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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 8 de març de 2022
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:30 del dia 8 de març de 2022, es reuneixen en primera convocatòria, prèvia citació i
per la celebració de sessió ordinària a la que fa referència l’article 78.1 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els senyors relacionats a
continuació:
Alcalde president
Il·lm. Sr. Miguel Riera Rey

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

Tinents/tes d’alcalde
Jordi Martínez Vallmitjana
Lourdes Vallès Reguant
Xavier Rota i Boada.
Ada Agut i Domenèch
Dídac Solà Sánchez
Ivan Carreira Picamal
Domènec Paloma Sancho
Secretari
Vicenç Tur Martí
Interventor accidental
Sergi Garcia Ferrer
Assisteixen també a la sessió
Mercè Roque 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
2.- CONTRACTES
2.1.- Incoació expedient i QC contracte de serveis per a la renovació de la llicència
GWIDO per a la gestió de l’Escola Municipal de Música. Exp.2021/6269
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
4.1.- Llicència obres enderroc edificació situada al solar C/Camí de Vilapou 12. Exp.
2021/2547
4.2.- Llicència obres enderroc d’edificacions existents en finca situada al C/Colon 114.
Exp. 2021/4157
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4.3.- Concessió del canvi de vehicle de la Llicència de Taxi Núm. 14. Exp. 2022/001225.
5.- CONVENIS
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Justificació subvenció Nova Associació de Concessionaris del Mercat Municipal. Exp.
2021/1792.
6.2.- Justificació subvenció Associació de Botiguers i Comerciants d'Olesa de Montserrat.
Exp. 2021/1854.
6.3.- Justificació i pagament de subvencions de Promoció Econòmica Nova activitat. Exp.
2021/1857
6.4.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de Futbol Sala Olesa. Exp.
2021/1732
6.5.- Justificació i pagament del 25% restant de la Subvenció del Club d'Escacs Olesa.
Exp. 2021/1840
6.6.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció d'Unió Ciclista Olesana. Exp.
2021/2000
7.- PERSONAL
7.1.- Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per constituir una Borsa de
treball d’ENGINYER/A. Exp.2022/000580
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Quota Consell Comarcal dins el Projecte per un nou impuls econòmic i social per
l'any 2022. Exp. 2022/000876
8.2.- Revocació de l'ajut econòmic per l'assistència a la llar d'infants Taitom de l'infant
J.S.J. per baixa al servei, i concessió de l'ajut pel mateix concepte a l'infant P. L-B.R. Exp.
2022/000300
8.3.- Atorgament ajuts econòmics socials Annex IV Exp. 2022/001160
9.- URGÈNCIES
9.1.- Acord de col·laboració per la formació en pràctiques amb l'IES Daniel Blanxart i
Pedrals en l'àmbit de instal·lacions elèctriques de l'alumne Hugo José Jaimez Pérez. Exp.
2022/001239
9.2.- Acord de col·laboració per la formació en pràctiques amb l'IES Daniel Blanxart i
Pedrals en l'àmbit de instal·lacions elèctriques de l'alumne Javier Moreno Castellano. Exp.
2022/001249
9.3.- Incoació expedient i QC contracte obres enderroc edicifici Policia Local.
Exp.2022/000671
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
2.- CONTRACTES
Punt 2.1. Incoació expedient i QC contracte de serveis per a la renovació de la
llicència GWIDO per a la gestió de l’Escola Municipal de Música. Exp.2021/6269
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2021/6269
Ctc.2-22 L’objecte del contracte és el servei per a la renovació de la llicència Gwido i el
serveis de manteniment i assistència tècnica que s’utilitza per a la gestió de l’Escola
Municipal de Música.
Gwido va més enllà de ser només un programa informàtic i el seu impuls té una clara
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voluntat d'ajudar equips directius, docents, alumnat i usuaris en general dels centres
educatius a millorar-ne la gestió i tots els aspectes que se'n deriven: eficiència,
autoconeixement, comunicació, compromís amb l'escola, cohesió, qualitat de servei,
desenvolupament de la tasca professional, satisfacció dels usuaris i de manera indirecta
l'aprenentatge.
Com a objectius concrets, Gwido es proposa:
•
•
•
•
•
•

Promoure la gestió activa de les escoles
Millorar l'eficiència administrativa
Millorar la qualitat de les dades recollides i elaborades
Augmentar el rendiment de la informació recollida (estadístiques, llistats,
cerques)
Facilitar la comunicació entre la comunitat educativa (equip directiu,
professors, usuaris), amb l'objectiu d'aconseguir més transparència
Distribuir la càrrega administrativa al llarg del curs (planificació, avaluació
contínua, etc.)

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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El contracte no serà dividit en lots ja que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del
mateix des del punt de vista tècnic.

El procediment mitjançant el qual s’ha de tramitar aquest contracte és el de
procediment negociat sense publicitat d’acord amb allò establert a l’article 168 a) 2n
LCSP, atesa l’exclusivitat de l’empresa GWIDO RAILWAY, SL ja que és la única empresa
que està capacitada per a portar a terme aquest servei i que pot subministrar el correcte
manteniment del mateix.
El valor estimat del contracte (VEC) és de 2.610,00€ (IVA exclòs).
S’ha elaborat l’informe justificatiu de la necessitat de celebrar el present contracte de data
22 de desembre de 2021 i 8 de febrer 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 l’aplicació pressupostària 52 3261 21601 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
ACORD:
PRIMER. Incoar l’expedient de contractació del servei per a la renovació de la llicència
Gwido i el serveis de manteniment i assistència tècnica que s’utilitza per a la gestió de
l’Escola Municipal de Música, que es tramitarà pel procediment negociat sense publicitat
d’acord amb l’article 168 a) 2n) de la LCSP.
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El pressupost base de licitació del contracte és de 1.579,05€ IVA inclòs, d’acord amb el
següent detall:



Base imposable: 1.305,00€
IVA (21%): 274,05€

SEGON. Aprovar el quadre de característiques del plec tipus i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació i execució d’aquest 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 MIL CINCCENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS (1.579,05€) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 52 3261 21601 i amb la següent distribució:
QUOTA
Quota 2022

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
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Quota 2023

IMPORT
789,52€
789,53€
(per reajustament de cèntims d’euro)

CINQUÈ. Sol·licitar oferta d’acord amb l’informe tècnic de data 22 de desembre de 2021
a la següent empresa:
 GWIDO RAILWAY, SL
CIF: B66186693
Adreça: Carrer Nou de Sant Francesc, 27 2n 4a (Barcelona)
Telèfon: 650 13 52 18
C/e: info.gwido@gmail.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.
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
Punt 4.1. Llicència obres enderroc edificació situada al solar C/Camí de Vilapou 12.
Exp. 2021/2547
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“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/2547
Atès que VIVOLESA S.L., amb CIF: B05372206, ha sol·licitat en data 13 de maig de 2021
la llicència d’obres consistents en l’enderroc de l’edificació existent en el solar situat al
carrer Camí de Vilapou 12 d’aquesta vila.
Atès que en data 12 de febrer d’enguany, VIVOLESA, S.L. presenta la darrera
documentació requerida.
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 i Obres.

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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Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal d’aquest ajuntament emès en data 25 de
febrer d’enguany.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament en data 28 de
febrer d’enguany.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Concedir a VIVOLESA S.L., amb CIF: B05372206, la llicència per a efectuar les
obres consistents en l’enderroc de l’edificació existent en el solar situat al carrer Camí de
Vilapou 12 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al Projecte d’Enderroc Visat pel COAC,
núm. 2021003955 i de data 14/07/2021..
SEGON. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
1.
2.
3.

4.
5.

S’haurà de comunicar l’inici de les obres i certificar la permanència del tècnic durant
l’execució de les obres d’enderrocament.
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
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legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels
vianants i del transitòria 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.

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

CINQUÈ. 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, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, 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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Punt 4.2. Llicència obres enderroc d’edificacions existents en finca situada al
C/Colon 114. Exp. 2021/4157
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística.
Exp. 2021/4157
Atès que OLESA HOME S.L., amb CIF: B05371646, ha sol·licitat en data 21 de juliol de
2021, la llicència d’obres consistents en l’enderroc d’edificacions existents a la finca
situada al carrer Colon 114 d’aquesta vila.
Atès que en data 12 de febrer d’enguany, OLESA HOME S.L. presenta la darrera
documentació requerida.
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.
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Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal d’aquest ajuntament emès en data 25 de
febrer d’enguany.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament en data 28 de
febrer d’enguany.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Concedir a OLESA HOME S.L., amb CIF: B05371646, la llicència per a efectuar
les d’obres consistents en l’enderroc d’edificacions existents a la finca situada al carrer
Colon 114 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al Projecte d’Enderroc Visat pel COAC,
núm. 2021003956 i de data 08/07/2021.
SEGON. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
1. S’haurà de comunicar l’inici de les obres i certificar la permanència del tècnic durant
l’execució de les obres d’enderrocament.
2. 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.
3. 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
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obstant això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre aquests haurà
de ser reparat.
4. No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis
públics existents continguts a l'obra.
5. 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 transitòria 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.
6. 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.

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.

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, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, 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.
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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 4.3. Concessió del canvi de vehicle de la Llicència de Taxi Núm. 14. Exp.
2022/001225.
“Proposta de la Regidoria d’Activitats
Exp. 2022/001225
Atès que en data 2 de març de 2022, amb núm. de registre d’entrada E2022003704, el sr.
RAFAEL GARCÍA NAVARRO, amb DNI XX.XXX.689-L, va sol·licitar el canvi del vehicle
que s’utilitza per dur a terme el servei públic de Taxi corresponent a la Llicència núm. 14
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.

Vista la documentació que s’adjunta a l’expedient i l’informe favorable de la Cap
d’Urbanisme emès en data 2 de març de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Concedir al sr. RAFAEL GARCÍA NAVARRO, amb DNI XX.XXX.689-L, el canvi
del vehicle que s’utilitza per dur a terme el servei públic de Taxi corresponent a la
Llicència núm. 14 d’Olesa de Montserrat, sent alta el vehicle marca Mercedes Benz
E350D 212, amb matrícula 6698JZP.
SEGON. Formalitzar la baixa del vehicle marca Mercedes Benz E220 CDI amb matrícula
2212JJK.
TERCER. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Departament de
Tresoreria.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
5.- CONVENIS
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6.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Justificació subvenció Nova Associació de Concessionaris del Mercat
Municipal. Exp. 2021/1792.
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2021/1792
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 29 de
juny de 2021, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Nova Associació de
Concessionaris del Mercat Municipal d’ Olesa per un import de 6.000,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 12 4312 48900 PROMOCIÓ ECONÒMICA-MERCATSUBV.NOVA ASSOCIACIÓ CONCESSIONARIS MERCAT del pressupost de l’exercici
2021.

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

En la mateixa data es va aprovar el conveni regulador d’aquesta subvenció i, també
l’aprovació d’una bestreta (O) per un import de 6.000,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec
a la mateixa aplicació pressupostària, corresponent al 100% de la subvenció concedida i
que l’import justificat pot ser finançat al 100% per l’esmentada subvenció.
Atès que en data 21 de gener de 2022 l’entitat va presentar al registre municipal la
justificació de la despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el
termini establert.
Revisada tota la documentació justificativa presentada per l’entitat, es considera que
aquesta s’ajusta al conveni signat i altra legislació aplicable.
Cost
projecte
inicial

del

6.000,00 €

Subvenció
concedida

Bestreta
pagada

Import
justificat

Import mínim
que
hauria
d’haver
justificat

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,09 €

6.000,00 €

Vist l’informe tècnic de data 21/02/2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada.”
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 6.2. Justificació subvenció Associació de Botiguers i Comerciants d'Olesa de
Montserrat. Exp. 2021/1854.
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2021/1854
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 27 de
juliol de 2021, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Associació de Botiguers
i Comerciants d’Olesa per un import de 15.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 12 430 48900 “PROMOCIÓ ECONÒMICA-COMERÇ-CONVENI I
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS” del pressupost de l’exercici 2021.

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

També es va aprovar el conveni regulador, l’aprovació d’una bestreta per un import de
15.000,00 € corresponent al 100% de la subvenció concedida i que l’import justificat pot
ser finançat al 100% per l’esmentada subvenció.
En data 21 de gener de 2022 l’entitat va presentar al registre municipal la justificació de la
despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.
En data 7 de febrer de 2022 es va realitzar un requeriment on es va sol·licitar que
s’ampliés la memòria presentada, respecte els objectius i les activitats realitzades i en
data 23 de febrer de 2022, l’entitat va respondre al requeriment.
Revisada tota la documentació justificativa presentada per l’entitat, es considera que
aquesta s’ajusta al conveni signat i altra legislació aplicable.
Cost
del Subvenció
projecte inicial concedida

15.000,00 €

15.000,00 €

Bestreta
pagada

15.000,00 €

Import
justificat

15.000,65 €

Import mínim
que hauria
d’haver
justificat
15.000,00 €

Vist l’informe tècnic de data 28/02/2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada.”
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 6.3. Justificació i pagament de subvencions de Promoció Econòmica Nova
activitat. Exp. 2021/1857
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2021/1857

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

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 23 de
juny de 2021, la convocatòria de les subvencions específiques en règim de concurrència
competitiva en matèria de Promoció Econòmica.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 23 de novembre de 2021, l’atorgament d’una subvenció, per un
import de 16.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12 422 47000 PROMOCIÓ
ECONÒMICA-INDÚSTRIA-AJUTS A AUTÒNOMS I INDÚSTRIA del pressupost 2021, als
beneficiaris següents:
SOL·LICITANTS

AD 100%

R.L.A

1.391,30 €

P.P.G

1.217,39 €

ALMAZÁN CORTADA ASSOCIATS, S.L.P.

1.371,98 €

MOTOR AND CAR GARAGE, S.L.

1.565,22 €

A.F.C

1.700,48 €

J.J.V.L

1.217,39 €

R.B.R

1.642,51 €

D.G.C

1.642,51 €

M.I.C.V

1.120,77 €

R.L.P

1.159,42 €

A.X.P.V

985,51 €

L.T.S

985,51 €

TOTAL

16.000,00 €
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De l’1 al 31 de desembre de 2021 els beneficiaris van presentar al registre municipal la
justificació de la despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el
termini establert.
Revisada la documentació justificativa, tot i que s’han observat alguns defectes de forma
en la presentació de la documentació, no s’ha sol·licitat requeriment perquè aquests, no
afectaven al fons per concloure que la justificació dels beneficiaris següents és correcta:
Beneficiari

Raquel
Lacort
Artero
Ruth
Lozano
Pablos
Pia Piñero
Garcia
Motor and
car Garage,
S.L.
Alejandro
Felpeto
Castaño
Raúl Berbel
Rabasco

DNI/CIF

Cost
del
projecte inicial

Subvenció
concedida

Import justificat

20.000,00 €

1.391,30 €

17.154, 98 €

1.391,30 €

28.059,61 €

1.159,42 €

15.260,03 €

1.159,42 €

***7100**

17.547,31 €

1.217,39 €

17.547, 31 €

1.217,39 €

B06789978

38.000,00 €

1.565,22 €

38.340,20 €

1.565,22 €

36.000,00 €

1.700,48 €

21.917,80 €

1.700,48 €

40.700,00 €

1.642,51 €

41.295,57 €

1.642,51 €

***2848**
***2862**

***9584**
***5261**

TOTAL

Despesa a
aprovar

8.676,32 €

Vist l’Informe Tècnic de data 23/02/2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la justificació presentada pels beneficiaris de la subvenció següents:
Beneficiari

Raquel Lacort Artero
Ruth Lozano Pablos
Pia Piñero Garcia
Motor and car Garage, S.L.
Alejandro Felpeto Castaño
Raúl Berbel Rabasco

DNI/CIF

Subvenció concedida

Despesa a aprovar

1.391,30 €

1.391,30 €

1.159,42 €

1.159,42 €

***7100**

1.217,39 €

1.217,39 €

B06789978

1.565,22 €

1.565,22 €

1.700,48 €

1.700,48 €

1.642,51 €

1.642,51 €

***2848**
***2862**

***9584**
***5261**
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SEGON. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa als beneficiaris per un
import de 8.676,32€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12 422 4700021 PROMOCIÓ
ECONÒMICA-INDÚSTRIA-AJUTS A AUTÒNOMS I INDÚSTRIA del pressupost 2022,
corresponent al 100% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords als interessats.
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
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.

Punt 6.4. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de Futbol Sala
Olesa. Exp. 2021/1732
“Proposta de la Regidoria d’Esports
Exp. 2021/1732
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 3
d’agost de 2021, la convocatòria de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria d’esports.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar l’atorgament
d’una subvenció a l’entitat FUTBOL SALA OLESA per un import de 6.756,69 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 53 341 48950 ESPORTS-FE-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2022.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
5.067,52 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, El pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 17 de gener de 2022 l’entitat va presentar al registre municipal la justificació de la
despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria d’esports, pel que s’ha
informat favorablement.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 30/03/2022 12:21
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 30/03/2022 13:24

L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Vist l’informe tècnic de data 15/02/2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat FUTBOL
SALA OLESA per un import de 1.689,17 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53 341
4895021 ESPORTS-FE-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2022,
corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”

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.
Punt 6.5. Justificació i pagament del 25% restant de la Subvenció del Club d'Escacs
Olesa. Exp. 2021/1840
“Proposta de la Regidoria d’esports
Exp. 2021/1840
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 3
d’agost de 2021, la convocatòria de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria d’esports.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar l’atorgament
d’una subvenció a l’entitat CLUB D'ESCACS OLESA per un import de 1.400,00 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 53 341 48950 ESPORTS-FE-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2022.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
1.050,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 30/03/2022 12:21
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 30/03/2022 13:24

En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, el pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 29 de gener de 2022 l’entitat va presentar al registre municipal la justificació de la
despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria d’esports.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Vist l’informe tècnic de data 15/02/2022.
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.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat CLUB
D'ESCACS OLESA per un import 350,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53 341
4895021 ESPORTS-FE-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2022,
corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
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 6.6. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció d'Unió Ciclista
Olesana. Exp. 2021/2000
“Proposta de la Regidoria d’Esports.
Exp. 2021/2000
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 3
d’agost de 2021, l’atorgament, l’autorització i la disposició (AD) de les subvencions
específiques en règim de concurrència competitiva en matèria d’esports.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 30/03/2022 12:21
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 30/03/2022 13:24

Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar l’atorgament
d’una subvenció a l’entitat UNIO CICLISTA OLESANA per un import de 2.986,69 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 53 31 48950 ESPORTS-FE-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2022.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
2.240,02 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, el pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 20 de gener de 2022 l’entitat va presentar al registre municipal la justificació de la
despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.

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.

Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria d’esports.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Vist l’informe tècnic de data 15/02/2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat UNIO
CICLISTA OLESANA per un import de 746,67 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
53 341 4895021 ESPORTS-FE-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici
2022, corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
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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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 30/03/2022 12:21
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 30/03/2022 13:24

A proposta de l’Alcalde – President, i en virtut de l’art. 22.1 del ROM, es deixa
sobre la taula per a un millor estudi l’acord núm. 7.1. Bases específiques i
convocatòria del procés selectiu per constituir una borsa de treball d’ENGINYER/A.
Exp. 2022/000580.
8.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Quota Consell Comarcal dins el Projecte per un nou impuls econòmic i
social per l'any 2022. Exp. 2022/000876
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2022/000876

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 la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió de
caràcter ordinària, celebrada el dia 21 de setembre de 2020, va aprovar la subscripció
d’un conveni amb els Ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat de col·laboració en la
prestació de serveis d’assistència tècnic en l’àmbit del desenvolupament inclusiu i
sostenible a les administracions locals per a l’impuls socioeconòmic, el desplegament de
l’estratègia comarcal i la reactivació.
Atès que en data 9 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local d’Olesa de
Montserrat, en sessió extraordinària urgent va adoptar el següent acord: “Punt 5.2.
Adscripció Conveni Consell Comarcal del Baix Llobregat. Nou pacte del Baix Llobregat”.
Atès que el Consell Comarcal, en el desplegament de la seva actuació ha constatat que
l’activitat dels municipis, especialment d’aquells de menor capacitat econòmica i de
gestió, en relació als projectes de desenvolupament econòmic, depèn, en bona mesura
de la prestació o no per part del Consell Comarcal d’un servei d’assistència i
acompanyament local als municipis en aquesta matèria.
Atès que a l’Annex I s’especifica els serveis comarcals dins de l’àrea de
desenvolupament econòmic i acompanyament local, dels quals Olesa de Montserrat pot
ser beneficiària:
-

Enfeina’t
Ubica’t
Observatori Comarcal
Pla de reactivació Covid 19
Ateneus cooperatius

Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió de
caràcter ordinària celebrada el dia 7 de febrer de 2022, en el primer acord s’especifiquen
les aportacions que corresponen a cada un dels Ajuntaments per l’anualitat de 2022, en
el cas d’Olesa de Montserrat un import de 14.000 €.
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DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 30/03/2022 12:21
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 30/03/2022 13:24

Atès que en el pressupost municipal existeix l’aplicació pressupostària 12 2410 46500
Promoció Econòmica-Ocupació – Consell Comarcal. Baix Llobregat. Impuls econòmic.
Retenció comptabilitzada en previsió d’aquesta despesa número RC- 571.
Vist l’informe tècnic de data 22 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’aportació econòmica de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per la
quantitat de 14.000,00 € (catorze-mil euros) corresponents a la quota de l’any 2022 al
Consell Comarcal dins del Projecte per un nou impuls econòmic i social.

SEGON: Aprovar l’autorització, disposició i el reconeixement de l’obligació (ADO)
per un import de 14.000,00 euros (catorze-mil euros) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 12 2410 46500 Promoció Econòmica-Ocupació – Consell
Comarcal. Baix Llobregat. Impuls econòmic a favor del Consell Comarcal amb NIF
P5800011H.
Retenció comptabilitzada en previsió d’aquesta despesa número RC- 571.

TERCER: Notificar el present acord al Consell Comarcal
QUART: Comunicar aquest acte a Intervenció i Tresoreria.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 8.2. Revocació de l'ajut econòmic per l'assistència a la llar d'infants Taitom de
l'infant J.S.J. per baixa al servei, i concessió de l'ajut pel mateix concepte a l'infant
P. L-B.R. Exp. 2022/000300
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2022/000300
En data 08 de febrer de 2022 s’aprova per Junta de Govern Local els ajuts econòmics en
l’assistència a les llars d’Infants municipals de gener a juny de 2022.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 30/03/2022 12:21
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 30/03/2022 13:24

En data 13 de febrer la Sra. D. S. J. formalitza la baixa en l’assistència a la llar d’infants
municipal Taitom del seu fill J. P. S.
En data 1 de febrer la Sra. J. L.i-B. R. formalitza l’alta en l’assistència a la llar d’infants
municipal Taitom pel seu fill P. L.-B. R.
Vis l’informe tècnic de data 17 de febrer.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Revocar la concessió de l’ajut econòmic social a l’usuari que consta en l’annex
1 per un import de 947,50€ per baixa dels mesos de febrer a juny de l’any 2022.
SEGON.- Anular l’Autorització i Disposició i reconeixement de l’obligació (ADO\) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48000 – Benestar Social - Ajuts Socials del
pressupost municipal del 2022 per import de 947,50€ de l’usuari que consta a l’Annex 1.

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

TERCER.- Concedir l’ajut econòmic social per l’usuari que consta a l’Annex 2, per un
import total de 1.084,30€ per alta dels mesos de febrer a juny de l’any 2022.
QUART.- Aprovar l’Autorització, Disposició i reconeixement de l’Obligació (ADO) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 62 231 48000 – Benestar Social – Ajuts Socials, del
pressupost municipal per l’any 2022 per un import total de 1.084,30€ a favor de l’usuari
que consta a l’Annex 2.
CINQUÈ.- Fer el pagament directament a l’endossatari que consta a l’Annex 2, un cop
s’hagi acreditat al departament de Serveis Socials per part de les Llars d’Infants
l’assistència dels alumnes becats.
SISÈ.- Notificar aquests acords a la Llar d’infants Taitom
SETÈ.- Comunicar aquests acords als departament de Tresoreria i Ensenyament.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 8.3. Atorgament ajuts econòmics socials Annex IV Exp. 2022/001160
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2022/001160
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 30/03/2022 12:21
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 30/03/2022 13:24

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 9
d’abril de 2016 les Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics d’urgència
social.
Des de la Regidoria de Benestar Social s’atén als usuaris de l’annex adjunt.
L’equip tècnic de serveis socials informa que aquestes famílies tenen una situació
econòmica extremadament complicada.
Des de la Regidoria de Benestar Social s’ha de realitzar un ajut econòmic social de
caràcter urgent per tal de poder fer front a cobrir despeses de necessitats bàsiques.
S’informa favorablement l’atorgament d’aquests ajuts i que s’han tramitat seguint el
procediment i requisits establerts a les bases específiques per la concessió d’ajuts
econòmics d’urgència socials, que regulen les condicions per a la concessió dels ajuts
d’urgència social. S’informa que en aquest cas no és d’aplicació l’Ordenança reguladora
de subvencions, de conformitat amb l’article 4.e que exceptua aquest supòsit.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER.- Admetre les sol·licituds presentades que s’ajusten als requisits de la present
convocatòria, segons el què s’especifica en l’informe annex.
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) per un
import de 2.340,50 € amb càrrec a la RC 22022/877 de l’aplicació pressupostària 62 231
48000 SERVEIS SOCIALS-SS-AJUTS SOCIALS del pressupost de l’exercici 2022,
corresponent al 100% de l’ajut a favor de les persones relacionades en l’annex adjunt.
TERCER.- Aprovar l’ordre de pagament (P) i el pagament material (R) derivat del punt
anterior.
QUART.- Efectuar el pagament directament als endossataris que consten en l’annex.
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a la Tresoreria Municipal”
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’absenta de la sessió.
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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. Acord de col·laboració per la formació en pràctiques amb l'IES Daniel
Blanxart i Pedrals en l'àmbit de instal·lacions elèctriques de l'alumne Hugo José
Jaimez Pérez. Exp. 2022/001239
“Proposta de la Regidoria de l’Espai Públic i d’Equipaments
Exp. 2022/001239
L’Institut Daniel Blanxart i Pedrals situat a la població d’Olesa de Montserrat, imparteix el
curs
de
formació
d’AUXILIAR
DE
MUNTATGES
D'INSTAL·LACIONS
ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS (PFI EE01) al qual assisteixen alumnes de la
comarca. Aquests estudis post-obligatoris capaciten per dur a terme operacions auxiliars
en el muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics, així com en instal·lacions
electrotècniques i de telecomunicacions en edificis. Tenen una durada total de 1.000
hores lectives i es realitzen 180 hores de pràctiques en un centre de treball. La superació
d’aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al mon laboral com a:














Operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Ajudant de muntador d'antenes receptores/televisió satèl·lits.
Ajudant d'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics.
Ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació.
Ajudant d'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques.
Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica.
Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
Operador o operadora d'encadellat d'equips elèctrics i electrònics.
Auxiliar de manteniment d'equips elèctrics i electrònics.
Provador-ajustador o provadora-ajustadora de plaques i equips elèctrics i
electrònics.
Muntador o muntadora de components en plaques de circuit imprès.
Ajudant de muntador reparador d'equips electrònics.
Ajudant de programador de domòtica.

Amb aquest títol s'obté el certificat de professionalitat ELES0208 Operacions auxiliars de
muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis, que emet
l'Administració laboral.
Que el senyor David López Abad, mestre tutor del curs formatiu esmentat, s’ha posat en
contacte amb l’Ajuntament perquè hi ha un alumne del municipi que està interessat en fer
les pràctiques en aquest Ajuntament.
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,
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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
de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments.
L’alumne Hugo José Jaimez Pérez amb DNI núm. 20582828 J, està matriculat
actualment a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, en els estudis d’AUXILIAR DE
MUNTATGES D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS (PFI EE01), 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 de l’Acord de col·laboració corresponent que les
regula.
El tutor del centre de treball serà el senyor Miquel Carreño Delgado.
Per la validesa d’aquestes pràctiques cal que el centre col·laborador formalitzi amb
l’Institut un Acord de col·laboració que caldrà aprovar i signar.
El director de l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, senyor Xavier Favà Agud tramita la
documentació que consisteix:
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El Pla d’Activitats a realitzar per part de l’alumne.
L’esborrany de l’Acord de col·laboració per la seva aprovació per l’Ajuntament i
posterior signatura per totes les parts.

Analitzada la proposta de durada de les pràctiques del cicle formatiu: de 180 hores, a
realitzar entre el 16 de març de 2022 i el 9 de juny de 2022.
Vist la proposta de l’Acord de col·laboració, els horaris de realització seran de 08:00 a
14:00 hores de dimecres a divendres i el Pla d’Activitats acordat.
Vist l’informe tècnic de data 4 de març de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS:
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 Hugo José Jaimez Pérez amb
DNI núm. 20582828 J, per a la formació en pràctiques en el període comprés entre el 16
de març de 2022 i el 9 de juny de 2022, i el Pla d’Activitats, d’acord amb els documents
annexos adjunts.
SEGON.- L’Acord de col·laboració posa de manifest:







Les condicions de les pràctiques.
Les tasques del tutor de l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, el senyor David López
Abad.
Les tasques del tutor extern, el senyor Miquel Carreño Delgado.
Les obligacions de l’estudiant.
Les obligacions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
El Pla d’activitats acordat entre les parts que acompanya l’Acord de col·laboració.
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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 de l’Acord de col·laboració de pràctiques.
Els criteris d’extinció de l’Acord 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.
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CINQUÈ.- Notificar aquest acte a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, i a l’alumne Hugo
José Jaimez Pérez.
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.
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. Acord de col·laboració per la formació en pràctiques amb l'IES Daniel
Blanxart i Pedrals en l'àmbit de instal·lacions elèctriques de l'alumne Javier Moreno
Castellano. Exp. 2022/001249
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“Proposta de la Regidoria de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments
Exp. 2022/001249
L’Institut Daniel Blanxart i Pedrals situat a la població d’Olesa de Montserrat, imparteix el
curs
de
formació
d’AUXILIAR
DE
MUNTATGES
D'INSTAL·LACIONS
ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS (PFI EE01) al qual assisteixen alumnes de la
comarca. Aquests estudis post-obligatoris capaciten per dur a terme operacions auxiliars
en el muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics, així com en instal·lacions
electrotècniques i de telecomunicacions en edificis. Tenen una durada total de 1.000
hores lectives i es realitzen 180 hores de pràctiques en un centre de treball. La superació
d’aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al mon laboral com a:














Operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Ajudant de muntador d'antenes receptores/televisió satèl·lits.
Ajudant d'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics.
Ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació.
Ajudant d'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques.
Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica.
Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
Operador o operadora d'encadellat d'equips elèctrics i electrònics.
Auxiliar de manteniment d'equips elèctrics i electrònics.
Provador-ajustador o provadora-ajustadora de plaques i equips elèctrics i
electrònics.
Muntador o muntadora de components en plaques de circuit imprès.
Ajudant de muntador reparador d'equips electrònics.
Ajudant de programador de domòtica.

Amb aquest títol s'obté el certificat de professionalitat ELES0208 Operacions auxiliars de
muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis, que emet
l'Administració laboral.
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Que el senyor David López Abad, mestre tutor del curs formatiu esmentat, s’ha posat en
contacte amb l’Ajuntament perquè hi ha un alumne del municipi que està interessat en fer
les pràctiques en aquest Ajuntament.
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
de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments.
L’alumne Javier Moreno Castellano amb DNI núm. 54615686 R, està matriculat
actualment a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, en els estudis d’AUXILIAR DE
MUNTATGES D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS (PFI EE01), 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 de l’Acord de col·laboració corresponent que les
regula.
El tutor del centre de treball serà el senyor Miquel Carreño Delgado.
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Per la validesa d’aquestes pràctiques cal que el centre col·laborador formalitzi amb
l’Institut un Acord de col·laboració que caldrà aprovar i signar.
El director de l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, senyor Xavier Favà Agud tramita la
documentació que consisteix:



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

Analitzada la proposta de durada de les pràctiques del cicle formatiu: de 180 hores, a
realitzar entre el 16 de març de 2022 i el 9 de juny de 2022.
Vist la proposta de l’Acord de col·laboració, els horaris de realització seran de 08:00 a
14:00 hores de dimecres a divendres i el Pla d’Activitats acordat.
Vist l’informe tècnic de data 4 de març de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS:
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 Javier Moreno Castellano amb
DNI núm. 54615686 R, per a la formació en pràctiques en el període comprés entre el 16
de març de 2022 i el 9 de juny de 2022, i el Pla d’Activitats, d’acord amb els documents
annexos adjunts.
SEGON.- L’Acord de col·laboració posa de manifest:


Les condicions de les pràctiques.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 30/03/2022 12:21
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 30/03/2022 13:24

Les tasques del tutor de l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, el senyor David López
Abad.
Les tasques del tutor extern, el senyor Miquel Carreño Delgado.
Les obligacions de l’estudiant.
Les obligacions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
El Pla d’activitats acordat entre les parts que acompanya l’Acord de col·laboració.
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 de l’Acord de col·laboració de pràctiques.
Els criteris d’extinció de l’Acord 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.

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

TERCER.- 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 Javier
Moreno Castellano.
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.
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.

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

Punt 9.3. Incoació expedient i QC contracte obres enderroc edicifici Policia Local.
Exp.2022/000671
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2022/000671
Ctc.15-22. L’objecte d’aquest expedient són les obres per a l’enderrocament de l’antic
edifici de la Policia Local, situat al carrer Anselm Clavé número 191, i l’adequació de
zones i espais contigus, com l’aparcament i el dipòsit de vehicles, els usos dels quals
s’establiran en el futur.
El contracte no serà dividit en lots ja que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del
mateix des d’un punt de vista tècnic.
Fer l’enderroc de l’edifici per parts seria ineficient. La transformació d’aquest espai
complirà totes les exigències normatives com ara la seguretat, la salubritat o
l’accessibilitat de manera que es satisfà el requisit bàsic d’utilització establert a la LOE.
Per portar a terme la contractació corresponent s’ha d’iniciar un procediment obert
simplificat, d’acord amb allò que estableixen els articles 159 i concordants 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.
El valor estimat del contracte (VEC) d’aquest procediment és el de 228.096,44€.
El present expedient s’aprova de forma anticipada, d’acord amb el que s’estableix a la
Disposició Addicional 3a apartat segon de la LCSP, atès que l’aplicació pressupostària
41T04 151 61900 no disposa de crèdit adequat i suficient a l’espera de la consolidació
dels recursos que han de finançar el contracte.
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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 30 de novembre de 2021 va
aprovar el projecte i l’estudi bàsic de seguretat i salut que porta per títol: “Projecte
d’enderroc de l’antic edifici de la Policia Local ubicat al carrer Anselm Clavé, 191”.
S’ha elaborat l’informe justificatiu de la necessitat de celebrar el present contracte en data
21 de febrer de 2022, s’ha redactat el quadre de característiques del plec tipus que ha de
regir l’adjudicació i execució del contracte.
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
ACORD:
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PRIMER. Incoar de forma anticipada l’expedient de contractació de les obres per a
l’enderrocament de l’antic edifici de la Policia Local, situat al carrer Anselm Clavé número
191, i l’adequació de zones i espais contigus, com l’aparcament i el dipòsit de vehicles,
els usos dels quals s’establiran en el futur, que es tramitarà pel procediment obert
simplificat d’acord amb l’article 159 i concordants de la LCSP.
El pressupost de licitació del contracte és de 229.997,25€ IVA inclòs, d’acord amb el
següent detall:



Base imposable: 190.080,37€
IVA (21%) : 39.916,88€

SEGON. Aprovar el quadre de característiques del plec tipus del contracte de les obres
per a l’enderrocament de l’antic edifici de la Policia Local, situat al carrer Anselm Clavé
número 191, i l’adequació de zones i espais contigus, com l’aparcament i el dipòsit de
vehicles, els usos dels quals s’establiran en el futur.
TERCER. Aprovar l’autorització (A) de la despesa per un import total de DOS-CENTS
VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
(229.997,25€) IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41T04 151 61900.
QUART. Iniciar el procediment de licitació del contracte i publicar anunci de licitació al
Perfil del contractant, per a la presentació d'ofertes en un termini de 20 dies hàbils, a
comptar des de l'endemà de la publicació. Les proposicions es presentaran mitjançant
SOBRE DIGITAL.
CINQUÈ. L’adjudicació quedarà condicionada a l’efectiva consolidació dels recursos que
han de finançar el contracte.”
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.
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 18:48 hores de la
tarda.
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