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2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/05/2022 14:07

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 5 d´abril de 2022
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:30 del dia 5 d´abril de 2022, es reuneixen en primera convocatòria, prèvia citació i per
la celebració de sessió ordinària a la que fa referència l’article 78.1 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els senyors relacionats a
continuació:
Alcalde president
Il·lm. Sr. Miguel Riera Rey
Tinents/tes d’alcalde

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

Jordi Martínez Vallmitjana
Lourdes Vallès Reguant
Xavier Rota i Boada.
Ada Agut i Domenèch
Dídac Solà Sánchez
Ivan Carreira Picamal
Secretari
Vicenç Tur Martí
Interventor accidental
Sergi Garcia Ferrer
Assisteixen també a la sessió
Mercè Roquer Compte
Jordi López Guevara
Excusa la seva assistència
Domènec Paloma Sancho
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia:
1.- ACTES
1.1.- Acta Sessió Ordinària de data 22 de març de 2022. Exp. 2022/001571
2.- CONTRACTES
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
4.1.- Llicència senyalització placa gual C. Salvador Casas, núm. 69, esc. 4, bxos. 1. Exp.
2021/6321
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5.- CONVENIS
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Justificació i pagament del 25% restant de les subvencions de Promoció Econòmica
Nova activitat. Exp. 2021/1857
6.2.- Justificació i pagament del 25% restant subvenció nominativa Associació La Passió
Olesa. Exp. 2021/2330
6.3.- Justificació i pagament del 25 % restant a la l'entitat Casal Olesa. Exp. 2021/1806
6.4.- Justificació i pagament del 25 % restant a la l'entitat ACF Olesa Sardanista. Exp.
2021/1904
6.5.- Justificació i pagament del 25 % restant a la l'entitat AV Casc Antic. Exp. 2021/1918
6.6.- Justificació i pagament del 25 % restant a l'Assoc. Fal·lera Olesana - Cultura. Exp.
2021/1937
6.7.- Justificació i pagament del 25 % restant a l'Assoc. Fal·lera Olesana - Igualtat. Exp.
2021/3712
6.8.- Justificació i pagament del 25 % restant de la subvenció a l'Associació Ariadna. Exp.
2021/3713
6.9.- Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'entitat Associació
Catalana d'Amics del Poble Sahrauí. Exp. 2021/3792
6.10.- Justificació i pagament del 25% restant subvenció Centres. Escola S. Bernat. Exp.
2021/3932
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Concedir l'ajut econòmic en l'assistència a la llar d'infants TAITOM dels infants R.D. i
N.M.R. Exp. 2022/000300
8.2.- Atorgament premis carnestoltes 2022 Exp. 2022/000403
8.3.- Quota 2022 del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat
pel control de mosquits de l’exercici 2022. Exp. 2021/1714
8.4.- Ampliació RD 2022 abril a desembre del contracte d’arrendament de l’habitatge de
propietat municipal del carrer de Lluís Puigjaner, 24, 1r4a . Exp. 2019/2025
9.- URGÈNCIES
9.1.- Incoació expedient i QC contracte obres enderroc i rehabilitació Pavelló Salvador
Boada. Exp.2022/001060
9.2.- Memoria valorada Reforç Mur Plaça de l'Oli Exp. 2022/002049
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
Punt 1.1. Acta Sessió Ordinària de data 22 de març de 2022. Exp. 2022/001571
“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.
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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

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 l’acta de la Junta de Govern Local de la Sessió Ordinària de data 22 de
març de 2022, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.
SEGON.- Trametre l’acta aprovada al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, al Ministerio de Hacienda y Función pública i procedir a la seva publicació.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
2.- CONTRACTES
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
Punt 4.1. Llicència senyalització placa gual C. Salvador Casas, núm. 69, esc. 4,
bxos. 1. Exp. 2021/6321
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/6321
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Atès que en data 14 de desembre de 2021, amb registre d'entrada núm. E2021025163, el
sr. JAMAL EL MIRI GELGHANOU, amb DNI XX.XXX.218-F, va sol·licitar llicència per
senyalitzar un gual permanent al carrer Salvador Casas, núm. 69, escalera 4 baixos 1
d'aquesta vila, amb referència cadastral 7598401DG0979N0035BY, local que té una
porta d'entrada de 2,20 metres d’amplada i capacitat per a 1 vehicle.
Atès que en data 21 de desembre de 2021, amb registre de sortida S2021013998, es va
requerir a la persona interessada la documentació necessària per completar l’expedient,
la qual va ser presentada en data 4 de gener de 2022, amb registre d’entrada
E2022000079.
Vista la documentació presentada per la persona interessada, i vistos els informes
favorables del Cap en funcions de la Policia Local de data 3 de març de 2022 i del Servei
de Planejament i Urbanisme de data 21 de març 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
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ACORD:
PRIMER.- Concedir al sr. JAMAL EL MIRI GELGHANOU, amb DNI XX.XXX.218-F,
llicència per senyalitzar un gual permanent al carrer Salvador Casas, núm. 69, escala 4
baixos 1 d'aquesta vila, amb referència cadastral 7598401DG0979N0035BY, local que té
una porta d'entrada de 2,20 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 €.
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.
5.- CONVENIS
6.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Justificació i pagament del 25% restant de les 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
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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.
En data 23 de febrer de 2022, es van realitzar requeriments als beneficiaris que els hi
faltava documentació per a la justificació.
Un cop rebuts els requeriment i revisada la documentació justificativa, tot i que s’han
observat alguns defectes de forma en la presentació de la documentació, no afectaven al
fons per concloure que la justificació dels beneficiaris següents és correcta:
Beneficiari

ALMAZÁN
CORTADA
ASSOCIATS,
S.L.P.
Laura Tejada
Saenz
Albert Xavier
Perez Vives
Daniel
Gonzalez
Castellvi
Montserrat
Inmaculada
Cuenca
Valdivia
Juan Javier
Villalba
Luque

DNI/CIF

Cost
del
projecte inicial

Subvenció
concedida

Import justificat

Despesa
aprovar

B67354340

30.000,00 €

1.371,98 €

21.597,24 €

1.371,98 €

***9584**

15.136,50 €

985,51 €

10.002,88 €

985,51 €

***6892**

15.136,50 €

985,51 €

10.023,37 €

985,51 €

***2435**

30.000,00 €

1.642,51 €

11.670,93 €

1.642,51 €

***1792**

15.000,00 €

1.120,77 €

15.188,14 €

1.120,77 €

***4880**

4.000,00 €

1.217,39 €

2.312,22 €

1.217,39 €

TOTAL

7.323,67 €

Vist l’Informe Tècnic de data 21/03/2022.
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

DNI/CIF

ALMAZÁN
CORTADA
B67354340
ASSOCIATS,
S.L.P.
Laura
Tejada
***9584**
Saenz
Albert Xavier Perez
***6892**
Vives

Subvenció concedida

Despesa a aprovar

1.371,98 €

1.371,98 €

985,51 €

985,51 €

985,51 €

985,51 €

a
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Daniel
Gonzalez
***2435**
Castellvi
Montserrat
***1792**
Inmaculada
Cuenca Valdivia
Juan Javier Villalba
***4880**
Luque

1.642,51 €

1.642,51 €

1.120,77 €

1.120,77 €

1.217,39 €

1.217,39 €

SEGON. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa als beneficiaris per un
import de 7.323,67 € 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.”

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 6.2. Justificació i pagament del 25% restant subvenció nominativa Associació
La Passió Olesa. Exp. 2021/2330
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2021/2330
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 3
d’agost de 2021, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat ASSOCIACIÓ LA
PASSIÓ D’OLESA per un import de 21.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
51 334 48952 CULTURA-PC-CONVENI AMB LA PASSIÓ D’OLESA del pressupost de
l’exercici 2021.
En la mateixa data es va aprovar el conveni regulador d’aquesta subvenció i, també,
concedir una bestreta (O) per un import de 15.750,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a
la mateixa partida, corresponent al 75% de la subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-una, punt primer de l’Ordenança General de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, amb caràcter general, el pagament de
les subvencions s’efectuarà en un 75% en el moment de l’atorgament i el del 25% un cop
justificada la despesa.
En data 28 de gener de 2022, l’entitat ha presentat al registre municipal la justificació de
la despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2022/001916

Codi Segur de Verificació: 3ccec316-0d89-46c4-85f3-9ee3d1d1c50e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2022_1940177
Data d'impressió: 26/05/2022 15:04:59
Pàgina 8 de 27

SIGNATURES

Ì3ccec316-0d89-46c4-85f3-9ee3d1d1c50e Î

DOCUMENT

1.- Susana Ibañez Garcia (SIG) (Secretària accidental), 20/05/2022 14:26
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L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social,
que aquest departament en sigui coneixedor en el moment d’emetre el present informe,
constant en l’expedient els certificats i informes justificatius de l’Administració Tributària,
de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Una vegada revisada tota la documentació justificativa presentada per l’entitat, es
considera que aquesta s’ajusta al conveni signat i altra legislació aplicable.
Vist l’informe tècnic de data 22/03/2022.
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.

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. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat Associació La
Passió d’Olesa per un import de 5.250,00,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51
334 4895221 CULTURA-PC-CONVENI AMB LA PASSIÓ D’OLESA del pressupost de
l’exercici 2022, corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
QUART. - Notificar aquests acords 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.
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 del 25 % restant a la l'entitat Casal Olesa. Exp.
2021/1806
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2021/1806
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2021, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de Cultura.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar, en Junta de
Govern Local de data 28 de setembre de 2021, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
ASSOCIACIÓ EL CASAL CULTURAL D'OLESA DE MONTSERRAT per un import de
5.000, 00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PC-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2021.
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En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
3.750,00 € 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 26 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 de Cultura, pel que s’ha
informat favorablement.
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.

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

Vist l’informe tècnic de data 28/03/2022.
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 ASSOCIACIÓ
EL CASAL CULTURAL D'OLESA DE MONTSERRAT per un import de 1.250,00 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 51 334 4895021 CULTURA-PC-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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Punt 6.4. Justificació i pagament del 25 % restant a la l'entitat ACF Olesa
Sardanista. Exp. 2021/1904
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2021/1904
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2021, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de Cultura.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar va aprovar per
Junta de Govern Local en data 28 de setembre de 2021, l’atorgament d’una subvenció a
l’entitat ACF OLESA SARDANISTA per un import de 12.004,98 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2021.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
9.003,73 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.

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 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 3 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 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 de Cultura, pel que s’ha informat favorablement.
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 25/03/2022.
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 ACF OLESA
SARDANISTA per un import de 3.001,25 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51 334
4895021 CULTURA-PC-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.”
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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 6.5. Justificació i pagament del 25 % restant a la l'entitat AV Casc Antic. Exp.
2021/1918
“Proposta de la Regidoria de Festes
Exp. 2021/1918

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 17 de
març de 2021, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de Festes.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar, per Junta de
Govern Local de data 13 d’octubre de 2021, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat AV
CASC ANTIC per un import de 1.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 58 338
48900 FESTES-FP-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2021.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
750,00 € 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 27 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 de Festes, pel que s’ha
informat favorablement.
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 29/03/2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat AV CASC
ANTIC per un import de 250,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 58 338 4890021
FESTES-FP-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.

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 6.6. Justificació i pagament del 25 % restant a l'Assoc. Fal·lera Olesana Cultura. Exp. 2021/1937
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2021/1937
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2021, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de Cultura.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar, per Junta de
Govern Local en data 28 de setembre de 2021, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
ASSOCIACIO FAL·LERA OLESANA per un import de 3.200,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2021.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
2.400,00 € 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 9 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.
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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 de Cultura, pel que s’ha
informat favorablement.
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 23/03/2022.
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 ASSOCIACIO
FAL·LERA OLESANA per un import de 800,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
51 334 4895021 CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici
2022, corresponent al 25% de la subvenció atorgada.

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

TERCER.- Notificar aquests acords a 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 6.7. Justificació i pagament del 25 % restant a l'Assoc. Fal·lera Olesana Igualtat. Exp. 2021/3712
“Proposta de la Regidoria de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+
Exp. 2021/3712
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 4 de
maig de 2021, la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva en matèria
d’igualtat 2021.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 7 de setembre de 2021, l’atorgament d’una subvenció a
l’Associació Fal·lera Olesana per un import de 3.000,00€ amb càrrec a l’aplicació
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pressupostària
64
2311
48950
POLÍTIQ.
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2021.

GÈNERE-LGTBI-PD-ALTRES

En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
2.250,00€ 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 9 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’igualtat.

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’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social,
que aquest departament en sigui coneixedor en el moment d’emetre el present informe,
constant en l’expedient els certificats i informes justificatius de l’Administració Tributària,
de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Vist l’informe tècnic de data 14/03/2022

En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l’Associació Fal·lera
Olesana per un import de 750,00 € a càrrec a l’aplicació pressupostària 64 2311 4895021
POLÍTIQ. GÈNERE-LGTBI-PD-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici
2022, corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
QUART.- Notificar aquests acords 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.
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.- Susana Ibañez Garcia (SIG) (Secretària accidental), 20/05/2022 14:26
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Punt 6.8. Justificació i pagament del 25 % restant de la subvenció a l'Associació
Ariadna. Exp. 2021/3713
“Proposta de la Regidoria de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+
Exp. 2021/3713
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 4 de
maig de 2021, la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva en matèria
d’igualtat 2021.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 7 de setembre de 2021, l’atorgament d’una subvenció a
l’Associació Ariadna per un import de 4.000,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària
64 2311 48950 POLÍTIQ. GÈNERE-LGTBI-PD-ALTRES TRANSFERÈNCIES 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, també, concedir una bestreta (O) per un import de
3.000,00€ 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 7 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’igualtat.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social,
que aquest departament en sigui coneixedor en el moment d’emetre el present informe,
constant en l’expedient els certificats i informes justificatius de l’Administració Tributària,
de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Vist l’informe tècnic de data 14/03/2022
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l’Associació Ariadna
per un import de 1.000,00 € a càrrec a l’aplicació pressupostària 64 2311 4895021
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POLÍTIQ. GÈNERE-LGTBI-PD-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici
2022, corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
QUART.- Notificar aquests acords 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.
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 6.9. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de l'entitat
Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí. Exp. 2021/3792

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 Diversitat i Cooperació
Exp. 2021/3792
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 18 de
Maig de 2021, la convocatòria de les subvencions específiques en règim de concurrència
competitiva en matèria de Diversitat i Cooperació.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local, en data 21 de setembre de 2021, l’atorgament d’una subvenció a l'entitat
Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) per un import de 1.500,00 €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 63 2312 48950 del pressupost de l’exercici 2021.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
4.500€ 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 29 de gener de 2021 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 s’ajusta a les bases específiques de les
subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de cooperació.
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.
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Vist l’informe tècnic de data 14/03/2022
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 per import de
8.000,00€.
SEGON. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat Associació
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) per un import de 1.500,00€ amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 63 2312 4895021 DIVERSITAT I COOPERACIÓ-AD-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2022, corresponent a la part justificada.
TERCER. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
QUART.- Notificar aquests acords a l’entitat 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.

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 6.10. Justificació i pagament del 25% restant subvenció Centres. Escola S.
Bernat. Exp. 2021/3932
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2021/3932
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 26
d’octubre de 2021, l’atorgament de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria d‘Ensenyament.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar l’atorgament
d’una subvenció a l’entitat ESCOLA SANT BERNAT per un import de 2.501,00 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 52 3200 48901 EDUCACIÓ-E-SUBV.A CENTRES
EDUCATIUS PER PROJ. PEDAGÒGICS del pressupost de l’exercici 2021.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
1.875,75 € 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.
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En data 15 de desembre de 2021 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’Ensenyament, pel
que s’ha informat favorablement.
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 15/3/2022.
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 ESCOLA
SANT BERNAT per un import de 625,25 € amb càrrec a l’aplicació 52 3200 4890121
EDUCACIÓ-E-SUBV.A CENTRES EDUCATIUS PER PROJ. PEDAGÒGICS 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.
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Concedir l'ajut econòmic en l'assistència a la llar d'infants TAITOM dels
infants R.D. i N.M.R. Exp. 2022/000300
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2022/000300
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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.
Donat que es té coneixement que les llars de titularitat municipal disposen de places
vacants.
Donat que es disposa d’unes Bases Especifiques per a la Concessió d’ajuts econòmics
municipals d’urgència social on es contempla la possibilitat de donar ajut econòmic en
concepte de suport a l’escolarització. En aquestes bases es delimiten un límits en l’import
de les mateixes que de forma excepcional poden ser ampliats per motius degudament
justificats com es el cas de l’assistència a la llar durant el curs escolar 2021 – 2022
En data 1 de març la Sra. L. A. formalitza l’alta en l’assistència a la llar d’infants Taitom
pel seu fill R. D..
En data 1 de març la Sra. M. G. G. A. formalitza l’alta en l’assistència a la llar d’infants
Taitom pel seu fill N. M. R.
Vist l’informe tècnic de data 21 de març de 2022.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Concedir l’ajut econòmic social pels usuaris que consten a l’Annex 1, per un
import total de 1.789,60€ per alta dels mesos de març a juny de l’any 2022.
SEGON.- 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 1.789,60€ a favor dels usuaris
que consten en l’Annex 1.
TERCER.- Fer el pagament directament a l’endossatari que consta a l’Annex 1, un cop
s’hagi acreditat al departament de Serveis Socials per part de les Llars d’Infants
l’assistència dels alumnes becats.
QUART.- Notificar aquests acords a la Llar d’infants Taitom.
CINQUÈ.- 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.
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Punt 8.2. Atorgament premis carnestoltes 2022 Exp. 2022/000403
“Proposta de la Regidoria de joventut
Exp. 2022/000403
El Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha organitzat el
Concurs de Disfresses del Carnestoltes, el 26 de febrer de 2022, a la Plaça Catalunya
parc municipal.
En data 8 de febrer de 2022 es va aprovar per Junta de Govern Local les Bases i la
Convocatòria del Concurs de Disfresses-Carnestoltes 2022 i l’autorització (A) en
concepte de premis de joventut per un import total de MIL TRES-CENTS CINQUANTA
EUROS (1.350,00 €), amb càrrec a la partida 54 337 48100 anomenada Joventut – J –
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació del Pressupost municipal per a l‘any
2022.
Vist l’informe tècnic, de data 21 de gener de 2022 i la proposta de les Bases i la
Convocatòria del Concurs de Disfresses-Carnestoltes 2022, de data 31 de gener de
2022, on es premien les següents categories:
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La millor disfressa individual/parella: 50 €
El millor grup (de tres a sis persones): 100 €
Les millors comparses divertides: (grup superior a sis persones)
- 1er premi: 300 €
- 2on premi: 200 €
- 3er premi: 100 €
Les millors comparses caracteritzades: (grup superior a sis persones)
- 1er premi: 300 €
- 2on premi: 200 €
- 3er premi: 100 €

Els premis d’import igual o inferior a TRES-CENTS EUROS (300,00 €) no estan subjectes
a retenció del 19% d’IRPF d’acord amb la legislació vigent aplicable.
En data 26 de febrer de 2022, es va realitzar el concurs de disfresses del Carnestoltes
2022, i vist l’Acta del veredicte del concurs del Carnestoltes les disfresses guanyadores
van ser:






La millor disfressa individual/parella: “Gallina”
El millor grup: “Mexicans”
Les millors comparses divertides:
- 1er premi: “Marcians”
- 2on premi: “Autos de xoc”
- 3er premi: “La lluna”
Les millors comparses caracteritzades:
- 1er premi: “Ocellots”
- 2on premi: “Pinotxos”
- 3er premi: “Paó reial i grangers”

Un cop revisada la documentació presentada de les persones premiades, els
representants de cada disfressa són:
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1.- Susana Ibañez Garcia (SIG) (Secretària accidental), 20/05/2022 14:26
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/05/2022 14:07

La millor disfressa individual/parella: “Gallina” A.L.A.
El millor grup: “Mexicans”: E.M.M.
Les millors comparses divertides:
- 1er premi: “Marcians”: AMPA Escola Puigventós
- 2on premi: “Autos de xoc” AMPA CEIP Sant Bernat
- 3er premi: “La lluna” J.L.P.
Les millors comparses caracteritzades:
- 1er premi: “Ocellots” C.N.S.
- 2on premi: “Pinotxos” J.A.F.
- 3er premi: “Paó reial i grangers” N.E.M.

En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Declarar guanyadors/es del Concurs de Disfresses del Carnestoltes 2022 als
següents:

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 millor disfressa individual/parella: A.L.A. amb NIF 47.8**.***-W
El millor grup: E.M.M. amb NIF 46.8**.***-A
Les millors comparses divertides:
- 1er premi: AMPA Escola Puigventós CIF G63.9**.***
- 2on premi: AMPA CEIP Sant Bernat amb CIF G58.2**.***
- 3er premi: J.L.P. amb NIF 77.6**.***-R
Les millors comparses caracteritzades:
- 1er premi: C.N.S. amb NIF 47.1**.***-T
- 2on premi: J.A.F. amb NIF 75.2**.***-E
- 3er premi: N.E.M. amb NIF 77.6**.***-P

SEGON.- Aprovar la disposició (D) i el reconeixement de l’obligació (O) de la despesa per
un import total de 1.350,00 € amb càrrec a la partida 54 337 48100 anomenada Joventut Premis, beques i pensions d’estudi i investigació del Pressupost 2022, d’acord al següent
detall:






La millor disfressa individual/parella: “Gallina” A.L.A. amb NIF 47.8**.***-W de 50,00 €
El millor grup: “Mexicans” E.M.M. amb NIF 46.8**.***-A de 100,00 €
Les millors comparses divertides:
- 1er premi: “Marcians” AMPA Escola Puigventós CIF G63.9**.*** de 300,00€
- 2on premi: “ Autos de xoc” AMPA CEIP Sant Bernat amb CIF G58.2**.*** de
200,00 €
- 3er premi: “La lluna” J.L.P. amb NIF 77.6**.***-R de 100,00 €
Les millors comparses caracteritzades:
- 1er premi: “Ocellots” C.N.S. amb NIF 47.1**.***-T de 300,00 €
- 2on premi: “Pinotxos” J.A.F. amb NIF 75.2**.***-E de 200,00 €
- 3er premi: “Paó reial i grangers” N.E.M. amb NIF 77.6**.***-P de 100,00 €

TERCER.- Publicar els premis atorgats, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació
pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat del premi al
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, a través de la seva tramesa a la
BDNS.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2022/001916

Codi Segur de Verificació: 3ccec316-0d89-46c4-85f3-9ee3d1d1c50e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2022_1940177
Data d'impressió: 26/05/2022 15:04:59
Pàgina 22 de 27

SIGNATURES

Ì3ccec316-0d89-46c4-85f3-9ee3d1d1c50e Î

DOCUMENT

1.- Susana Ibañez Garcia (SIG) (Secretària accidental), 20/05/2022 14:26
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/05/2022 14:07

QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades. ”
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. Quota 2022 del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat pel control de mosquits de l’exercici 2022. Exp. 2021/1714

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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“Proposta de la Regidoria de Salut Pública
Exp. 2021/1714
La Junta de Govern Local d’Olesa de Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 27
de abril de 2021, va aprovar el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Olesa de
Montserrat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització de la campanya de
control de mosquits dels exercicis 2021-2024 en el municipi d’Olesa de Montserrat.
Al citat conveni s’estableix que la vigència inicial d’aquest conveni és de 4 anys, amb
efectes des del dia 1 de gener de 2021, i al compromís tretzè consta l’aprovació anual
d’una addenda econòmica que reculli l'aportació econòmica municipal per a cada exercici.

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió de caràcter
ordinària, celebrada el dia 21 de febrer de 2022, va aprovar l’addenda econòmica per
l’any 2022 del Conveni de col·laboració subscrit amb diferents ajuntaments per a la
realització de les activitats de control de mosquits (2021-2024), en les següents
quantitats.
En data 16 de març de 2022 es registra, amb número E2022004980, l’Addenda al
conveni de control de mosquits entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, establint l’aportació econòmica al control de mosquits durant
l’any 2022 en la quantitat de set mil cinc-cents euros (7.500,00€).
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’addenda econòmica del conveni de col·laboració entre l´Ajuntament
d´Olesa de Montserrat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització de la
campanya de control de mosquits de l’exercici 2022 en el municipi d’Olesa de Montserrat.
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1.- Susana Ibañez Garcia (SIG) (Secretària accidental), 20/05/2022 14:26
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/05/2022 14:07

SEGON.- Facultar l’alcalde d’Olesa de Montserrat, el Sr. Miquel Riera Rey, per a la
signatura de la present addenda econòmica.
TERCER.- Aprovar l´autorització i la disposició de la despesa (AD) per un import de set
mil cinc-cents euros (7.500€) per a la campanya de control de mosquits per a l’exercici
2022, a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb CIF P5800011H, amb càrrec
a la partida pressupostària número 61 311 48901 Salut Pública- Subv. Consell Comarcal
Control Mosquits.
QUART.- Aprovar la despesa de la primera part de l’aportació econòmica de l’exercici
2022 per un import de tres mil set-cents cinquanta euros (3.750€), que haurà de fer-se
efectiva a l’aprovació i signatura d’aquesta addenda .
CINQUÈ.- Aprovar l’obligació (O) de la primera part de la despesa per un import de tres
mil set-cents cinquanta euros (3.750€) amb càrrec a la partida pressupostària número 61
311 48901 Salut Pública- Subv. Consell Comarcal Control Mosquits, en concepte
d’aportació a la campanya.
SISÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
SETÈ.- Comunicar aquests acords als Departaments d’Intervenció i Tresoreria.”

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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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 8.4. Ampliació RD 2022 abril a desembre del contracte d’arrendament de
l’habitatge de propietat municipal del carrer de Lluís Puigjaner, 24, 1r4a . Exp.
2019/2025
“Proposta de la Regidoria d’Habitatge
Exp. 2019/2025
Atès que la Junta de Govern Local de 10 de març de 2020 va aprovar el contracte
d’arrendament de l’habitatge municipal del carrer de Lluís Puigjaner número vint-i-quatre
pis primer porta quarta entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, i el senyor A.Z., amb
DNI/NIE XXXXX112V i la senyora L.C., amb DNI/NIE XXXXX638P, amb efectes del 16 de
març de 2020 per un import mensual de 358,73 euros mensuals, amb el desglossament
següent: renda, 299,30 euros; quota comunitària, 50 euros; i taxa d’escombraries, 9,43
euros.
Atès que el 12 de març de 2020 es va signar el contracte d’arrendament de l’habitatge
municipal esmentat al punt anterior amb efectes a partir del 16 de març de 2020.
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Atès que l’acord tercer del contracte d’arrendament estableix, en el seu paràgraf segon,
que durant la vigència del contracte la renda es revisarà anualment, mitjançant l’aplicació
de la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat expressat amb dos decimals,
utilitzant l’últim mes amb dades disponibles, i en cas que aquest sigui negatiu es
considerarà que el valor de la revisió és zero.
Atès que en data 16 de març de 2022, l’últim període publicat a l’Institut Nacional
d’Estadística (INE) de l’índex de garantia de competitivitat correspon al període de
desembre 2020 a desembre 2021, publicat el 24 de febrer de 2022, i el valor de variació
és de 2,02.
Atès que d’acord amb el valor de variació de l’índex de garantia de competitivitat
esmentat al punt anterior, el nou import de la renda de lloguer passa de 299,30€ a 305,35
euros mensuals a partir d’abril de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents

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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ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’increment de la renda de lloguer del contracte d’arrendament de
l’habitatge municipal del carrer de Lluís Puigjaner número vint-i-quatre pis primer porta
quarta entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i el senyor A.Z., amb DNI/NIE
XXXXX112V, i la senyora L.C., amb DNI/NIE XXXXX638P per un import de 6,05 euros
mensuals a partir d’abril de 2022.
SEGON.- Aprovar l’increment de l’RD per a l’anualitat 2022 en relació amb el contracte
d’arrendament esmentat al punt anterior, a nom del senyor A.Z., amb DNI/NIE
XXXXX112V, per un import total de 54,45 euros d’abril a desembre de 2022 amb càrrec
al concepte pressupostari “44 54100 Arrendament de finques urbanes” per a
l’arrendament de l’habitatge de propietat municipal d’acord amb l’Annex adjunt:

NÚM.
FASE
EXP.

RD

ADREÇA DE NOM
NIF
L'HABITATGE LLOGATER

C. de Lluís
2019/2025 Puigjaner, 24, A.Z.
1r4a

Import Import
Import
mensual ampliació
mensual Import RD
a partir RD d’abril a
gener
gener 2022
abril
desembre
2022
2022
2022

XXXXX112V 359,49 € 4.313,88 €

365,54 € 54,45 €

TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades.
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.”
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.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2022/001916

Codi Segur de Verificació: 3ccec316-0d89-46c4-85f3-9ee3d1d1c50e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2022_1940177
Data d'impressió: 26/05/2022 15:04:59
Pàgina 25 de 27

SIGNATURES

Ì3ccec316-0d89-46c4-85f3-9ee3d1d1c50e Î

DOCUMENT
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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. Incoació expedient i QC contracte obres enderroc i rehabilitació Pavelló
Salvador Boada. Exp.2022/001060
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2022/001060
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Ctc.24-22. L’objecte d’aquest expedient són les obres per a l’enderrocament i
rehabilitació de vestidors, reforma de sota grada i urbanització de l’espai exterior del
Pavelló Salvador Boada.
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.
Fer l’enderroc de l’edifici i el nous vestidors i urbanització de l’espai exterior 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 647.781,69€.
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
53T10 342 63200 no disposa de crèdit adequat i suficient a l’espera de la consolidació
dels recursos que han de finançar el contracte.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 8 de febrer de 2022 va aprovar el
projecte d’obres que porta per títol: “Projecte executiu d’enderroc i rehabilitació de
vestidors, reforma de sota grada i urbanització de l’espai exterior del Pavelló Salvador
Boada”.
S’ha elaborat l’informe justificatiu de la necessitat de celebrar el present contracte en data
1 de març de 2022, s’ha redactat el quadre de característiques del plec tipus que ha de
regir l’adjudicació i execució del contracte.
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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 de forma anticipada l’expedient de contractació de les obres per a
l’enderrocament i rehabilitació de vestidors, reforma de sota grada i urbanització de
l’espai exterior del Pavelló Salvador Boada, 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 653.179,87€ IVA inclòs, d’acord amb el
següent detall:
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Base imposable: 539.818,08€
IVA (21%): 113.361,79€

SEGON. Aprovar el quadre de característiques del plec tipus del contracte de les obres
per a l’enderrocament i rehabilitació de vestidors, reforma de sota grada i urbanització de
l’espai exterior del Pavelló Salvador Boada.
TERCER. Aprovar l’autorització (A) de la despesa per un import total de SIS-CENTS
CINQUANTA-TRES MIL CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
(653.179,87€) IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53T10 342 63200.
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.
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 9.2. Memòria valorada Reforç Mur Plaça de l'Oli Exp. 2022/002049
“Proposta d’Alcaldia
Exp. 2022/002049
Atès que per part del Servei de Planejament i Urbanisme s’ha redactat la Memòria
valorada i l’estudi bàsic de Seguretat i Salut, que porta per títol: “Memòria valorada reforç
mur Plaça de l’Oli”, d’aquesta vila, amb un import total de QUINZE MIL VUIT-CENTS
NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (15.891,29€) IVA del 21% inclòs.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER.- Aprovar la Memòria valorada i l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que porta per
títol: “Memòria valorada reforç mur Plaça de l’Oli”, d’aquesta vila, amb un import total de
QUINZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
(15.891,29€) IVA del 21% inclòs, redactada pel Servei de Planejament i Urbanisme.
SEGON.- Nomenar l’arquitecta tècnica municipal a la Sra. MIRIAM VÁZQUEZ ORTS,
com a directora executiva i coordinadora de seguretat i salut de les citades obres.
TERCER.- Notificar el present acord al departament de Contractació d’aquest ajuntament
i a l’arquitecta tècnica municipal, la Sra. MIRIAM VÁZQUEZ ORTS”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
10.- PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió de la
qual dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 18:49 hores de la
tarda.
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