalin
Andres Moran Exp. 2022/000449
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Aprovació Bases Premi Sant Jordi 2022. Exp. 2022/000535
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
9.- URGÈNCIES
9.1.- Desistiment sol·licitud de llicència Exp. 2020/4975
9.2.- Concessió de llicència d'obra major. Exp. 2021/2106
9.3.- Concessió de llicència d'obra major. Exp. 2021/5901
9.4.- Cessió us d'habitatge J.O. i família. Exp. 2022/000564
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
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Punt 1.1. Acta Sessió Ordinària 1 de febrer de 2022. Exp. 2022/000503
“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 1 de
febrer 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: Maria Simple.
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Punt 1.2. Acta Sessió Ordinària de data 8 de febrer de 2022. Exp. 2022/000645
“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 8 de
febrer de 2022, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.
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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
Punt 2.1. Incoació expedient i QC contracte mixt subministrament i serveis per
control de la població de coloms. Exp. 2021/4633
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“Proposta de la Regidoria de Salut Pública
Exp. 2021/4633
Ctc.3-22 L’objecte del present contracte és el subministrament de dispensadors i pinso
esterilitzador per a coloms i del servei de manteniment dels dispensadors i aplicació del
producte.
Amb data 20 de maig de 2022 finalitza el contracte mixt de subministrament de
dispensadors i pinso esterilitzador de coloms i del servei de manteniment dels
dispensadors i aplicació del producte, amb l’empresa ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL
PROJECTS, SL (Exp. 2018/4723), adjudicat mitjançant un procediment negociat sense
publicitat.
La població de coloms a Olesa de Montserrat fa necessari un control de la superpoblació
d’aquestes aus per tal d'evitar problemes d'insalubritat, danys i degradació als edificis,
mobiliari i espais públics i problemes de salut en les persones.
No procedeix la divisió del contracte per lots ja que la realització independent de les
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcte execució
del mateix des del punt de vista tècnic, ja que la naturalesa de l’objecte del contracte
implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que
podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de
contractistes diferents.
El tipus de contracte és mixt de subministrament i serveis i es tramitarà de forma ordinària
i s’adjudicarà directament mitjançant un procediment negociat sense publicitat al
concórrer la causa prevista a l’article 168.a.2º de la LCSP
El procediment negociat sense publicitat es tramitarà d’acord amb l’apartat 1 de l’article
160, els articles 161, 162, 163 i apartat primer de l’article 164 referents al procediment
restringit i l’article 169 i 170 referents al procediment negociat.
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El valor estimat del contracte (VEC) és de 37.320,00€ (IVA exclòs).
S’ha elaborat l’informe justificatiu de la necessitat de celebrar el present contracte de data
26 de gener de 2022 i s’ha redactat el quadre de característiques del plec tipus i el plec
de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació i execució del contracte.
A les aplicacions pressupostàries 61 311 22113 i 61 311 22706 del pressupost municipal
hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació.
S’ha fiscalitzat l’expedient i la Secretaria municipal ha emès informe d’acord amb allò
establert en la disposició addicional tercera normes específiques de contractació pública
en les Entitats Locals de la LCSP.
Vist allò que disposen els articles 116, 117 i concordants de la LCSP.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER. Incoar l’expedient de contractació del subministrament de dispensadors i pinso
esterilitzador per a coloms i del servei de manteniment dels dispensadors i aplicació del
producte, que es tramitarà pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb l’article
168 a) 2n) de la LCSP.
El pressupost base de licitació del contracte és de 21.423,60€ IVA inclòs, d’acord amb el
següent detall:




Base imposable: 18.660,00€
IVA (10%): 1.050,00€
IVA (21%): 1.713,60€

SEGON. Aprovar el quadre de característiques del plec tipus i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació i execució del contracte.
TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual derivada d’aquest contracte,
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos,
d’acord amb el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
els text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Aprovar l’autorització de la despesa (A) amb un import total de VINT-I-UN MIL
QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (21.423,60€) IVA
inclòs, d’acord amb el detall següent:
DISTRIBUCIÓ D'IMPORTS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA
61
SALUT

311

CONCEPTE

22113 Import total sense
PÚBLICA- IVA

2022
(Del 21 de maig
2023
al
31
de
desembre)
3.208,33 €

2024
(de l'1 de gener
al 20 de maig)
5.250,00 €

2.041,67 €
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MANUTENCIÓ

61 311 22706 SANITAT I
CONSUM-CS-TREBALLS
REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES.

IVA
10%
(subministrament
de
pinso
anticonceptiu)
Import total, IVA
inclòs

3.529,17 €

5.775,00 € €

Import total sense
IVA

2.493,33 €

4.080,00 €

IVA 21% (Lloguer de
dispensadors
i
visites
de
seguiment
i
reposició)

523,60 €

856,80 €

Import total, IVA
inclòs
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IMPORTS TOTALS AMB
IVA

320,83 €

525,00 €

204,17 €
2.245,83

1.586,67 €

333,20 €
1.919,87

3.016,93 €

4.936,80 € €

6.546,10 €

10.711,80 € €

4.165,70

CINQUÈ. Sol·licitar oferta d’acord amb l’informe tècnic de data 26 de gener de 2022 a la
següent empresa:
 Zooethics Ethical Animal Projects, SL
CIF: B66541988
Adreça: Ametller, 39 08711 Òdena (Barcelona)
C/e: miquelramis@zooethics.com
”
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 2.2. Adjudicació
Exp.2021/2286

contracte

subministrament

maquinària

de

fitnes.

“Proposta de la Regidoria d’Esports
Exp. 2021/2286
Ctc.132-21. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 16 de
novembre de 2021, va incoar l’expedient de contractació, el quadre de característiques
del plec tipus i el plec de prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de clàusules
generals aprovat pel Ple, han de regir l’adjudicació i execució del contracte per al
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subministrament, en règim d’arrendament, mitjançant modalitat de renting amb opció de
compra, del lliurament, muntatge i posada en funcionament de la maquinaria pel gimnàs
del complex esportiu municipal Les Planes i els serveis accessoris de manteniment
d’aquesta maquinaria, mitjançant procediment obert simplificat.
El procediment de contractació s’ha tramitat d’acord amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre adjudicació dels contractes.
En les actes publicades en el Perfil del Contractant de la Plataforma de Contractació
Pública, d’obertura dels criteris discrecionals de data 9 de desembre d’enguany i
d’obertura dels criteris reglats de data 17 de desembre d’enguany on s’acorda proposar
per unanimitat l’adjudicació de l’esmentat contracte a l’empresa SALTER SPORT, SA,
d’acord amb la puntuació atorgada durant la celebració de la mesa i que es detallada en
els informes tècnics de dates 14 i 20 de desembre de 2021.
L’empresa proposada adjudicatària ha donat compliment al requeriment efectuat en data
21 de desembre de 2021 per tal d’acreditar les condicions subjectives d’acord amb
l’article 140 LCSP.
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S’ha fiscalitzat per la Intervenció municipal la despesa d’aquesta contractació.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Ratificar els acords de la Mesa de contractació i ADJUDICAR el contracte per al
subministrament, en règim d’arrendament, mitjançant modalitat de renting amb opció de
compra, del lliurament, muntatge i posada en funcionament de la maquinaria pel gimnàs
del complex esportiu municipal Les Planes i els serveis accessoris de manteniment
d’aquesta maquinaria, mitjançant procediment obert simplificat, amb les dades següents:





Adjudicatari: SALTER SPORT, SA
Preu base adjudicació: 73.788,64€
IVA 21%: 15.495,61€
TOTAL: 89.284,25€

SEGON. Aprovar la disposició (D) de la despesa per un import total de VUITANTA-NOU
MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
(89.284,25€), amb la següent distribució:
Període
1 juny – 31 desembre 2022
1 gener – 31 desembre 2023
1 gener – 31 desembre 2024
1 gener – 31 desembre 2025
1 gener – 31 maig 2026
Import total (amb IVA)

Import
13.020,65 €
22.321,06 €
22.321,06 €
22.321,06 €
9.300,42 €
89.284.25 €

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2022/000787

Codi Segur de Verificació: 86abae37-31ef-48da-8f63-89b2c7a815d2
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2022_1866646
Data d'impressió: 24/03/2022 17:24:51
Pàgina 8 de 49

SIGNATURES

Ì86abae37-31ef-48da-8f63-89b2c7a815d2#Î

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 22/03/2022 19:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/03/2022 14:31

TERCER. Les anualitats es podran reajustar en funció de circumstàncies sobrevingudes,
respectant els límits establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
QUART. El contracte tindrà una durada de 4 anys, a comptar des del dia 1 de març de
2022.
CINQUÈ. D’acord amb l’oferta presentada, l’adjudicatari es compromet a complir amb
totes i cadascuna de les millores proposades en la seva oferta econòmica.
SISÈ. Nomenar com a responsable del contracte a Toni Grima Migueles, cap del
Departament d’Esports.
SETÈ. El contractista presentarà electrònicament a través de l’E-fact una factura o
factures ajustada/es en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma
separada l’IVA repercutit, adreçada a l’alcalde, que serà conformada pel tècnic
responsable del departament municipal corresponent i posteriorment fiscalitzada i
comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es realitzarà d’acord amb la
legislació vigent.

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.

VUITÈ. La factura haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art.72 RLCAP, les
dades següents:
-

Número, i en el seu cas sèrie. La numeració de les factures serà correlativa.
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de
l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del
número d’identificació fiscal (En aquest contracte l’òrgan de contractació és
la Junta de Govern Local)
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei al que vagi
destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt
PRIMER. El servei és la Regidoria d’Esports).
Preu del contracte
Lloc i data de la seva emissió
Signatura del funcionari que acrediti la recepció (A complimentar per
l’Ajuntament)

A més, és imprescindible que consti la següent referència: “Exp.2021/2286”
NOVÈ. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant.
DESÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es
rebi aquesta notificació d’adjudicació, d’acord amb l’article 153.3, i publicar l’anunci de
formalització al perfil del contractant.
ONZÈ. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.”
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.
Punt 2.3. Devolució garanties contracte serveis esportius. Exp.2019/3331
“Proposta de la Regidoria d’Esports
Exp. 2019/3331
Ctc.5-22. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 7 de juliol de 2020, va
adjudicar el contracte del servei per a cobrir les diferents necessitats del departament
d’Esports amb la finalitat de prestar a la ciutadania els serveis esportius necessaris per
fer front a les diferents necessitats i demandes establertes, a l’empresa SAFIS SPORTS,
SL, mitjançant procediment obert, i d’acord amb l’apartat L del quadre de característiques
del plec tipus de l’esmentat contracte l’empresa va dipositar una garantia definitiva per un
import de TRES MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
(3.046,92€).
El contracte es va signar en data 15 de juliol de 2020, amb un termini de durada del
contracte d’un any, a partir del dia 15 de juliol de 2020, prorrogable per un any més.

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 11 de maig de 2021, va aprovar la
primera pròrroga de l’esmentat contracte, per un període de dos mesos, comprés entre el
14 de juliol i el 13 de setembre de 2021.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2021, va aprovar la
segona pròrroga de l’esmentat contracte, per un període de tres mesos i quinze dies,
comprés entre el 14 de setembre i el 31 de desembre de 2021.
La Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent de data 3 de d’agost de 2021,
va aprovar la primera modificació de l’esmentat contracte, dipositant una garantia
complementaria per un import de 634,85€.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 14 de desembre de 2021, va
aprovar la segona modificació de l’esmentat contracte, dipositant una garantia
complementaria per un import de 476,14€.
En dates 18 de gener i 2 de febrer de 2022, la Tresorera accidental i el cap del
departament d’Esports 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 a favor de l’empresa SAFIS SPORTS, SL,
dipositades amb motiu del contracte del servei per a cobrir les diferents necessitats del
departament d’Esports amb la finalitat de prestar a la ciutadania els serveis esportius
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necessaris per fer front a les diferents necessitats i demandes establertes, amb el
següent desglòs:
Tipus garantia
Definitiva
Complementaria
Complementaria

Import garantia
3.046,92€
634,85€
476,14€

Número operació
320200002322
320210005727
320220000001

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 SAFIS SPORTS, 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.

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.
Punt 2.4. Procediment
Exp.2020/4961.

contradictori

contracte

serveis

activitats

piscina.

“Proposta de la Regidoria d’Esports
Exp. 2020/4961
Ctc.6-22 La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 23 de novembre de 2021,
va adjudicar el contracte dels serveis esportius i programes d’activitats dirigides físiques i
aquàtiques, el servei de vigilància i socorrisme, l’atenció al públic, recepció i gestió de la
taquilla i altres serveis per al correcte funcionament del Complex Esportiu Les Planes
d’Olesa de Montserrat, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada,
amb les dades següents:
Lot
1
2
3

Descripció
Servei d’activitats fisicoesportives, aquàtiques i de
fitness
Servei de salvament i socorrisme
Servei de recepció i atenció al públic

Empresa
Llop Gestió Esportiva, SL
Aquasos Serveis Integrals, SL
Aquasos Serveis Integrals, SL

Vist l’informe de la tècnica en funcions d’activitats esportives i del Cap del Departament
d’Esports, de dates 7 i 8 de febrer de 2022 respectivament, on conclou que procedeix la
imposició de penalitats al contractista Llop Gestió Esportiva, SL, adjudicatari del Lot 1
d’aquest contracte, pels següents incompliments contemplats en l’apartat W. Altres
penalitats del quadre de característiques del plec tipus i per les quantitats següents:
Dia no cobertura servei
4 de gener 2022
7 de gener de 2022
11 de gener de 2022

Import penalitat
100 €
100 €
100 €
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31 de gener de 2022
Total import

100 €
400€

Vist l’informe jurídic de Secretaria número 14/2022 de data 8 de febrer de 2022, on
s’informa favorablement a la imposició de penalitats a l’empresa adjudicatària del Lot 1 de
l’esmentat contracte Llop Gestió Esportiva, SL, per incompliment de la no realització d’un
servei planificat i determinat en el plec de prescripcions tècniques.
Vistos els articles 192, 193 i 194.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic que regulen
l’execució dels contractes en quant a l’incompliment parcial o compliment defectuós i
demora en l’execució dels mateixos.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent

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.

ACORD:
PRIMER. Iniciar el procediment contradictori per a la imposició de penalitats causades per
l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL, com a conseqüència de l’incompliment com
adjudicataris de l’objecte del contracte dels serveis esportius i programes d’activitats
dirigides físiques i aquàtiques, el servei de vigilància i socorrisme, l’atenció al públic,
recepció i gestió de la taquilla i altres serveis per al correcte funcionament del Complex
Esportiu Les Planes d’Olesa de Montserrat – Lot 1, per un import total de QUATRE-CENTS
EUROS (400,00€).
SEGON. Atorgar un termini de 10 dies d’audiència a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL,
perquè presenti les al·legacions que consideri oportunes.
TERCER. Advertir a l’interessat que, en cas de no presentar-se al·legacions dins el termini
atorgat a tal efecte, el present acord esdevindrà definitiu.
QUART. Notificar l’acord adoptat a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL, adjuntant els dos
informes tècnic i jurídic de dates 7 i 8 de febrer de 2022 respectivament.”

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
Punt 4.1. Llicència senyalització placa gual. Passatge Angelines, núm. 10. Exp.
2022/000236
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“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina urbanística
Exp. 2022/000236
Atès que en data 12 de gener de 2022, amb registre d'entrada núm. E2022000529, el sr.
ALFRED ABELAIRA MATAS, amb DNI XX.XXX.463-A, va sol·licitar llicència per
senyalitzar un gual permanent al Passatge Angelines, núm. 10 d'aquesta vila, amb
referència cadastral 7401005DF0070S0001KY, local que té una porta d'entrada de 2,80
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 7 de febrer de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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.

PRIMER.- Concedir al sr. ALFRED ABELAIRA MATAS, amb DNI XX.XXX.463-A, llicència
per senyalitzar un gual permanent al Passatge Angelines, núm. 10 d'aquesta vila, amb
referència cadastral 7401005DF0070S0001KY, local que té una porta d'entrada de 2,80
metres d’amplada i capacitat per a 2 vehicles.
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 €.
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.
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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 4.2. Llicència senyalització placa gual. C. Priorat, núm. 23. Exp. 2022/000348.
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2022/000348
Atès que en data 18 de gener de 2022, amb registre d'entrada núm. E2022001053, el sr.
DARIO DURBAL PÉREZ MESTRE, amb DNI XX.XXX.440-K, va sol·licitar llicència per
senyalitzar un gual permanent al carrer Priorat, núm. 23 d'aquesta vila, amb referència
cadastral 7304102DF0070S0002LU, local que té una porta d'entrada de 2,60 metres
d’amplada i capacitat per a 1 vehicle.

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.

Vista la documentació presentada per la persona interessada i vist l’informe favorable del
Servei de Planejament i Urbanisme de data 21 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. DARIO DURBAL PÉREZ MESTRE, amb DNI XX.XXX.440-K,
llicència per senyalitzar un gual permanent al carrer Priorat, núm. 23 d'aquesta vila, amb
referència cadastral 7304102DF0070S0002LU, local que té una porta d'entrada de 2,60
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.
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 €.
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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.
Punt 4.3. Llicència senyalització placa gual. Passatge Angelines, núm. 8. Exp.
2022/000684

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 Llicències i Disciplina urbanística
Exp. 2022/000684
Atès que en data 3 febrer de 2022, amb registre d'entrada núm. E2022002006, el sr.
ALFRED ABELAIRA MATAS, amb DNI XX.XXX.463-A, va sol·licitar llicència per
senyalitzar un gual permanent al Passatge Angelines, núm. 8 d'aquesta vila, amb
referència cadastral 7401004DF0070S0001OY, local que té una porta d'entrada de 2,80
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 7 de febrer de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Concedir al sr. ALFRED ABELAIRA MATAS, amb DNI XX.XXX.463-A, llicència
per senyalitzar un gual permanent al Passatge Angelines, núm. 8 d'aquesta vila, amb
referència cadastral 7401004DF0070S0001OY, local que té una porta d'entrada de 2,80
metres d’amplada i capacitat per a 2 vehicles.
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.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 22/03/2022 19:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/03/2022 14:31

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.”
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
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: Majoria Simple.
Punt 4.4. Concessió Llicència obra major exp. 2021/0522
“Proposta de la Regidoria de Servei de Planejament i Urbanisme
Exp. 2021/0522
Atès que la Sra. GEMMA VENDRANAS MATAS, amb DNI XX.XXX.788-Y, ha sol·licitat
en data 2 de febrer de 2021, la llicència d’obres majors per a la realització de les obres
per a l’AMPLIACIÓ DE 30,65 m2 D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES,
al carrer Angelines 27 d’Olesa de Montserrat.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vist els informes favorables de l'arquitecta municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en data 7 i 8 de febrer de 2022, respectivament.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Concedir a la Sra. GEMMA VENDRANAS MATAS, amb DNI XX.XXX.788-Y, la
llicència per a efectuar les d’obres consistents en l’ampliació de 30,65 m2 d’un habitatge

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2022/000787

Codi Segur de Verificació: 86abae37-31ef-48da-8f63-89b2c7a815d2
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2022_1866646
Data d'impressió: 24/03/2022 17:24:51
Pàgina 16 de 49

SIGNATURES

Ì86abae37-31ef-48da-8f63-89b2c7a815d2#Î

DOCUMENT

unifamiliar entre mitgeres, al carrer Angelines 27 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al
projecte presentat amb núm. de visat 2021005832, i les altres condicions que consten a
l'expedient. El termini per a l’inici i la finalització de l’execució de les obres és d’1 any per
iniciar les obres i 3 anys per finalitzar-les.
SEGON. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
•
•

•
•

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.

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 22/03/2022 19:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/03/2022 14:31

•

Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres,
mitjançant la presentació de la documentació corresponent al registre general de
l'Ajuntament.
S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat, jardinera,
reg, enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns públics. No
obstant això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre aquests haurà
de ser reparat.
No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis
públics existents continguts a l'obra.
Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats per a
cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i la
legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels
vianants i del trànsit rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització
amb intensitat suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de
presentar elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o
ensopegades.
No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes específics
per efectuar l'obra.

TERCER. Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser
sol·licitades expressament per part de la persona interessada.
QUART. En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ. L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
SISÈ. Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, 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.
SETÈ. Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7
de l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 22/03/2022 19:31
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Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de
la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ. Notificar el present acord a persona interessada.
NOVÈ. Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària Local 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.
Punt 4.5. Concessió llicència obra major exp. 2021/0547.

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 Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/4470
Atès que la societat VIVODENA 18, S.L., amb NIF B-66907999, ha sol·licitat en data 2 de
febrer de 2021, la llicència d’obres consistents en la CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI
PLURIFAMILIAR EN TESTERA DE PLANTA BAIXA, DUES PLANTES PIS I GOLFES,
DUES PLANTES SOTERRANIES, PER A 11 HABITATGES, 15 PLACES
D’APARCAMENT, i 16 TRASTERS, DE 1.231,76 m2 DE SUPERFICIE CONSTRUIDA, a
l’Avinguda Lluís Companys núm. 9 d'aquesta vila.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vistos els informes favorables de l'arquitecte municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en dates 8 i 9 de febrer d’enguany, respectivament.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Concedir a la societat VIVODENA 18, S.L., amb NIF B-66907999, la llicència
per a efectuar les d’obres consistents en la CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2022/000787

Codi Segur de Verificació: 86abae37-31ef-48da-8f63-89b2c7a815d2
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2022_1866646
Data d'impressió: 24/03/2022 17:24:51
Pàgina 18 de 49

SIGNATURES

Ì86abae37-31ef-48da-8f63-89b2c7a815d2#Î

DOCUMENT

PLURIFAMILIAR EN TESTERA DE PLANTA BAIXA, DUES PLANTES PIS I GOLFES,
DUES PLANTES SOTERRANIES, PER A 11 HABITATGES, 15 PLACES
D’APARCAMENT, i 16 TRASTERS, DE 1.231,76 m2 DE SUPERFICIE CONSTRUIDA,
situat a l’Avinguda Lluís Companys núm. 9, 08640, d’Olesa de Montserrat, segons el
Projecte Executiu visat pel COAC presentat amb el núm. de visat 2021005917 de data
06/10/2021, i les altres condicions que consten a l'expedient. La conclusió de les obres es
fixa en tres anys per finalitzar-les i un any per iniciar-les.
SEGON. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:





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.

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 22/03/2022 19:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/03/2022 14:31






Presentació de la sol·licitud per a la instal·lació de la Grua, així com la
corresponent llicència per a les obres de la piscina de l’habitatge A0.2, atès que el
projecte aportat no inclou aquestes obres i instal·lacions.
Advertir que en cas d’iniciar la execució de les obres i amb l’incompliment de les
condicions de la llicència, s’iniciarà expedient de protecció de la legalitat
urbanística, així com l’aplicació de sancions.
Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres,
mitjançant la presentació de la documentació corresponent al registre general de
l'Ajuntament.
S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat,
jardinera, reg, enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns
públics. No obstant això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre
aquests haurà de ser reparat.
No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis
públics existents continguts a l'obra.
Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats
per a cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i
la legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels
vianants i del trànsit rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització
amb intensitat suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de
presentar elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o
ensopegades.
No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes
específics per efectuar l'obra.

TERCER. Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser
sol·licitades expressament per part de la persona interessada.
QUART. En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ. L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
SISÈ. Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de
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la Diputació de Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal
de data 20 de desembre de 2017.
SETÈ. Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una declaració
del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren oportuns, als
efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de
la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ. Notificar el present acord a la persona interessada.
NOVÈ. Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal i a l’Organisme de Gestió
Tributària Local 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
apareix a la capçalera.

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
La Regidoria Lourdes Vallès s’absenta de la sessió.
Punt 5.1. Conveni per la formació en pràctiques amb l'IES Daniel Blanxart i Pedrals
en l'àmbit de sistemes microinformàtics i xarxes al departament d'Ensenyament,
alumne Joan Zacarias. Exp. 2022/000421
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2022/000421
L’Institut Daniel Blanxart i Pedrals situat a la població d’Olesa de Montserrat, imparteix el
CFGM de SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (IC10) al qual assisteixen
alumnes de la comarca. El pla d’estudis preveu una assignatura que implica que els
estudiants han de fer unes hores de pràctiques a centres de treball.
Que el Sr. Joel Gomà Oliva, mestre tutor del cicle formatiu mencionat, s’ha posat en
contacte amb l’Ajuntament perquè hi ha una alumne interessat en fer les pràctiques en
aquest Ajuntament.
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L’assignatura curricular és la de “Formació en Centres de treball (FCT)” amb una durada
de 350 hores.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 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, per la qual cosa
valora positivament la possibilitat d’incorporar un alumne de pràctiques en el
Departament.
L’alumne Joan Zacarias Oliete amb DNI núm. xxxx369T, està matriculat actualment a
l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, en els estudis de 2n. Curs de CFGM de SISTEMES
MICROINFORMÀTICS I XARXES (IC10) i ha manifestat el seu interès en fer pràctiques a
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Una vegada valorat positivament per totes les parts la conveniència de la realització de
les pràctiques, s’activa la tramitació del conveni corresponent que les regula.
El tutor del centre de treball serà el Sr. Francisco Sancho Cano.
Per la validesa d’aquestes pràctiques cal que el centre col·laborador formalitzi amb
l’Institut un conveni de col·laboració que caldrà aprovar i signar.

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 tutor de pràctiques de l’INS, Joel Gomà Oliva tramita la documentació que consisteix:



El Pla d’Activitats a realitzar per part de l’alumne.
L’esborrany de conveni per la seva aprovació per l’Ajuntament i posterior signatura
per totes les parts.

Vista la proposta de durada de les pràctiques del cicle formatiu: de 350 hores, a realitzar
el 21 de febrer i el 30 de juny de 2022, i el Pla d’Activitats acordat.
Vist l’informe tècnic de data 9 de febrer de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, el
centre docent Institut Daniel Blanxart i Pedrals i l’alumne Joan Zacarias Oliete amb DNI
núm. Xxxx369 T, per a la formació en pràctiques en el període comprés entre el 21 de
febrer i el 30 de juny de 2022, i el Pla d’Activitats, d’acord amb els documents annexos
adjunts.
SEGON.- El conveni posa de manifest:







Les condicions de les pràctiques.
Les tasques del tutor de l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals el Sr. Joel Gomà Oliva
Les tasques del tutor extern, el Sr. Francisco Sancho Cano.
Les obligacions de l’estudiant.
Les obligacions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
El Pla d’activitats acordat entre les parts que acompanya el conveni.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 22/03/2022 19:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/03/2022 14:31

La cobertura de l’alumne per les assegurances previstes per la formació en centres
de treball de que disposa el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
El vincle entre les entitats i l’alumne, definint-lo com a no laboral i només acadèmic
La protecció de dades personals s’ha de desenvolupar seguint la Llei 3/2018 i tota
la normativa que li sigui d’aplicació.
La normativa reguladora del conveni de pràctiques.
Els criteris d’extinció del conveni de col·laboració.
Les obligacions i compromisos tant pel jove que realitzarà les pràctiques com per
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en aplicació de les mesures de seguretat i
higiene enfront de la COVID-19 establertes per les autoritats sanitàries
corresponents i en aplicació del Pla de Contingència del propi Ajuntament.

TERCER.- Aquesta realització de les pràctiques acadèmiques no suposa cap cost
econòmic per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’acord de col·laboració per la
formació pràctica en centres de treball.
CINQUÈ.- Notificar aquest acte a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, i a l’alumne Joan
Zacarias Oliete.

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. Comunicar aquest acte al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat.
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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.
Punt 5.2. Conveni per la formació en pràctiques amb l'IES Daniel Blanxart i Pedrals
en l'àmbit de sistemes microinformàtics i xarxes al departament d'Ensenyament,
alumne Stalin Andres Moran Exp. 2022/000449
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2022/000449
L’Institut Daniel Blanxart i Pedrals situat a la població d’Olesa de Montserrat, imparteix el
CFGM de SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (IC10) al qual assisteixen
alumnes de la comarca. El pla d’estudis preveu una assignatura que implica que els
estudiants han de fer unes hores de pràctiques a centres de treball.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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Que el Sr. Joel Gomà Oliva, mestre tutor del cicle formatiu mencionat, s’ha posat en
contacte amb l’Ajuntament perquè hi ha una alumne interessat en fer les pràctiques en
aquest Ajuntament.
L’assignatura curricular és la de “Formació en Centres de treball (FCT)” amb una durada
de 350 hores.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 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, per la qual cosa
valora positivament la possibilitat d’incorporar un alumne de pràctiques en el
Departament.
L’alumne Stalin Andrés Morán Hurtado amb DNI núm. xxxx365M, està matriculat
actualment a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, en els estudis de 2n. Curs de CFGM de
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (IC10) i ha manifestat el seu interès en fer
pràctiques a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Una vegada valorat positivament per totes les parts la conveniència de la realització de
les pràctiques, s’activa la tramitació del conveni corresponent que les regula.
El tutor del centre de treball serà el Sr. Francisco Sancho Cano.
Per la validesa d’aquestes pràctiques cal que el centre col·laborador formalitzi amb
l’Institut un conveni de col·laboració que caldrà aprovar i signar.
El tutor de pràctiques de l’INS, Joel Gomà Oliva tramita la documentació que consisteix:



El Pla d’Activitats a realitzar per part de l’alumne.
L’esborrany de conveni per la seva aprovació per l’Ajuntament i posterior signatura
per totes les parts.
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Vista la proposta de durada de les pràctiques del cicle formatiu: de 350 hores, a realitzar
entre el 21 de febrer el 30 de juny de 2022, i el Pla d’Activitats acordat.
Vist l’informe tècnic de data 9 de febrer de 2022
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, el
centre docent Institut Daniel Blanxart i Pedrals i l’alumne Stalin Andrés Morán Hurtado
amb DNI núm. Xxxx365 M, per a la formació en pràctiques en el període comprés entre el
21 de febrer i el 30 de juny de 2022, i el Pla d’Activitats, d’acord amb els documents
annexos adjunts.

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.- El conveni posa de manifest:













Les condicions de les pràctiques.
Les tasques del tutor de l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals el Sr. Joel Gomà Oliva
Les tasques del tutor extern, el Sr. Francisco Sancho Cano.
Les obligacions de l’estudiant.
Les obligacions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
El Pla d’activitats acordat entre les parts que acompanya el conveni.
La cobertura de l’alumne per les assegurances previstes per la formació en centres
de treball de que disposa el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
El vincle entre les entitats i l’alumne, definint-lo com a no laboral i només acadèmic
La protecció de dades personals s’ha de desenvolupar seguint la Llei 3/2018 i tota
la normativa que li sigui d’aplicació.
La normativa reguladora del conveni de pràctiques.
Els criteris d’extinció del conveni de col·laboració.
Les obligacions i compromisos tant pel jove que realitzarà les pràctiques com per
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en aplicació de les mesures de seguretat i
higiene enfront de la COVID-19 establertes per les autoritats sanitàries
corresponents i en aplicació del Pla de Contingència del propi Ajuntament.

TERCER.- Aquesta realització de les pràctiques acadèmiques no suposa cap cost
econòmic per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’acord de col·laboració per la
formació pràctica en centres de treball.
CINQUÈ.- Notificar aquest acte a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, i a l’alumne Stalin
Andrés Morán Hurtado
SISÈ. Comunicar aquest acte al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat.
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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.
La Regidora Lourdes Vallès s’incorpora a la sessió
6.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Aprovació Bases Premi Sant Jordi 2022. Exp. 2022/000535
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2022/000535

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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Des del Departament d’Ensenyament, s’ha organitzat el 30è Premi Sant Jordi Infantil i
Juvenil de conte i Narració Breu en Català, concurs que es fa amb la col·laboració de les
escoles que en fan la selecció prèvia dels treballs finalistes.
Cal aprovar les bases que s’han elaborat amb la finalitat d’establir els criteris que han de
regir el Premi.

En aquestes bases s’estableix que s’atorgarà 7 premis, un únic premi per cada grup de
les categories A), B) i C) i dos premis per a cada grup de les categories D) i E) (5 grups) i
també per a les escoles participants.
Que per aquesta edició aquests premis s’estableixen amb les dotacions següents:
Premi 65,00 €, categories, A), B), C), D) i E).
Escoles 100,00 € (màxim 9 escoles)
Import total: 1.355,00 €
Es fa constar que hi ha crèdit disponible per fer front a les despeses i que aniran a càrrec
de l’aplicació pressupostària 52 3200 22609, EDUCACIÓ-E-ACTIVITATS CULTURALS.
Els guanyadors del Premi de cada categoria i les escoles participants al Premi St. Jordi,
reben un premi en espècie que consisteix en un xec regal pels imports anteriors, per tal
que el puguin bescanviar per llibres, des del 9/05/22 fins el 30/6/2022, a les dues llibreries
d’Olesa: Papereria Llibreria Núria, SL i Literator (Ricard Cossin). Després les llibreries ens
facturaran l’import corresponent als vals bescanviats (data màxima per efectuar la
despesa: 15/7/2022.
Vist l’informe tècnic de la Cap del Departament d’Ensenyament de data 1 de febrer de
2022
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER. Aprovar les bases del 30è PREMI SANT JORDI INFANTIL I JUVENIL DE
CONTE I NARRACIÓ BREU EN CATALÀ ANY 2022 i els models, que regiran el concurs
d’enguany.
SEGON. Obrir la Convocatòria del Premi Sant Jordi infantil i juvenil de conte i narració
breu en Català per a l’any 2022, i remetre-la a la BDNS, a l’efecte de que aquesta
traslladi al Diari Oficial Corresponent (BOP) l’extracte de la convocatòria, per a la seva
publicació.
L’extracte de la convocatòria és el següent:
 Beneficiaris:

Poden prendre-hi part tots els nois i noies que estudiïn a Olesa de Montserrat i que
estiguin inclosos en els grups d'edats següents:
GRUP A: CI de primària (de 6 a 8 anys)
GRUP B: CM de primària (de 8 a 10 anys)
GRUP C: CS de primària (de 10 a 12 anys)
GRUP D: 1r cicle d’ ESO (de 12 a 14 anys)
GRUP E: 2n cicle d’ ESO (de 14 a 16 anys
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Objecte:

Potenciar la participació dels centres educatius, l’alumnat i les seves famílies en l’àmbit
de la lectura i l’expressió escrita, promocionant el treball en xarxa de la comunitat
educativa.
Incentivar el treball de les competències lingüístiques en llengua catalana de l’alumnat de
primària i secundària d’Olesa de Montserrat, en un entorn creatiu, lúdic i cultural.


Bases reguladores

Les Bases reguladores s’hauran de publicar al portal de transparència de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat.


Quantitat

La quantia total màxima dels premis objecte de la present convocatòria es de 1.355,00 €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52 3200 22609 EDUCACIÓ-E-ACTIVITATS
CULTURALS del pressupost de l’exercici 2022.
El premi Sant Jordi consistirà en l’atorgament de 7 premis, un únic premi per cada grup
de les categories A), B) i C) i dos premis per a cada grup de les categories D) i E) (5
grups) i també per a les escoles participants.
Que per aquesta edició aquests premis s’estableixen amb les dotacions següents:
Premi 65,00 €, categories, A), B), C), D) i E).
Escoles 100,00 € (màxim 9 escoles)
Els regals als premiats i a les escoles consistiran en uns xecs regal bescanviables per
llibres a les llibreries d’ Olesa.
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Realitzar una Retenció de Crèdit (RC) per un import de 1.355,00 € a càrrec de l’aplicació
pressupostària 52 3200 22609, EDUCACIÓ-E-ACTIVITATS CULTURALS del pressupost
de l’exercici 2022.


Criteris objectius d’atorgament de la subvenció

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats en les bases reguladores
Es constituirà un jurat per deliberar i donar el veredicte sobre els treballs guanyadors


Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les obres participants finalitzarà el 21 de març de 2022.


Altres dades d’interès
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S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta convocatòria
de subvencions, i d’acord amb l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat, aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019, i
aprovada definitivament el 10 de gener de 2020 i publicada al BOP de Barcelona el 31 de
gener de 2020.
TERCER. Publicar les bases i els models del 30 Premi Sant Jordi infantil i juvenil de conte
i
narració
breu
en
Català
any
2022
en
la
seu
electrònica
(http://www.olesademontserrat.cat/ca/seu-electronica/anuncis-edictes.htm)
QUART. Notificar aquest acte al Servei de Català del Consorci per a la Normalització
Lingüística d’Olesa de Montserrat i a les escoles de primària i secundària de la població, i
comunicar-lo a Intervenció i Tresorer

30ena CONVOCATÒRIA
PREMI SANT JORDI INFANTIL I JUVENIL
ANY 2022
1. FINALITAT I OBJECTIUS
Estimular la lectura i escriptura en català, així com incentivar processos creatius que
contemplin diversos gèneres literaris, entre l’alumnat de primària i secundària del
municipi.
Objectius:
-

Potenciar la participació dels centres educatius, l’alumnat i les seves famílies en
l’àmbit de la lectura i l’expressió escrita, promocionant el treball en xarxa de la
comunitat educativa.
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-

2.

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 22/03/2022 19:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/03/2022 14:31

Incentivar el treball de les competències lingüístiques en llengua catalana de
l’alumnat de primària i secundària d’Olesa de Montserrat, en un entorn creatiu,
lúdic i cultural.

PARTICIPANTS
-

Hi pot participar tot l’alumnat d’Olesa de Montserrat que estigui cursant Educació
Primària i Secundària. La modalitat de participació ha de ser individual, segons les
categories que consten al punt 3. Cada concursant pot presentar una única obra.

3. CATEGORIES
La 30ena convocatòria del Premi Sant Jordi Infantil i juvenil contempla 5 categories en
funció de les edats dels/les participants:
GRUP A: Cicle Inicial d’ Educació Primària
GRUP B: Cicle Mitjà d’ Educació Primària

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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GRUP C: Cicle Superior d’ Educació Primària
GRUP D: 1r cicle d’ Educació Secundària Obligatòria (ESO)
GRUP E: 2n cicle d’ Educació Secundària Obligatòria (ESO)
4. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES
-

L’obra ha de ser inèdita i escrita en català.
La temàtica és lliure
Es valorarà l’originalitat i la correcció lingüística en funció de l’edat.
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3.1 Modalitats
Per tal de donar a conèixer diferents estils literaris i creatius, així com incentivar la
participació i la varietat entre l’alumnat, les modalitats de les obres presentades es
realitzaran en funció de les categories esmentades.
GRUP A: Poesia
GRUP B: Narrativa
GRUP C: Poesia Visual (cal·ligrames o altres)
GRUP D: Narrativa i Còmic
GRUP E: Narrativa i Relat breu

3.2 Format
Les obres han de tenir els formats i les extensions màximes següents :
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GRUP A: extensió màxima de dues pàgines. Escrita a mà.
GRUP B: extensió màxima de dues pàgines. Escrites a mà o digitalment.
GRUP C: extensió màxima d’una pàgina. Realitzat manual o digitalment.
GRUP D:
Per a la opció Narrativa:
- Extensió màxima de 3 pàgines. Escrit digitalment.
Per a la opció Còmic:
- Extensió màxima de 4 pàgines. Realitzat manual o digitalment.
GRUP E:
Per a la opció Narrativa:
- Extensió màxima de 3 pàgines. Escrit digitalment.
Per a la opció Relat Breu:
- Extensió màxima del relat breu: 400 paraules. Escrit digitalment.
Totes les obres presentades seguiran el següent format:
- Mida DIN A4
- Pàgines a una sola cara
- Tipus de font: Arial, mida 12.
- Separació de doble espai entre paràgrafs.
- Títol de l’obra a cada pàgina
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5. PRESENTACIÓ DE LES OBRES
-

Cada centre educatiu, després de fer-ne una selecció entre tots els/les participants,
pot presentar un únic treball per aula dels cursos que formen part de cada
categoria.

-

El format de presentació serà DIGITAL, mitjançant una instància al registre
telemàtic de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a nom del Departament
d’Ensenyament, indicant la presentació de documentació del Premi Sant Jordi.
Amb la instància caldrà adjuntar diferents arxius:
5.1 Obres presentades agrupades per categories
o Cada centre agruparà les obres per categories i enviarà únic arxiu PDF per
a cascuna (A, B, C, D, E) on constaran les obres participants al Premi en
format digital: escanejades (si és el cas d’una obra realitzada a mà) o
digital.
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o És imprescindible que cada obra contingui el seu títol i que aquest
aparegui a totes les pàgines de l’extensió de l’obra.
D’aquesta manera, els centres educatius de primària podran adjuntar a la
instància fins a un màxim de 3 arxius PDF (categories A,B,C), els de secundària 2
arxius PDF (categories D i E) i els centres amb alumnat de primària i secundària
fins a un màxim de 5 arxius PDF (categories A, B, C, D i E). A més a més
s’adjuntaran els arxius d’autoritzacions que consten a l’apartat 5.2.
-

De totes les obres presentades al premi, cada centre haurà de recollir:
o
o
o
o
o
o

Categoria presentada
Títol de l’obra
Nom i 2 cognoms de l’alumne/a participant
Centre Educatiu
Curs
Edat del/la participant

Aquestes dades es sol·licitaran per part del Departament d’Ensenyament un cop el
jurat hagi emès el seu veredicte, per tal de garantir l’anonimat. El centre educatiu les
farà arribar mitjançant correu electrònic a: ensenyament@olesademontserrat.cat
5.2 Annex 1 : full d’autorització pel tractament de dades personals i difusió
d’imatges
Per cada obra que es presenti també s’haurà d’aportar per participant l’annex 1: full
d’autorització pel tractament de dades personals i difusió d’imatges degudament
emplenat i signat pel pare/mare/tutor/a. Tots els fulls de consentiment han d’anar
agrupats en un únic arxiu PDF: “autorització dades personals_nom del centre”
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5.3 Annex 3: declaració del compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social del centre educatiu.
6. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de les obres participants finalitzarà el 21 de març de 2022.
7. PREMIS I DOTACIÓ
S’estableixen 7 premis per a cadascun dels estils que comprenen els cinc grups. Les
dotacions per als premiats/des i les escoles són uns vals regal bescanviables per
llibres a les llibreries d’Olesa de Montserrat.
Grup A: 1 premi de 65€
Grup B: 1 premi de 65€
Grup C: 1 premi de 65€
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Grup D: 2 premis de 65€ cadascun (un premi per estil)
Grup E: 2 premis de 65€ cadascun (un premi per estil)
Un premi de 100€ per a cada escola participant.
Un obsequi per a tots els/les finalistes.

El/La pare/mare/tutor/a dels guanyadors dels premis hauran d’entrar pel registre
general de l’Ajuntament, adreçat al dept. d’Ensenyament els documents:
-

Model annex 2: dades guanyadors
Model annex 4: declaració del compliment d’estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

abans de la data d’inici de validesa dels xecs regal (09/05/2022). Així mateix podran
optar per emplenar els esmentats documents el mateix dia de l’acte del lliurament de
premis (23 d’abril de 2022).
El termini per a bescanviar els xecs regal finalitzarà el 30 de juny de 2022. Passat
aquest termini, els premis es perdran inexorablement. És imprescindible la
presentació dels annexos 2 i 4 per bescanviar els xecs regal.
8. JURAT
Es constituirà un jurat per deliberar i donar el veredicte sobre els treballs guanyadors.
La Regidoria d’Ensenyament es reserva l’opció de constituir jurats especialistes en
funció de les categories i els estils literaris del premi.
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La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret de declarar desert
qualsevol premi si ho creu convenient.

9. ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament dels premis es farà en un acte públic el dia de sant Jordi, el 23 d’abril de
2022.

10. ACLARIMENTS
El fet de concursar implica la total acceptació d'aquestes bases.
Les obres que no compleixin les condicions d’aquestes bases no seran admeses.
La Regidoria d’Ensenyament resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes
bases.
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Les obres finalistes formaran part de l’arxiu municipal.
No s’admetrà cap obra que contingui el nom i/o cognom o qualsevol identificació de
l’autor.
L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat es reserva el dret de publicar un recull de les
obres guanyadores.
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Annex 1

AUTORITZACIÓ
Sr./Sra.…………………………………………………amb DNI ……………………..
actuant
en
nom
i
representació
del
menor………………………………………...............................
ATORGO EL CONSENTIMENT EXPRÉS
a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat per recollir i tractar les dades de caràcter personal del menor,
incorporar-les al fitxers de titularitat municipal corresponent amb la finalitat de
gestionar el Premi Sant Jordi infantil i Juvenil de l’any 2022.
ATORGO EL CONSENTIMENT EXPRÉS a
l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat per difondre fotografies o vídeos corresponents a les activitats
educatives que organitza l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en les quals hi
participen els alumnes de les escoles, on pugui aparèixer el
menor..............................................................................................
Les dades personals que consentiu tractar mitjançant la present autorització,
seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en els
fitxers creats per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. Qualsevol altre tractament
no previst requerirà el vostre consentiment inequívoc.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i
portabilitat així com el de revocació al consentiment atorgat, en els termes
establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina
d'atenció ciutadana o per Internet a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament
(https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm).
Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades a:
https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-de-proteccio-de-dadespersonals.htm
Olesa de Montserrat, ………..de…………………….de……...
El pare, mare o tutor/a

Signatura

Sr/a
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Annex 2

FORMULARI DE DADES ALUMNAT PREMIAT
PREMI SANT JORDI 2022
NOM I COGNOMS ALUMNE

DNI ALUMNE

NOM I COGNOMS REPRESENTANT LEGAL (en el cas de menors d’edat)

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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DNI REPRESENTANT LEGAL

TELÈFON DE CONTACTE

ADREÇA

POBLACIÓ I CODI POSTAL

IMPORT PREMI EN ESPÈCIE
€
SIGNATURA REPRESENTANT LEGAL

Olesa de Montserrat, _______________________ de 2022
En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Dades Personals, us informem
que les dades recollides en aquest formulari i documentació aportada, s’incorporaran, per ser tractades, en un fitxer
automatitzat propietat d’aquest Ajuntament, amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. Us recordem que poder exercir en
qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) (plaça de Fèlix
Figueras i Aragay, s/n).
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 22/03/2022 19:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/03/2022 14:31

Annex 3

DECLARACIÓ COMPLIMENT OBLIGACIONS
TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL
A Olesa de Montserrat el dia ____ de ____ de 202__, el/la senyor/a
____________________________________, amb NIF/NIE ____________, actuant
com
a
_______________________
de
l’entitat__________________________________.

DECLARACIÓ EXPRESSA
Que declaro expressa i responsablement estar al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, incloent-hi els tributs locals

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.

I perquè així consti i surti els efectes escaients, signo la present declaració

Signatura

Sr/a
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 22/03/2022 19:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/03/2022 14:31

Annex 4

DECLARACIÓ COMPLIMENT OBLIGACIONS
TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL
A Olesa de Montserrat el dia ____ de ____ de 202__, el/la senyor/a
____________________________________, amb NIF/NIE ____________, actuant
en nom propi o com a pare/mare/tutor/a del menor (si fos el cas)
_______________________________.

DECLARACIÓ EXPRESSA
Que declaro expressa i responsablement estar al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, incloent-hi els tributs locals

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.

I perquè així consti i surti els efectes escaients, signo la present declaració
Signatura

Sr/a
”
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
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 22/03/2022 19:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/03/2022 14:31

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. Desistiment sol·licitud de llicència Exp. 2020/4975
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2020/4975
Atès que en data 13 de novembre de 2020, amb registre d’entrada número
E2020018612, la empresa TERIAL, S.L., amb CIF: B-63405435, va presentar una
sol·licitud per a la concessió d’obres provisionals per a ús preexistent i posterior retirada
d’estructura lleugera, a l’àmbit definit al PGOU del Sector SUPi,3 Ctra de la Puda, 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 en data 18 de novembre de 2020, amb registre de sortida num. S2020011036
es notifica al sol·licitant requeriment per completar la documentació aportada.
Atès que en data 25 de novembre de 2020, amb registre d’entrada E2020018867,
s’aporta documentació a l’expedient.
Atès que en data 3 de maig de 2021, mitjançant decret 2021DECR000950, i previs els
informes tècnic i jurídic preceptius, es va sotmetre a informació pública per un termini de
vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de l’expedient i la documentació tècnica presentada per
la societat TERIAL, SL.
Tanmateix, es va trametre una còpia del projecte tècnic i de la documentació presentada
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a fi que emeti l’informe emès en
l’article 54 del Decret Legislatiu 1/2010, abans esmentat i l’article 68 del Reglament de
Protecció de la Legalitat Urbanística.
Atès que en data 26 de juliol de 2021, es va rebre informe desfavorable, per part de la
Comissió Territorial de l’Arc Metropolità de Barcelona, acord de la sessió de data 16 de
juliol de 2021, en relació amb l’expedient d’autorització provisional per a la construcció
d'una nau lleugera i la retirada de l'estructura metàl·lica en naus preexistents al sector
SUPi.3 "Ctra. Puda" d’Olesa de Montserrat promogut per Terial, SL i tramès per
l’Ajuntament, a l’efecte dels articles 53 i 54 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
per no complir les condicions per ser autoritzada.
Atès que la part interessada ha presentat, en data 8 de febrer de 2022, mitjançant registre
d’entrada E2022002341, desistiment de la sol·licitud presentada, escau acceptar-la,
ordenant arxiu de les actuacions.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 22/03/2022 19:31
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Atès que segons el que disposa l’article 94.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, preveu que tota
persona podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’ordenament
jurídic, renunciar als seus drets.
Vist l’informe emès pel Servei Jurídics, en data 9 de febrer de 2022, en el qual informa
favorablement la declaració de desistiment de la sol·licitud.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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.

PRIMER. Declarar per desistida a la empresa TERIAL, S.L., amb CIF: B-63405435, de la
sol·licitud de la llicència per a la concessió d’obres provisionals per a ús preexistent i
posterior retirada d’estructura lleugera, a l’àmbit definit al PGOU del Sector SUPi,3 Ctra
de la Puda, d’aquesta vila, i ordenar l'arxiu de l'expedient obert pels motius indicats a la
part expositiva d'aquest acord, de conformitat amb el que indica l’art. 94.1 de la Llei
39/2015, esmentada anteriorment.
SEGON. Notificar la present resolució a la persona 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.
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 9.2. Concessió de llicència d'obra major. Exp. 2021/2106
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/2106
Atès que el Sr. PEDRO NOGUERA AYALA, amb NIF XX.XXX.669-W, ha sol·licitat en
data 2 de febrer de 2021, la llicència d’obres consistents en la REPARACIÓ
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ESTRUCTURAL DE LA MARQUESINA DE L’ESTACIÓ DE SERVEI REPSOL, de 427.87
m2 situada a la CR C55 Pk 6.39 M.D, 08640, d’Olesa de Montserrat.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vistos els informes favorables de l'arquitecte municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en data 3 de febrer de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent

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.

ACORD:
PRIMER. Concedir al Sr. PEDRO NOGUERA AYALA, amb NIF XX.XXX.669-W, la
llicència per a efectuar les d’obres consistents en la REPARACIÓ ESTRUCTURAL DE LA
MARQUESINA DE L’ESTACIÓ SE SERVEI REPSOL, de 427.87 m2 situada a la CR C55
Pk 6.39 M.D, 08640, d’Olesa de Montserrat, segons el Projecte Tècnic signat per tècnic
col·legiat al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya de data 29 de març de 2021, i
les altres condicions que consten a l'expedient. La conclusió de les obres es fixa en tres
anys per finalitzar-les i un any per iniciar-les.
SEGON. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:








Advertir que per a l’execució de les obres caldrà donar compliment a les
condicions establertes a l’informe emès per part del Servei Territorial de
Carreteres, núm. d’expedient CAB20210277.
Advertir que en cas d’iniciar la execució de les obres i amb l’incompliment de les
condicions de la llicència, s’iniciarà expedient de protecció de la legalitat
urbanística, així com l’aplicació de sancions.
Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres,
mitjançant la presentació de la documentació corresponent al registre general de
l'Ajuntament.
S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat,
jardinera, reg, enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns
públics. No obstant això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre
aquests haurà de ser reparat.
No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis
públics existents continguts a l'obra.
Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats
per a cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i
la legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels
vianants i del trànsit rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització
amb intensitat suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de
presentar elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o
ensopegades.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 22/03/2022 19:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/03/2022 14:31

No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes
específics per efectuar l'obra.

TERCER. Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser
sol·licitades expressament per part de la persona interessada.
QUART. En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ. L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.

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. Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, 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.
SETÈ. Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una declaració
del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren oportuns, als
efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de
la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ. Notificar el present acord a la persona interessada.
NOVÈ. Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal i a l’Organisme de Gestió
Tributària Local 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.
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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 9.3. Concessió de llicència d'obra major. Exp. 2021/5901
“Proposta de la Regidoria de Servei de Planejament i Urbanisme
Exp. 2021/5901
Atès que la societat KAO CORPORATION, S.A., amb CIF: A58408261, ha sol·licitat en
data 18 de novembre de 2021, la llicència d’obres consistents en la CONSTRUCCIÓ
NOVA UNITAT DE PRODUCCIÓ MDJ-2, FASE 2, a les instal·lacions de l’empresa KAO
CORPORATION S.A. situades dins del sector desenvolupat UAI.5, amb adreça a la
carretera de la PUDA s/n, d’aquesta localitat.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

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 el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vist els informes favorables de l'arquitecta municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en data 8 de febrer de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Concedir a la societat KAO CORPORATION, S.A., amb CIF: A58408261, la
llicència d’obres consistents en la CONSTRUCCIÓ NOVA UNITAT DE PRODUCCIÓ
MDJ-2, FASE 2, a les instal·lacions de l’empresa KAO CORPORATION S.A. situades
dins del sector desenvolupat UAI.5, amb adreça a la carretera de la PUDA s/n, d’aquesta
localitat, amb estricta subjecció al Projecte Tècnic presentat, signat i visat pel Col·legi
d’enginyers de Catalunya amb el núm. B-560616, de data 1/09/2021, i les altres
condicions que consten a l'expedient.
El termini per a l’inici i la finalització de l’execució de les obres és d’1 any per iniciar les
obres i 3 anys per finalitzar-les.
SEGON. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:


Cal aportar la resolució favorable de la tramitació de la Modificació
d’autorització Ambiental per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya.
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•

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 22/03/2022 19:31
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/03/2022 14:31

Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres,
mitjançant la presentació de la documentació corresponent al registre general de
l'Ajuntament.
S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat, jardinera,
reg, enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns públics. No
obstant això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre aquests haurà
de ser reparat.
No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis
públics existents continguts a l'obra.
Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats per a
cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i la
legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels
vianants i del trànsit rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització
amb intensitat suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de
presentar elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o
ensopegades.
No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes específics
per efectuar l'obra.

TERCER. Cal advertir a la concessió de la llicència la necessitat d’elaborar un projecte
per a l’estudi d’enjardinament de les zones lliures sense ús de les instal·lacions,
principalment de les franges que determinen els límits del sector, i en especial el límit
amb les zones de Sòl No Urbanitzable, e incloses a la zona qualificada d’Espais de
Protecció Especial pel seu interès Natural i Agrari pel Pla territorial Metropolità de
Barcelona, aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010, per acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya
QUART. Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser
sol·licitades expressament per part de la persona interessada.
CINQUÈ. En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
SISÈ. L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
SETÈ. Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, 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.
VUITÈ. Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una
declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren
oportuns, als efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7
de l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
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Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de
la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
NOVÈ. Notificar el present acord a la societat interessada.
DESÈ. Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària Local 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.

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 9.4. Cessió us d'habitatge J.O. i família. Exp. 2022/000564
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2022/000564
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.
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
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PRIMER. Aprovar la cessió d’us de l’habitatge al Sr. J.O. i a la seva família en caràcter
d’urgència i provisionalitat.
SEGON. Aprovar que la durada del període de cessió d’us de l’habitatge va relacionada
als canvis de situació que van provocar l’entrada en l’habitatge de l’usuari atès i que en
cap cas aquesta cessió serà superior als quatre anys.
TERCER. Signar el model de 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. J.O. i la seva família
manifesta ser coneixedora de la situació per la qual entra 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.

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: 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 18:59 hores de la
tarda.
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